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DEEL EEN:  INLEIDING, CODEBEPALINGEN EN 
DEFINITIES 

1.0 Inleiding en werkingsgebied  

De Internationale Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken is een 
verplichte Internationale Standaard die als onderdeel van het 
Wereldantidopingprogramma werd ontwikkeld.  

De eerste doelstelling van de Internationale Standaard voor Dopingtests en 
Onderzoeken is het plannen van intelligente en effectieve dopingtests, zowel 
binnen als buiten wedstrijdverband, en het bewaren van de integriteit en 
identiteit van de afgenomen monsters, vanaf het ogenblik waarop de sporter 
op de hoogte is gebracht van de dopingtest tot het ogenblik waarop de 
monsters bij het laboratorium worden afgeleverd voor analyse. Daartoe legt 
de Internationale Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken (met inbegrip 
van de bijlagen) verplichte standaarden vast voor de planning van de 
spreiding van de dopingtests (inclusief vergaring en gebruik van de 
verblijfsgegevens van de sporter), de kennisgeving aan de sporters, de 
voorbereiding en de uitvoering van de monsterafname, de 
veiligheid/administratie na de dopingtest van de monsters en de respectieve 
documentatie, en het vervoer van de monsters naar de laboratoria voor 
analyse. 

De tweede doelstelling van de Internationale Standaard voor Dopingtests en 
Onderzoeken is het vastleggen van verplichte standaarden voor het efficiënt 
en doeltreffend verzamelen, beoordelen en gebruiken van 
antidopinginformatie en voor het efficiënt en doeltreffend uitvoeren van 
onderzoeken naar mogelijke overtredingen van de antidopingregels. 

Net als bij de Code werd ook bij het opstellen van het ontwerp van de 
Internationale Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken de nodige 
aandacht besteed aan de principes van respect voor de rechten van de mens, 
proportionaliteit en andere wettelijke principes die van toepassing zijn. Dit 
zal in dat licht worden geïnterpreteerd en toegepast. 

Begrippen die in deze Internationale Standaard worden gebruikt en in de 
Code werden gedefinieerd, zijn cursief weergegeven. Begrippen die in deze 
Internationale Standaard gedefinieerd worden, zijn onderstreept.  

 

2.0 Codebepalingen  
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De volgende artikels in de Code van 2015 hebben rechtstreeks betrekking op 
de Internationale Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken:  

Codeartikel 2 Overtredingen van de antidopingregels 

De volgende feiten zijn overtredingen van de antidopingregels:  

2.1 Aanwezigheid van een verboden stof of de afbraakproducten of 
markers daarvan in het monster van een sporter. 

… 

2.2 Gebruik of poging tot gebruik door een sporter van een 
verboden stof of een verboden methode. 

… 

2.3 Omzeilen van, weigeren van of verzuimen mee te werken aan 
de monsterafname. 

Omzeilen van de monsterafname, of zonder geldige reden weigeren of 
verzuimen een monster af te staan na kennisgeving in 
overeenstemming met de geldende antidopingregels. 

[Opmerking bij artikel 2.3: Zo zou bijvoorbeeld het “omzeilen van de 
monsterafname” een overtreding van de antidopingregels zijn als kan worden 
aangetoond dat een sporter met opzet een dopingtestofficial heeft ontweken 
om de kennisgeving of de dopingtest te omzeilen. Een overtreding op grond 
van “verzuimen mee te werken aan de monsterafname” kan gebaseerd zijn 
op zowel opzettelijk als nalatig gedrag van de sporter, terwijl het “omzeilen” 
of “weigeren” van de monsterafname duidt op opzettelijk gedrag van de 
sporter.] 
 

2.4 Verzuimen om de verblijfsgegevens te verstrekken. 
 
Iedere combinatie van drie gemiste dopingtests en/of 
aangifteverzuimen, zoals gedefinieerd in de Internationale Standaard 
voor Dopingtests en Onderzoeken, binnen een periode van twaalf 
maanden in hoofde van een sporter in een geregistreerde doelgroep 
voor dopingtests. 
 
2.5 Fraude of poging tot fraude met eender welk onderdeel van de 
dopingtest.  
 
Gedrag dat de dopingtestprocedure hindert, maar verder niet onder de 
definitie van verboden methoden zou vallen. Fraude omvat, zonder 
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enige beperking, het doelbewust hinderen of trachten te hinderen van 
een dopingtestofficial, valse informatie verstrekken aan een 
antidopingorganisatie of een mogelijke getuige intimideren of trachten 
te intimideren. 
 

[Opmerking bij artikel 2.5: Dit artikel zou bijvoorbeeld het volgende 
verbieden: het veranderen van identificatienummers op een 
dopingtestformulier tijdens de dopingtest, het breken van het B-flesje tijdens 
de analyse van het B-monster of het veranderen van een monster door 
toevoeging van een vreemde stof. 
 
Agressief gedrag ten opzichte van een dopingtestofficial of een andere 
persoon die betrokken is bij de dopingtest, wat overigens niet als fraude 
wordt beschouwd, moet volgens de tuchtregels van de sportorganisaties 
worden behandeld.] 
 
 

2.6 Bezit van een verboden stof of een verboden methode. 
 
… 

 
2.7 Handel of poging tot handel in eender welke verboden stof of 
verboden methode. 
 
2.8 Toediening of poging tot toediening aan een sporter binnen 
wedstrijdverband van een verboden stof of verboden methode, of 
toediening of poging tot toediening aan een sporter buiten 
wedstrijdverband van een verboden methode of een verboden stof die 
verboden is buiten wedstrijdverband. 
 
2.9 Medeplichtigheid. 
 
Meewerken, aanmoedigen, helpen, bijstaan, samenspannen, 
verbergen of eender welke andere vorm van doelbewuste 
medeplichtigheid in het kader van een overtreding van de 
antidopingregels, een poging tot overtreding van de antidopingregels 
of een inbreuk op artikel 10.12.1 door een andere persoon. 
 
2.10 Verboden omgang. 
 
Omgang van een sporter of een andere persoon die onder het gezag 
valt van een antidopingorganisatie in een professionele of sportieve 
hoedanigheid met begeleidend personeel van een sporter dat: 
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2.10.1 indien het onder het gezag valt van een 
antidopingorganisatie, een periode van uitsluiting uitzit; of 
 
2.10.2 indien het niet onder het gezag valt van een 
antidopingorganisatie en waarbij uitsluiting niet wordt 
aangepakt in een procedure voor resultatenbeheer krachtens de 
Code, is veroordeeld of betrokken wordt geacht in een 
strafrechtelijke, tucht- of beroepsprocedure voor gedrag dat zou 
worden beschouwd als een overtreding van de antidopingregels 
als regels in overeenstemming met de Code van toepassing 
waren geweest op die persoon. De diskwalificatiestatus van 
dergelijke persoon zal van kracht zijn gedurende het grootste 
deel van de zes jaar die volgen op de strafrechtelijke, beroeps- 
of tuchtbeslissing of tijdens de duur van de strafrechtelijke, 
tucht- of beroepssanctie die wordt opgelegd; of 
 
2.10.3 handelt als dekmantel of tussenpersoon voor een 
individu beschreven in artikel 2.10.1 of 2.10.2. … 

 
 
Codeartikel 5 Dopingtests en onderzoeken 

5.1 Doel van dopingtests en onderzoeken.  
 
Dopingtests en onderzoeken worden alleen uitgevoerd voor 
antidopingdoeleinden.  

 
 5.1.1 Dopingtests worden uitgevoerd om analytisch bewijs te 

verkrijgen om te kunnen aantonen of een sporter (al dan niet) 
de strikte regels van de Code naleeft inzake het verbod op 
aanwezigheid/gebruik van een verboden stof of verboden 
methode. 

 
5.1.2 Onderzoeken worden uitgevoerd:  

 
(a) wanneer het gaat om atypische resultaten en afwijkende 
paspoortresultaten, in overeenstemming met de respectieve 
artikels 7.4 en 7.5, door informatie of bewijs (met inbegrip van, 
in het bijzonder, analytisch bewijs) te verzamelen om te bepalen 
of zich krachtens artikel 2.1 en/of artikel 2.2 een overtreding 
van de antidopingregels heeft voorgedaan; en  
 
(b) wanneer het gaat om andere indicaties van mogelijke 
overtredingen van de antidopingregels, in overeenstemming 
met de artikels 7.6 en 7.7, door informatie of bewijs (met 
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inbegrip van, in het bijzonder, niet-analytisch bewijs) te 
verzamelen om te bepalen of zich krachtens een van de artikels 
2.2 tot 2.10 een overtreding van de antidopingregels heeft 
voorgedaan. 
 

5.2 Werkingsgebied van de dopingtests. 
 
Aan iedere sporter kan worden gevraagd om eender waar en wanneer 
een monster te verstrekken aan eender welke antidopingorganisatie 
die over de nodige bevoegdheid beschikt om bij de bewuste persoon 
een dopingtest af te nemen. Binnen de bevoegdheidsbeperkingen voor 
dopingtests tijdens een evenement zoals vastgelegd in artikel 5.3: 
 

5.2.1 Elke nationale antidopingorganisatie is bevoegd om zowel 
binnen als buiten wedstrijdverband dopingtests uit te voeren bij 
alle sporters die staatsburgers of inwoners van dat land zijn of 
een licentie hebben of lid zijn van een sportorganisatie in dat 
land of die aanwezig zijn in het land van die nationale 
antidopingorganisatie. 

 
5.2.2 Iedere internationale federatie is bevoegd om zowel 
binnen als buiten wedstrijdverband dopingtests uit te voeren bij 
alle sporters die onderworpen zijn aan de regels van die 
federatie, met inbegrip van sporters die deelnemen aan 
internationale evenementen of die deelnemen aan evenementen 
waarvoor de regels van die internationale federatie gelden, of 
die lid zijn of een licentie hebben van die internationale federatie 
of van de nationale federaties die hierbij zijn aangesloten, of 
hun leden. 
 
5.2.3 Iedere organisatie van belangrijke evenementen, met 
inbegrip van het Internationaal Olympisch Comité en het 
Internationaal Paralympisch Comité, is bevoegd om binnen 
wedstrijdverband dopingtests uit te voeren voor haar 
evenementen en buiten wedstrijdverband dopingtests uit te 
voeren bij alle sporters die zijn ingeschreven voor een van haar 
geplande evenementen of die op enige andere wijze 
onderworpen zijn aan de bevoegdheid om dopingtests uit te 
voeren van de organisatie van belangrijke evenementen voor 
een gepland evenement. 

 
5.2.4 WADA is bevoegd om binnen en buiten wedstrijdverband 
dopingtests uit te voeren zoals vastgelegd in artikel 20. 
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5.2.5  Antidopingorganisaties kunnen een dopingtest uitvoeren 
bij eender welke sporter waarvoor ze over die bevoegdheid 
beschikken en die niet gestopt is met sporten, met inbegrip van 
sporters die een periode van uitsluiting uitzitten. 

 
5.2.6 Als een internationale federatie of een organisatie van 
belangrijke evenementen eender welk onderdeel van een 
dopingtest overdraagt of uitbesteedt aan een nationale 
antidopingorganisatie (rechtstreeks of via een nationale 
federatie), kan die nationale antidopingorganisatie bijkomende 
monsters verzamelen of het laboratorium instrueren om op 
kosten van de nationale antidopingorganisatie bijkomende 
soorten analyses uit te voeren. Als bijkomende monsters 
worden verzameld of bijkomende soorten analyses worden 
uitgevoerd, moet dat aan de internationale federatie of aan de 
organisatie van belangrijke evenementen worden meegedeeld. 

 
[Opmerking bij artikel 5.2: Er kan extra bevoegdheid voor het 
uitvoeren van dopingtests worden verleend door middel van bilaterale 
of multilaterale overeenkomsten tussen ondertekenaars. Tenzij de 
sporter tijdens de hierna beschreven tijdspanne een dopingtestvenster 
van 60 minuten heeft geïdentificeerd of op enige andere wijze 
gedurende die periode tot een dopingtest heeft toegezegd, moet een 
antidopingorganisatie, voordat ze overgaat tot het uitvoeren van een 
dopingtest bij een sporter tussen 23 en 6 uur, ernstige en specifieke 
vermoedens hebben dat de sporter bij doping betrokken kan zijn. 
Enige uiting van twijfel over het feit of een antidopingorganisatie over 
voldoende vermoedens beschikte om tijdens die periode een 
dopingtest af te nemen, kan niet worden gebruikt als verdediging 
tegen een overtreding van de antidopingregels gebaseerd op een 
dergelijke dopingtest of poging tot dopingtest.] 

5.3 Dopingtests tijdens een evenement. 
 

5.3.1 Behalve in de hieronder vermelde gevallen zou slechts 
één enkele organisatie verantwoordelijk moeten zijn voor het 
organiseren en coördineren van dopingtests op 
evenementlocaties tijdens een evenementperiode. Tijdens 
internationale evenementen moet het afnemen van monsters 
georganiseerd en gecoördineerd worden door de internationale 
organisatie die het bestuursorgaan is van het evenement (bv. 
het Internationaal Olympisch Comité voor de Olympische 
Spelen, de internationale federatie voor een 
wereldkampioenschap en de Pan-American Sports Organization 
voor de Pan American Games). Bij nationale evenementen moet 
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het afnemen van monsters georganiseerd en gecoördineerd 
worden door de nationale antidopingorganisatie van het land in 
kwestie. Op vraag van het bestuursorgaan voor een evenement 
moeten alle dopingtests die tijdens de evenementperiode buiten 
de evenementlocaties worden uitgevoerd, samen met dat 
bestuursorgaan worden gecoördineerd. 

 
[Opmerking bij artikel 5.3.1: Sommige bestuursorganen voor 
internationale evenementen kunnen tijdens de evenementperiode 
buiten de evenementlocaties eigen dopingtests uitvoeren, en in die 
gevallen kunnen ze ervoor kiezen om de dopingtests te coördineren 
met de dopingtests van de nationale antidopingorganisatie.] 

 
5.3.2 Als een antidopingorganisatie, die in andere opzichten 
bevoegd is om dopingtests uit te voeren, maar niet 
verantwoordelijk is voor de organisatie en coördinatie van 
dopingtests tijdens een evenement, dopingtests wil uitvoeren bij 
sporters op de evenementlocaties tijdens de evenementperiode, 
moet ze vooraf overleggen met het bestuursorgaan van het 
evenement om de toelating te krijgen voor de uitvoering en de 
coördinatie van dergelijke dopingtests. Als de 
antidopingorganisatie niet akkoord gaat met het antwoord van 
het bestuursorgaan van het evenement, kan ze in 
overeenstemming met de procedures die door het WADA 
werden gepubliceerd, aan het WADA de toelating vragen om 
dopingtests uit te voeren en te bepalen hoe dergelijke 
dopingtests moeten worden gecoördineerd. Het WADA mag 
dergelijke dopingtests enkel goedkeuren na het bestuursorgaan 
van het evenement te hebben geconsulteerd en geïnformeerd. 
De beslissing van het WADA is definitief en er kan geen beroep 
tegen aangetekend worden. Tenzij anders voorzien in de 
toelating voor de uitvoering van de dopingtests, moeten 
dergelijke tests worden beschouwd als dopingtests buiten 
wedstrijdverband. Het resultatenbeheer voor dergelijke tests 
behoort tot de verantwoordelijkheid van de 
antidopingorganisatie die de dopingtest organiseert, tenzij 
anders wordt vermeld in de regels van het bestuursorgaan van 
het evenement. 
 

[Opmerking bij artikel 5.3.2: Alvorens een nationale 
antidopingorganisatie de goedkeuring te geven om dopingtests te 
organiseren en uit te voeren tijdens een internationaal evenement, 
moet het WADA overleggen met de internationale organisatie die het 
bestuursorgaan is van het evenement. Alvorens een internationale 
federatie de goedkeuring te geven om dopingtests te organiseren en 
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uit te voeren tijdens een internationaal evenement, moet het WADA 
overleggen met de nationale antidopingorganisatie van het land waar 
het evenement plaatsvindt. De antidopingorganisatie die de 
“dopingtests organiseert en coördineert”, kan desgewenst 
overeenkomsten aangaan met andere organisaties waaraan ze de 
verantwoordelijkheid voor de monsterafname of voor andere aspecten 
van de dopingtestprocedure delegeert.] 

 
5.4 Planning voor de spreiding van dopingtests. 
 

5.4.1 Het WADA zal, in overleg met internationale federaties en 
andere antidopingorganisaties, krachtens de Internationale 
Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken een technisch 
document goedkeuren waarin aan de hand van een 
risicobeoordeling wordt vastgelegd welke verboden stoffen en/of 
verboden methodes naar alle waarschijnlijkheid worden 
misbruikt in specifieke sporten en sportdisciplines. 

 
5.4.2 Op basis van die risicobeoordeling moet iedere 
antidopingorganisatie die bevoegd is om dopingtests uit te 
voeren, een effectief, intelligent en proportioneel spreidingsplan 
voor de dopingtests opstellen en implementeren, waarin een 
correcte prioriteit wordt gegeven aan disciplines, categorieën 
van sporters, soorten dopingtests, soorten monsters die worden 
afgenomen en soorten monsteranalyses, dit alles in 
overeenstemming met de vereisten van de Internationale 
Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken. Iedere 
antidopingorganisatie moet aan het WADA op verzoek een kopie 
van haar bestaande spreidingsplan voor dopingtests bezorgen. 

 
5.4.3 Waar dat redelijkerwijs haalbaar is, moeten de 
dopingtests worden gecoördineerd via ADAMS of via een ander 
systeem dat werd goedgekeurd door het WADA, om de 
doeltreffendheid van de gecombineerde inspanningen op het 
vlak van dopingtests te maximaliseren en onnodige herhalingen 
van dopingtests te vermijden. 
 

5.5 Vereisten voor dopingtests. 
 

Alle dopingtests moeten in overeenstemming met de 
Internationale Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken 
worden uitgevoerd. 
 

5.6 Verblijfsgegevens van de sporter. 
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Sporters die door hun internationale federatie en/of nationale 
antidopingorganisatie zijn opgenomen in een geregistreerde 
doelgroep voor dopingtests, moeten hun verblijfsgegevens 
verstrekken op de manier die werd gespecificeerd in de 
Internationale Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken. De 
internationale federaties en nationale antidopingorganisaties 
staan in voor de coördinatie van de identificatie van deze 
sporters en het vergaren van hun verblijfsgegevens. Elke 
internationale federatie en nationale antidopingorganisatie moet 
via ADAMS of via een ander systeem dat werd goedgekeurd 
door het WADA, een lijst bezorgen waarin de sporters worden 
vermeld die zijn opgenomen in hun geregistreerde doelgroep 
voor dopingtests, door vermelding van hun naam of duidelijk 
gedefinieerde, specifieke criteria. De sporters worden vooraf op 
de hoogte gebracht van het feit dat ze opgenomen worden in 
een geregistreerde doelgroep voor dopingtests, en ze worden 
ook geïnformeerd wanneer ze uit die doelgroep worden 
geschrapt. De verblijfsgegevens die ze verstrekken terwijl ze 
deel uitmaken van de geregistreerde doelgroep voor 
dopingtests, zullen via ADAMS of via een ander systeem dat 
werd goedgekeurd door het WADA beschikbaar zijn voor het 
WADA en voor andere antidopingorganisaties die bevoegd zijn 
om bij de sporter een dopingtest uit te voeren, zoals voorzien in 
artikel 5.2. Deze gegevens moeten te allen tijde strikt 
confidentieel worden gehouden; mogen uitsluitend worden 
gebruikt voor het plannen, coördineren of uitvoeren van 
dopingcontroles, voor het verstrekken van informatie die nodig 
is voor het biologisch paspoort voor sporters of andere 
analytische resultaten, ter ondersteuning van een onderzoek 
naar een mogelijke overtreding van de antidopingregels of ter 
ondersteuning van acties met betrekking tot een vermeende 
overtreding van de antidopingregels; en moeten worden 
vernietigd zodra ze niet langer relevant zijn voor deze 
doeleinden in overeenstemming met de Internationale 
Standaard voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer 
en de Persoonsgegevens. 

 
… 
 

 5.8 Onderzoeken en informatievergaring. 

Antidopingorganisaties moeten ervoor zorgen dat ze elk van de 
volgende zaken kunnen uitvoeren, zoals van toepassing en in 
overeenstemming met de Internationale Standaard voor 
Dopingtests en Onderzoeken: 
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5.8.1 Antidopinginformatie van alle beschikbare bronnen 
verkrijgen, beoordelen en verwerken, ter ondersteuning bij de 
opmaak van een effectief, intelligent en proportioneel 
spreidingsplan voor dopingtests, om doelgerichte dopingtests te 
plannen en/of om de basis te vormen voor een onderzoek naar 
(een) mogelijke overtreding(en) van de antidopingregels; en 
 
5.8.2 Atypische resultaten en afwijkende paspoortresultaten 
onderzoeken in overeenstemming met de respectieve artikelen 
7.4 en 7.5; en 
 
5.8.3 Alle andere analytische of niet-analytische informatie 
onderzoeken die wijst op (een) mogelijke overtreding(en) van 
de antidopingregels, in overeenstemming met de artikels 7.6 en 
7.7, om ofwel de mogelijke overtreding uit te sluiten ofwel het 
nodige bewijs te verkrijgen om een procedure in het kader van 
een overtreding van de antidopingregels te starten. 
 

Codeartikel 6 Analyse van monsters  

6.2 Doel van de analyse van monsters. 
 
Monsters moeten worden geanalyseerd om verboden stoffen en 
verboden methodes op te sporen die vermeld worden in de verboden 
lijst, alsook andere stoffen zoals geïnstrueerd door het WADA 
krachtens artikel 4.5, of om antidopingorganisaties te helpen bij het 
opstellen van profielen voor de relevante parameters in de urine, het 
bloed of een andere matrix van de sporter, met inbegrip van DNA- of 
genetische profielen, of voor enig ander legitiem doeleinde in het 
kader van de strijd tegen doping. Monsters kunnen worden verzameld 
en opgeslagen voor latere analyse. 
 

[Opmerking bij artikel 6.2: Relevante profielinformatie zou bijvoorbeeld 
gebruikt kunnen worden om doelgerichte dopingtests te coördineren of ter 
ondersteuning van een procedure in het kader van een overtreding van de 
antidopingregels volgens artikel 2.2, of beide.] 

… 

6.4 Standaarden voor de analyse van monsters en rapportage. 
 
Laboratoria moeten de monsters analyseren en de resultaten 
rapporteren in overeenstemming met de Internationale Standaard 
voor Laboratoria. Om te verzekeren dat de dopingtests effectief zijn, 
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moeten in het technisch document waarnaar werd verwezen in artikel 
5.4.1 menu’s voor de analyse van de monsters worden opgesteld die 
gebaseerd zijn op de risicobeoordeling en geschikt zijn voor specifieke 
sporten en sportdisciplines. De laboratoria moeten de monsters dan 
analyseren in overeenstemming met die menu’s, behalve in de 
volgende gevallen: 
 

6.4.1   Antidopingorganisaties kunnen laboratoria vragen om 
hun monsters te analyseren met behulp van menu’s die 
gedetailleerder zijn dan wat beschreven is in het technisch 
document.  
 
6.4.2   Antidopingorganisaties kunnen laboratoria enkel vragen 
om hun monsters te analyseren met behulp van menu’s die 
minder gedetailleerd zijn dan wat beschreven is in het technisch 
document als ze het WADA ervan hebben kunnen overtuigen dat 
een minder uitgebreide analyse gepast zou zijn, gezien de 
bijzondere omstandigheden van hun land of sport, zoals 
vermeld in hun spreidingsplan voor dopingtests. 
 
6.4.3   Zoals vermeld in de Internationale Standaard voor 
Laboratoria, mogen laboratoria op eigen initiatief en op eigen 
kosten monsters analyseren op zoek naar verboden stoffen of 
verboden methodes die niet zijn opgenomen in het analysemenu 
voor de monsters dat is beschreven in het technisch document 
of gespecificeerd door de instantie die bevoegd is voor 
dopingcontroles. De resultaten uit dergelijke analyses moeten 
worden gerapporteerd en hebben dezelfde geldigheid en 
consequenties als ieder ander analytisch resultaat. 

 
[Opmerking bij artikel 6.4: Dit artikel is bedoeld om het principe van de 
“intelligente dopingtest” uit te breiden naar het analysemenu voor de 
monsters, om op die manier zo effectief en efficiënt mogelijk doping te 
kunnen detecteren. Het is algemeen bekend dat de beschikbare middelen 
voor de strijd tegen doping beperkt zijn, en dat een uitbreiding van het 
analysemenu voor de monsters in sommige sporten en landen kan leiden tot 
een daling van het aantal monsters dat kan worden geanalyseerd.] 
 

6.5 Verdere analyse van monsters. 
 
Elk monster kan te allen tijde verder worden geanalyseerd door de 
antidopingorganisatie die verantwoordelijk is voor het 
resultatenbeheer voordat de analytische resultaten van het A- en B-
monster (of het resultaat van het A-monster wanneer werd afgezien 
van analyse van het B-monster of deze analyse niet zal worden 
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uitgevoerd) door de antidopingorganisatie zijn meegedeeld aan de 
sporter als aangenomen basis voor een overtreding van de 
antidopingregels volgens artikel 2.1. 
 
Monsters kunnen met het oog op artikel 6.2 te allen tijde worden 
opgeslagen en gebruikt voor verdere analyses, zij het uitsluitend op 
aangeven van de antidopingorganisatie die de monsterafname heeft 
georganiseerd en gecoördineerd, of op aangeven van het WADA. 
(iedere opslag of verdere analyse van een monster op initiatief van het 
WADA moet gebeuren voor rekening van het WADA.) Verdere analyses 
van monsters moeten gebeuren in overeenstemming met de vereisten 
van de Internationale Standaard voor Laboratoria en de Internationale 
Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken. 

Codeartikel 7 Resultatenbeheer 

7.1 Verantwoordelijkheid voor het resultatenbeheer. 
 
Tenzij dat is vermeld in de onderstaande artikels 7.1.1 en 7.1.2, vallen 
resultatenbeheer en hoorzittingen onder de verantwoordelijkheid van 
en worden ze geregeld door de procedureregels van de 
antidopingorganisatie die de monsterafname heeft georganiseerd en 
gecoördineerd (of, als er geen monsterafname heeft plaatsgevonden, 
de antidopingorganisatie die een sporter of andere persoon voor het 
eerst in kennis stelt van de vermeende overtreding van de 
antidopingregels en vervolgens die overtreding toegewijd opvolgt).  …   
 

7.1.2   Het resultatenbeheer met betrekking tot een mogelijk 
verzuim om de verblijfsgegevens te verstrekken (een 
aangifteverzuim of een gemiste dopingtest) behoort tot het 
takenpakket van de internationale federatie of de nationale 
antidopingorganisatie waaraan de sporter in kwestie zijn 
verblijfsgegevens dient te bezorgen, zoals voorzien in de 
Internationale Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken. De 
antidopingorganisatie die een aangifteverzuim of een gemiste 
dopingtest vaststelt, moet die informatie doorsturen naar het 
WADA via ADAMS of via een ander systeem dat werd 
goedgekeurd door het WADA, waarna de informatie aan andere 
relevante antidopingorganisaties beschikbaar zal worden 
gesteld. 

… 

7.4 Beoordeling van atypische resultaten. 
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Zoals bepaald in de Internationale Standaard voor Laboratoria dienen 
laboratoria in sommige omstandigheden de aanwezigheid van 
verboden stoffen die ook door het lichaam kunnen worden 
geproduceerd te rapporteren als atypische resultaten die achteraf 
verder kunnen worden onderzocht. Na ontvangst van een atypisch 
resultaat dient de antidopingorganisatie die instaat voor het 
resultatenbeheer een beoordeling uit te voeren om te bepalen of: (a) 
er een toepasselijke DTG werd of zal worden verleend zoals bepaald in 
de Internationale Standaard voor Dispensaties voor Therapeutisch 
Gebruik, of (b) er sprake blijkt te zijn van een afwijking van de 
Internationale Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken of de 
Internationale Standaard voor Laboratoria die het atypische resultaat 
heeft veroorzaakt. Als die beoordeling niet uitwijst dat er sprake is van 
een toepasselijke DTG of afwijking die het atypische resultaat heeft 
veroorzaakt, dient de antidopingorganisatie het vereiste onderzoek te 
voeren. Nadat het onderzoek is afgerond, moet aan de sporter en de 
andere antidopingorganisaties die geïdentificeerd worden in artikel 
14.1.2 worden meegedeeld of het atypische resultaat al dan niet als 
een afwijkend analyseresultaat zal worden beschouwd. De sporter 
wordt op de hoogte gebracht zoals bepaald in artikel 7.3.  
 

[Opmerking bij artikel 7.4: Het “vereiste onderzoek” waarvan sprake in dit 
artikel, is afhankelijk van de situatie. Als bijvoorbeeld eerder al werd bepaald 
dat een sporter een van nature hoge verhouding tussen testosteron en 
epitestosteron heeft, kan de bevestiging dat een atypisch resultaat strookt 
met die eerder gekende ratio beschouwd worden als voldoende onderzoek.] 
 

… 
 
7.5 Beoordeling van atypische resultaten en afwijkende 
paspoortresultaten. 
 
Beoordelingen van atypische resultaten en afwijkende 
paspoortresultaten moeten verlopen zoals bepaald in de Internationale 
Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken en de Internationale 
Standaard voor Laboratoria. Zodra de antidopingorganisatie ervan 
overtuigd is dat er een overtreding van de antidopingregels heeft 
plaatsgevonden, dient ze de sporter, op de manier zoals vermeld in 
haar regels, terstond op de hoogte te brengen van de antidopingregel 
die werd overtreden alsook van de informatie op basis waarvan de 
overtreding werd vastgesteld. Andere antidopingorganisaties moeten 
worden ingelicht zoals bepaald in artikel 14.1.2. 
 

 
7.6 Beoordeling van aangifteverzuimen van de verblijfsgegevens. 
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Het beoordelen van mogelijke aangifteverzuimen en gemiste 
dopingtests moet gebeuren zoals bepaald in de Internationale 
Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken. Zodra de internationale 
federatie of de nationale antidopingorganisatie (naargelang van 
toepassing) ervan overtuigd is dat er een overtreding van de 
antidopingregels volgens artikel 2.4 heeft plaatsgevonden, dient ze de 
sporter, op de manier zoals vermeld in haar regels, terstond op de 
hoogte te brengen van het vermoeden dat er een inbreuk tegen artikel 
2.4 heeft plaatsgevonden alsook van de informatie die aan de basis 
ligt van dat vermoeden. Andere antidopingorganisaties moeten worden 
ingelicht zoals bepaald in artikel 14.1.2. 
 
7.7 Beoordeling van andere overtredingen van de antidopingregels 
die niet vermeld worden in de artikels 7.1-7.6. 
 
De antidopingorganisatie of een andere door die organisatie opgerichte 
beoordelingsinstantie moet instaan voor het eventuele 
vervolgonderzoek naar een mogelijke overtreding van de 
antidopingregels, zoals vereist op basis van het toepasselijke 
antidopingbeleid en -reglement die zijn opgesteld conform de Code of 
die de antidopingorganisatie in andere opzichten aangewezen acht. 
Zodra de antidopingorganisatie ervan overtuigd is dat er een 
overtreding van de antidopingregels heeft plaatsgevonden, dient ze de 
sporter of andere persoon, op de manier zoals vermeld in haar regels, 
terstond op de hoogte te brengen van de antidopingregel die werd 
overtreden alsook van de informatie op basis waarvan de overtreding 
werd vastgesteld. Andere antidopingorganisaties moeten worden 
ingelicht zoals bepaald in artikel 14.1.2. 
 

[Opmerking bij artikels 7.1, 7.6 en 7.7: Als voorbeeld kunnen we stellen dat 
een internationale federatie de sporter typisch op de hoogte zou brengen via 
de nationale federatie van de sporter.] 

… 

 
Codeartikel 10 Sancties tegen individuen 

10.3.2   Voor overtredingen van artikel 2.4 bedraagt de periode 
van uitsluiting twee jaar, onder voorbehoud van vermindering 
tot minimum één jaar, afhankelijk van de schuldgraad van de 
sporter. De flexibiliteit in dit artikel tussen een uitsluiting van 
twee of één jaar is niet beschikbaar voor sporters die hun 
verblijfsgegevens regelmatig op het laatste ogenblik wijzigen of 
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ander gedrag vertonen dat ernstige vermoedens doet rijzen dat 
de sporter probeert te vermijden om beschikbaar te zijn voor 
een dopingtest. 

… 
 

10.6 Afwending, verkorting of opschorting van de periode van 
uitsluiting of andere consequenties op grond van andere redenen dan 
schuld. 
 

10.6.1   Substantiële hulp bij het ontdekken of vaststellen van 
overtredingen van antidopingregels. 
 

10.6.1.1 Een antidopingorganisatie die 
verantwoordelijk is voor het resultatenbeheer bij een 
overtreding van de antidopingregels kan, voorafgaand 
aan een definitieve beslissing om in beroep te gaan 
krachtens artikel 13 of na het verstrijken van de periode 
om in beroep te gaan, een deel van de periode van 
uitsluiting die in een individueel geval werd opgelegd 
opschorten, wanneer de sporter of andere persoon 
substantiële hulp heeft geboden aan een 
antidopingorganisatie, een strafrechtelijke instantie of een 
beroepstuchtorgaan met als gevolg dat: (i) de 
antidopingorganisatie een overtreding van de 
antidopingregels door een andere persoon heeft ontdekt 
of aan het licht heeft gebracht, of (ii) een strafrechtelijke 
of tuchtinstantie een strafbaar feit of een inbreuk op 
beroepsregels begaan door een andere persoon heeft 
ontdekt of aan het licht heeft gebracht en dat de 
informatie die werd verstrekt door de persoon die 
substantiële hulp heeft geboden, beschikbaar wordt 
gesteld aan de antidopingorganisatie die verantwoordelijk 
is voor het resultatenbeheer. … 

 
Codeartikel 13 Beroep 
 

13.3 Verzuim om tijdig uitspraak te doen door een 
antidopingorganisatie. 
 
Wanneer een antidopingorganisatie in een specifieke zaak niet binnen 
een redelijke termijn die door het WADA wordt bepaald, beslist of er al 
dan niet een overtreding van de antidopingregels heeft 
plaatsgevonden, kan het WADA ervoor opteren om rechtstreeks 
beroep aan te tekenen bij het CAS, alsof de antidopingorganisatie had 
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beslist dat er geen overtreding is begaan. Als de tuchtcommissie van 
het CAS beslist dat er een overtreding van de antidopingregels is 
begaan en dat het WADA er terecht voor gekozen heeft om 
rechtstreeks in beroep te gaan bij het CAS, worden de kosten en 
advocatenhonoraria van het WADA voor deze beroepsprocedure aan 
het WADA terugbetaald door de antidopingorganisatie. 
 

[Opmerking bij artikel 13.3: Vanwege de verschillende omstandigheden van 
elk onderzoek naar een overtreding van de antidopingregels en elke 
procedure voor resultatenbeheer is het niet mogelijk een vast tijdsbestek 
vast te leggen waarbinnen de antidopingorganisatie uitspraak moet doen 
vooraleer het WADA mag tussenkomen door rechtstreeks bij het CAS in 
beroep te gaan. Vooraleer tot een dergelijke actie over te gaan, zal het 
WADA overleg plegen met de antidopingorganisatie en haar de gelegenheid 
geven te verklaren waarom ze nog geen uitspraak heeft gedaan. Niets in dit 
artikel belet een internationale federatie om ook regels te voorzien waardoor 
zij bevoegd wordt voor zaken waarin het resultatenbeheer door een van haar 
nationale federaties een onaanvaardbare vertraging heeft opgelopen.] 
 

Codeartikel 14 Vertrouwelijkheid en rapportage 

14.1 Informatie betreffende afwijkende analyseresultaten, atypische 
resultaten en andere vermeende overtredingen van de 
antidopingregels. 

 
14.1.1  Kennisgeving van overtredingen van de antidopingregels 
aan sporters en andere personen. 
 
De vorm en de manier waarop een vermeende overtreding van 
de antidopingregels kenbaar wordt gemaakt, moeten 
overeenkomen met wat is voorzien in het reglement van de 
antidopingorganisatie die verantwoordelijk is voor het 
resultatenbeheer. 
 
14.1.2  Kennisgeving van overtredingen van de antidopingregels 
aan nationale antidopingorganisaties, internationale federaties 
en het WADA. 
 
De antidopingorganisatie die verantwoordelijk is voor het 
resultatenbeheer dient ook de nationale antidopingorganisatie 
van de sporter, de internationale federatie en het WADA op de 
hoogte te brengen van de vermeende overtreding van de 
antidopingregels, en dit gelijktijdig met de kennisgeving aan de 
sporter of andere persoon. 
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… 
 
14.1.4 Statusverslagen. 
 
Met uitzondering van onderzoeken die niet hebben geleid tot 
kennisgeving van een overtreding van de antidopingregels 
krachtens artikel 14.1.1, moeten dezelfde personen en 
antidopingorganisaties regelmatig op de hoogte worden 
gehouden van de status en de bevindingen van eender welke 
beoordeling of acties die werden ondernomen in uitvoering van 
de artikels 7, 8 of 13 en moet hen onverwijld een schriftelijke en 
gemotiveerde verklaring of beslissing worden bezorgd waarin de 
reden voor de beslissing ter zake wordt toegelicht. 

… 
 

Codeartikel 20 Bijkomende rollen en verantwoordelijkheden van de 
ondertekenaars 

20.1 Rollen en verantwoordelijkheden van het Internationaal 
Olympisch Comité. 

 
… 
 
20.1.7  Streng optreden tegen elke potentiële overtreding van 
de antidopingregels die onder hun bevoegdheid valt, inclusief 
onderzoeken of het begeleidend personeel van een sporter of 
andere personen mogelijk betrokken zijn bij elk geval van 
doping. 

… 
 
20.2 Rollen en verantwoordelijkheden van het Internationaal 
Paralympisch Comité. 
 

… 
 
20.2.7  Streng optreden tegen elke potentiële overtreding van 
de antidopingregels die onder hun bevoegdheid valt, inclusief 
onderzoeken of het begeleidend personeel van een sporter of 
andere personen mogelijk betrokken zijn bij elk geval van 
doping. 
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… 
 

20.3 Rollen en verantwoordelijkheden van internationale federaties. 
 

… 
 
20.3.6  Van de nationale federaties eisen dat ze alle informatie 
die wijst op of verband houdt met een overtreding van de 
antidopingregels rapporteert aan hun nationale 
antidopingorganisatie en internationale federatie, en meewerken 
aan onderzoeken die worden gevoerd door eender welke 
antidopingorganisatie die bevoegd is voor het voeren van 
onderzoeken. … 
 
20.3.10  Streng optreden tegen elke potentiële overtreding van 
de antidopingregels die onder hun bevoegdheid valt, inclusief 
onderzoeken of het begeleidend personeel van een sporter of 
andere personen mogelijk betrokken zijn bij elk geval van 
doping, ervoor zorgen dat de consequenties correct worden 
uitgevoerd en automatisch onderzoek doen naar het 
begeleidend personeel van een sporter bij een overtreding van 
de antidopingregels waarbij een minderjarige betrokken is of 
begeleidend personeel van een sporter dat hulp heeft geboden 
aan meer dan een sporter waarvoor een overtreding van de 
antidopingregels is vastgesteld.  … 
 
20.3.14  Volledig met het WADA meewerken aan onderzoeken 
die worden gevoerd door het WADA krachtens artikel 20.7.10.  

… 
 

20.4 Rollen en verantwoordelijkheden van Nationale Olympische 
Comités en Nationale Paralympische Comités. 

 
… 
 
20.4.4  Van de nationale federaties eisen dat ze alle informatie 
die wijst op of verband houdt met een overtreding van de 
antidopingregels rapporteert aan hun nationale 
antidopingorganisatie en internationale federatie, en meewerken 
aan onderzoeken die worden gevoerd door eender welke 
antidopingorganisatie die bevoegd is voor het voeren van 
onderzoeken. … 
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20.4.10  Streng optreden tegen elke potentiële overtreding van 
de antidopingregels die onder hun bevoegdheid valt, inclusief 
onderzoeken of het begeleidend personeel van een sporter of 
andere personen mogelijk betrokken zijn bij elk geval van 
doping.  … 
 

20.5 Rollen en verantwoordelijkheden van nationale 
antidopingorganisaties. 
 

… 
 
20.5.4 Wederzijdse dopingtests tussen nationale 
antidopingorganisaties aanmoedigen.  … 
 
20.5.7  Streng optreden tegen elke potentiële overtreding van 
de antidopingregels die onder hun bevoegdheid valt, inclusief 
onderzoeken of het begeleidend personeel van een sporter of 
andere personen mogelijk betrokken zijn bij elk geval van 
doping en ervoor zorgen dat de consequenties correct worden 
uitgevoerd.  … 
 
20.5.9 Automatisch onderzoek doen naar het begeleidend 
personeel van een sporter dat onder hun bevoegdheid valt bij 
iedere overtreding van de antidopingregels door een 
minderjarige, en automatisch onderzoek doen naar al het 
begeleidend personeel van een sporter dat hulp heeft geboden 
aan meer dan een sporter waarvoor een overtreding van de 
antidopingregels is vastgesteld. 
 
20.5.10  Volledig met het WADA meewerken aan onderzoeken 
die worden gevoerd door het WADA krachtens artikel 20.7.10.  
… 
 

20.6 Rollen en verantwoordelijkheden van organisaties van 
belangrijke evenementen. 

 
… 

 
20.6.5  Streng optreden tegen elke potentiële overtreding van 

de antidopingregels die onder hun bevoegdheid valt, 
inclusief onderzoeken of het begeleidend personeel van 
een sporter of andere personen mogelijk betrokken zijn 
bij elk geval van doping.  … 
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20.7 Rollen en verantwoordelijkheden van het WADA. 
 

… 
 
20.7.7  Een doeltreffend onafhankelijk observatieprogramma 
en andere soorten adviesprogramma’s voor evenementen 
opstellen en uitvoeren. 
 
20.7.8 In uitzonderlijke omstandigheden onder leiding van de 
Algemeen Directeur van het WADA dopingcontroles uitvoeren op 
eigen initiatief of op vraag van andere antidopingorganisaties en 
samenwerken met belangrijke nationale en internationale 
organisaties en agentschappen, met inbegrip van maar niet 
beperkt tot het vergemakkelijken van onderzoeken en 
navorsingen.  
 

[Opmerking bij artikel 20.7.8: Het WADA is geen dopingtestagentschap, 
maar het behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke omstandigheden 
eigen dopingtests uit te voeren, met name wanneer problemen onder de 
aandacht zijn gebracht van de desbetreffende antidopingorganisatie, maar 
deze niet naar behoren zijn aangepakt.] 
 

20.7.9 In overleg met internationale federaties, nationale 
antidopingorganisaties en organisaties van belangrijke 
evenementen gedefinieerde programma’s voor dopingtests en 
voor de analyse van monsters goedkeuren. 

 
20.7.10 Zelf onderzoek voeren naar overtredingen van de 
antidopingregels en andere activiteiten die doping mogelijk 
kunnen maken. 

 

Codeartikel 21 Bijkomende rollen en verantwoordelijkheden van 
sporters en andere personen 

21.1 Rollen en verantwoordelijkheden van sporters. 
 

… 
 
21.1.2 Te allen tijde beschikbaar zijn voor een 
monsterafname. 
 

[Opmerking bij artikel 21.1.2: Legitieme antidopingoverwegingen vereisen 
soms een monsterafname ‘s avonds laat of ‘s morgens vroeg, mits de 
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mensenrechten en privacy van een sporter daarbij in acht worden genomen. 
Het is bijvoorbeeld bekend dat sommige sporters op deze tijdstippen lage 
doses EPO gebruiken, zodat de stof ‘s morgens niet meer gedetecteerd kan 
worden.] 
 

… 
 
21.1.6     Samenwerken met antidopingorganisaties bij het 
onderzoeken van overtredingen van de antidopingregels. 
 

[Opmerking bij artikel 21.1.6: Verzuimen om samen te werken is geen 
overtreding van de antidopingregels volgens de Code, maar kan wel aan de 
basis liggen van tuchtmaatregelen in overeenstemming met de regels van 
een betrokken partij.] 
 

21.2 Rollen en verantwoordelijkheden van het begeleidend personeel 
van een sporter. 

 
… 
 
21.2.2 Meewerken aan het dopingtestprogramma voor 
sporters.   

… 
 
21.2.5     Samenwerken met antidopingorganisaties bij het 
onderzoeken van overtredingen van de antidopingregels. 

 
[Opmerking bij artikel 21.2.5: Verzuimen om samen te werken is geen 
overtreding van de antidopingregels volgens de Code, maar kan wel aan de 
basis liggen van tuchtmaatregelen in overeenstemming met de regels van 
een betrokken partij.] 

… 
 

21.3 Rollen en verantwoordelijkheden van regionale 
antidopingorganisaties. 
 

… 
 
21.3.4 Wederzijdse dopingtests tussen nationale 
antidopingorganisaties en regionale antidopingorganisaties 
aanmoedigen. 
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…  
 

Codeartikel 23 Aanvaarding, naleving en wijziging 

23.3 Implementatie van antidopingprogramma’s. 
 
De ondertekenaars moeten voldoende middelen aanwenden om in alle 
gebieden antidopingprogramma’s te implementeren die compatibel zijn 
met de Code en de Internationale Standaarden.  

…  
 

3.0 Definities en interpretatie 

3.1 Gedefinieerde termen uit de Code van 2015 die worden gebruikt 
in de Internationale Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken: 

ADAMS:  Het Anti-Doping Administration and Management System is een 
internetprogramma voor gegevensbeheer dat gebruikt wordt om gegevens in 
te brengen, op te slaan, te delen en te rapporteren en bedoeld is om 
belanghebbenden en het WADA te ondersteunen bij hun 
antidopingwerkzaamheden in combinatie met de wetgeving inzake 
gegevensbescherming. 

Afwijkend analyseresultaat:  Een rapport van een door het WADA 
geaccrediteerd laboratorium of een andere door het WADA erkende entiteit 
die, in overeenstemming met de Internationale Standaard voor Laboratoria 
en gerelateerde technische documenten, in een monster de aanwezigheid 
van een verboden stof of de afbraakproducten of markers daarvan 
(waaronder verhoogde concentraties van lichaamseigen stoffen) of een 
bewijs voor het gebruik van een verboden methode vaststelt.  
 
Afwijkend paspoortresultaat:  Een rapport dat wordt opgesteld op basis 
van de procedure die wordt beschreven in het toepasselijke technisch 
document of de geldende richtlijn en waaruit blijkt dat de beoordeelde 
analyseresultaten niet overeenstemmen met een normale fysiologische 
toestand of gekende pathologie en compatibel zijn met het gebruik van een 
verboden stof of verboden methode. 
 
Antidopingorganisatie: ·Een ondertekenaar die verantwoordelijk is voor 
het goedkeuren van regels voor het op gang brengen, implementeren of 
uitvoeren van eender welk onderdeel van de procedure van de 
dopingcontrole. Hiertoe behoren bijvoorbeeld het Internationaal Olympisch 
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Comité, het Internationaal Paralympisch Comité, andere organisaties van 
belangrijke evenementen die dopingtests uitvoeren tijdens hun 
evenementen, het WADA, internationale federaties en nationale 
antidopingorganisaties. 

Sporter:  Iedere persoon die deelneemt aan sport op internationaal niveau 
(zoals bepaald door iedere internationale federatie) of op nationaal niveau 
(zoals bepaald door iedere nationale antidopingorganisatie). Een 
antidopingorganisatie heeft de vrijheid om de antidopingregels ook toe te 
passen op een sporter die niet op internationaal niveau noch op nationaal 
niveau actief is; hierdoor worden deze sporters ook opgenomen binnen de 
definitie van de term “sporter”. Bij sporters die niet op internationaal niveau 
noch op nationaal niveau actief zijn, kan een antidopingorganisatie ervoor 
kiezen om: beperkte dopingtests of helemaal geen dopingtests uit te voeren; 
monsters te analyseren op basis van een beperkte lijst van verboden stoffen; 
beperkte of helemaal geen verblijfsgegevens te eisen; of niet vooraf DTG’s te 
eisen. Als echter een overtreding van de antidopingregels volgens artikel 2.1 
of artikel 2.5 wordt begaan door een sporter waarover de 
antidopingorganisatie gezag heeft en die op een lager niveau dan 
internationaal of nationaal deelneemt aan sport, dan moeten de 
consequenties zoals vermeld in de Code (met uitzondering van artikel 
14.3.2) worden toegepast. Voor de toepassing van de artikels 2.8 en 2.9 en 
met het oog op antidopingvoorlichting en -scholing is elke persoon die 
deelneemt aan sport onder het gezag van eender welke ondertekenaar, 
overheid of andere sportorganisatie die de Code heeft aanvaard, een sporter. 
 
[Opmerking: Deze definitie maakt duidelijk dat alle sporters op internationaal 
en nationaal niveau onder de antidopingregels van de Code vallen, waarbij de 
precieze definities van sport op internationaal en nationaal niveau dienen te 
worden bepaald in de antidopingregels van respectievelijk de internationale 
federaties en de nationale antidopingorganisaties. De definitie biedt elke 
nationale antidopingorganisatie ook de mogelijkheid om desgewenst haar 
antidopingprogramma, naast de sporters op internationaal of nationaal 
niveau, uit te breiden naar wedstrijddeelnemers op lagere wedstrijdniveaus, 
of naar individuele personen die fitnessactiviteiten doen zonder daarbij echter 
op wedstrijdniveau actief te zijn. Bijgevolg zou een nationale 
antidopingorganisatie er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om 
wedstrijddeelnemers op recreatief niveau te testen, zonder daarbij echter 
vooraf DTG’s te eisen. Maar een overtreding van de antidopingregels die leidt 
tot een afwijkend analyseresultaat of waaruit fraude blijkt, resulteert in alle 
consequenties die daarbij voorzien zijn in de Code (met uitzondering van 
artikel 14.3.2). De beslissing of consequenties al dan niet gelden voor 
sporters op recreatief niveau die aan fitness doen maar nooit aan wedstrijden 
deelnemen, ligt bij de nationale antidopingorganisatie. Op dezelfde manier 
zou een organisatie van belangrijke evenementen die een evenement 
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uitsluitend voor wedstrijddeelnemers van masters-niveau organiseert, ervoor 
kunnen kiezen om de deelnemers te testen, maar geen monsters te 
analyseren op basis van de volledige lijst van verboden stoffen. 
Wedstrijddeelnemers op alle wedstrijdniveaus moeten kunnen profiteren van 
antidopingvoorlichting en -scholing.] 
 
Biologisch paspoort voor sporters:  Het programma en de methodes voor 
het verzamelen en ordenen van gegevens, zoals beschreven in de 
Internationale Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken en de 
Internationale Standaard voor Laboratoria. 
 
Atypisch resultaat:  Een rapport van een door het WADA geaccrediteerd 
laboratorium of een ander door het WADA erkend laboratorium dat verder 
onderzoek vereist, zoals bepaald door de Internationale Standaard voor 
Laboratoria of gerelateerde technische documenten, en dat voorafgaat aan 
de vaststelling van een afwijkend analyseresultaat. 

Code:    De Wereldantidopingcode. 

Wedstrijd: Een enkele race, match, spel of afzonderlijke sportieve proef. 
Bijvoorbeeld, een basketbalmatch of de finale van de Olympische 100 meter 
sprint in atletiek. Voor etapperaces en andere sportieve proeven waarbij 
dagelijks of op een andere periodieke basis prijzen worden uitgereikt, wordt 
het onderscheid tussen een wedstrijd en een evenement bepaald zoals 
voorzien in de regels van de betreffende internationale federatie. 

Dopingcontrole:  Alle stappen en procedures vanaf de planning van de 
spreiding van de dopingtests tot en met het uiteindelijke aantekenen van 
eender welk beroep, met inbegrip van alle stappen en procedures 
daartussen, zoals het verstrekken van verblijfsinformatie, het afnemen en 
verwerken van monsters, de laboratoriumanalyse, DTG’s, resultatenbeheer 
en hoorzittingen. 

Evenement: Een reeks individuele wedstrijden die samen worden gehouden 
onder toezicht van één bestuursorgaan (bv. de Olympische Spelen, de FINA 
Wereldkampioenschappen of de Pan American Games). 

Evenementlocaties:  De locaties die door het bestuursorgaan worden 
aangeduid voor het evenement. 
 
Binnen wedstrijdverband:  Tenzij anders bepaald in de regels van een 
internationale federatie of het bestuursorgaan van het evenement in kwestie, 
betekent “binnen wedstrijdverband” de periode die aanvangt twaalf uur vóór 
een wedstrijd waarin de sporter zoals gepland zal deelnemen, tot en met het 
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einde van die wedstrijd en de procedure van de monsterafname die aan een 
dergelijke wedstrijd is verbonden. 

[Opmerking: Een internationale federatie of een bestuursorgaan voor een 
evenement kan een “binnen wedstrijdverband”-periode vastleggen die 
verschilt van de evenementperiode.] 
 
Onhafhankelijk waarnemersprogramma: Een team waarnemers onder 
supervisie van de WADA die het dopingcontroleproces tijdens bepaalde 
evenementen observeert en advies terzake uitbrengt, en dat verslag 
uitbrengt van de waarnemingen. 
 
Internationaal evenement:  Een evenement of wedstrijd waar het 
Internationaal Olympisch Comité, het Internationaal Paralympisch Comité, 
een internationale federatie, een organisatie van belangrijke evenementen of 
een andere internationale sportorganisatie het bestuursorgaan voor het 
evenement is of de technische officials voor het evenement aanstelt. 

Sporter op internationaal niveau:  Sporters die deelnemen aan 
sportwedstrijden op internationaal niveau, zoals bepaald door elke 
internationale federatie, in overeenstemming met de Internationale 
Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken. 
 
[Opmerking: In overeenstemming met de Internationale Standaard voor 
Dopingtests en Onderzoeken staat het de internationale federatie vrij de 
criteria te bepalen die ze zal gebruiken om sporters in te delen als sporters 
op internationaal niveau, bv. op basis van hun ranking, op basis van hun 
deelname aan bepaalde internationale evenementen, op basis van het 
licentietype enz. De federatie moet deze criteria echter duidelijk en beknopt 
publiceren, zodat sporters snel en makkelijk kunnen nagaan wanneer ze 
beschouwd zullen worden als een sporter op internationaal niveau. 
Bijvoorbeeld: als deelname aan bepaalde internationale evenementen een 
van de criteria is, moet de internationale federatie een lijst van die 
internationale evenementen publiceren.] 
 
Minderjarige:  Een natuurlijke persoon die nog geen achttien jaar is. 

Nationale antidopingorganisatie:  De entiteit(en) waaraan elk land de 
belangrijkste bevoegdheid en verantwoordelijkheid heeft toegewezen om 
antidopingregels op te stellen en te implementeren, de afname van monsters 
te coördineren, de testresultaten te beheren en hoorzittingen te houden, en 
dit alles op nationaal niveau. Als de bevoegde overheid (overheden) geen 
organisatie heeft (hebben) aangewezen, wordt deze bevoegdheid 
uitgeoefend door het Nationaal Olympisch Comité van het land of de instantie 
die daarvoor is aangewezen. 
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Nationaal evenement:  Een sportevenement waaraan sporters van 
internationaal of nationaal niveau deelnemen en dat geen internationaal 
evenement is. 
 
Sporter op nationaal niveau:  Sporters die deelnemen aan 
sportwedstrijden op nationaal niveau, zoals bepaald door elke nationale 
antidopingorganisatie, in overeenstemming met de Internationale Standaard 
voor Dopingtests en Onderzoeken. 
 
Nationaal Olympisch Comité: De organisatie die wordt erkend door het 
Internationaal Olympisch Comité. De term Nationaal Olympisch Comité 
omvat ook de Nationale Sportconfederatie in landen waar de Nationale 
Sportconfederatie verantwoordelijkheden op het gebied van 
dopingbestrijding heeft die kenmerkend zijn voor een Nationaal Olympisch 
Comité. 

Buiten wedstrijdverband:  Iedere periode die zich niet binnen 
wedstrijdverband situeert.  

Geregistreerde doelgroep voor dopingtests:  De groep van sporters op 
topniveau die afzonderlijk worden aangeduid, op internationaal niveau door 
de internationale federaties en op nationaal niveau door de nationale 
antidopingorganisaties, en die zowel binnen wedstrijdverband als buiten 
wedstrijdverband moeten deelnemen aan doelgerichte dopingtests in het 
kader van het spreidingsplan voor dopingtests van diezelfde internationale 
federatie of nationale antidopingorganisatie, en van wie bijgevolg vereist 
wordt dat ze hun verblijfsgegevens verstrekken zoals voorzien in artikel 5.6 
en in de Internationale Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken. 
 
Monster of Specimen:  Elk biologisch materiaal dat wordt afgenomen ten 
behoeve van een dopingcontrole.  

[Opmerking: In het verleden werd soms beweerd dat het afnemen van 
bloedmonsters in strijd is met de overtuiging van bepaalde religieuze of 
culturele groepen. Er is echter bepaald dat er geen grond is voor een 
dergelijke bewering.] 

Ondertekenaars:  De entiteiten die de Code ondertekenen en akkoord gaan 
met de naleving van de Code, zoals bepaald in artikel 23. 

Substantiële hulp:  Voor de doeleinden van artikel 10.6.1 moet een 
persoon die substantiële hulp biedt: (1) alle informatie waarover hij of zij 
beschikt met betrekking tot overtredingen van de antidopingregels volledig 
bekendmaken in een schriftelijke ondertekende verklaring, en (2) zijn of haar 
volledige medewerking verlenen aan het onderzoek en de uitspraak in eender 
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welke zaak die verband houdt met die informatie, met inbegrip van, 
bijvoorbeeld, het afleggen van een getuigenis op een hoorzitting indien hij of 
zij daartoe wordt verzocht door een antidopingorganisatie of tuchtcommissie. 
Bovendien moet de verstrekte informatie geloofwaardig zijn en betrekking 
hebben op een belangrijk deel van eender welke ingeleide zaak of, indien er 
nog geen zaak werd ingeleid, moet de informatie een toereikende basis 
vormen om een zaak te openen. 
 
Doelgerichte dopingtests:  Selectie van specifieke sporters voor een 
dopingtest op basis van criteria die worden vermeld in de Internationale 
Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken. 

Teamsport:  Een sport waarin het vervangen van spelers is toegestaan 
tijdens een wedstrijd. 

Dopingtest:  De onderdelen van de dopingcontroleprocedure waarbij sprake 
is van planning van de spreiding van de dopingtests, afname van monsters, 
verwerking van monsters en vervoer van monsters naar het laboratorium. 

WADA:  Het Wereldantidopingagentschap. 

 

3.2 Gedefinieerde termen die specifiek gelden voor de Internationale 
Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken: 

Documentatiepakket biologisch paspoort voor sporters: Het materiaal 
dat door het laboratorium en de beheerseenheid van het biologisch paspoort 
wordt voorgelegd om een afwijkend paspoortresultaat te ondersteunen, 
zoals, maar niet beperkt tot, analysegegevens, commentaar van het 
deskundigenpanel, bewijs van vertekenende factoren en andere relevante 
ondersteunende informatie. 

Het panel kan een groep aangestelde deskundigen omvatten, evenals 
eventuele ad-hoc-experts die op vraag van een van de aangestelde 
deskundigen of van de beheerseenheid van het biologisch paspoort van de 
antidopingorganisatie kunnen worden betrokken. 

Bloedafnameofficial (of BAO): Een official die bevoegd is en door de 
monsterafname-instantie gemachtigd is om een bloedmonster bij een sporter 
af te nemen. 

Beheersketen: De opeenvolging van individuen of organisaties die 
verantwoordelijk zijn voor het beheer van een monster vanaf het moment 
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dat het monster wordt afgestaan tot het moment waarop het monster voor 
analyse bij het laboratorium wordt afgeleverd.  

Begeleider:  Een official die opgeleid is en door de monsterafname-instantie 
gemachtigd is om specifieke taken uit te oefenen, waaronder één of meer 
van de volgende taken (naar keuze van de monsterafname-instantie): 
kennisgeving van de sporter die geselecteerd werd voor een monsterafname; 
de sporter vergezellen en observeren tot die bij het dopingcontrolestation 
aankomt; sporters in het dopingcontrolestation vergezellen en/of observeren; 
en/of getuige zijn van het afstaan van het monster en dit verifiëren, voor 
zover hij/zij daarvoor opgeleid is.  

Codeartikel 2.4 Vereisten voor de verblijfsgegevens:  De vereisten voor 
de verblijfsgegevens die worden vermeld in bijlage I van de Internationale 
Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken en die gelden voor sporters die 
zijn opgenomen in een geregistreerde doelgroep voor dopingtests van een 
internationale federatie of een nationale antidopingorganisatie. 

Dopingcontrolearts (of DCA):  Een official die opgeleid is en door de 
monsterafname-instantie gemachtigd is om de verantwoordelijkheden te 
dragen die aan DCA’s worden toevertrouwd in de Internationale Standaard 
voor Dopingtests en Onderzoeken. 

Dopingcontrolestation:  De locatie waar de monsterafnameprocedure 
plaatsvindt. 

Deskundigenpanel: De deskundigen met kennis van het betreffende 
domein die door de antidopingorganisatie en/of de beheerseenheid van het 
biologisch paspoort zijn gekozen en die als taak hebben een evaluatie van 
het paspoort te bieden. Voor de hematologische module moeten de 
deskundigen kennis hebben van een of meerdere aspecten van klinische 
hematologie (diagnose van pathologische bloedaandoeningen), 
sportgeneeskunde of inspanningsfysiologie. Voor de steroïdenmodule moeten 
de deskundigen kennis hebben van laboratoriumanalyse, steroïdendoping 
en/of endocrinologie. 

Verzuim van naleving:  Een term die wordt gebruikt om overtredingen van 
de antidopingregels krachtens de artikels 2.3 en/of 2.5 van de Code te 
beschrijven.  

Aangifteverzuim:  Het verzuim van de sporter (of een derde aan wie de 
sporter deze taak heeft gedelegeerd) om correct en volledig zijn 
verblijfsgegevens te verstrekken, zodat de sporter kan worden gelokaliseerd 
met het oog op een dopingtest op de tijdstippen en locaties vermeld in de 
verblijfsgegevensaangifte of om die verblijfsgegevensaangifte waar nodig bij 
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te werken zodat deze correct en volledig blijft, dit alles in overeenstemming 
met artikel i.3 van de Internationale Standaard voor Dopingtests en 
Onderzoeken. 

‘Binnen wedstrijdverband’-datum:  Zoals gedefinieerd in artikel i.3.3. 

Gemiste dopingtest:  Het verzuim van de sporter om zich beschikbaar te 
stellen voor een dopingtest op de locatie en het tijdstip die gespecificeerd 
werden binnen het tijdsbestek van 60 minuten dat voor de dag in kwestie 
werd vastgelegd in zijn/haar verblijfsgegevensaangifte, in overeenstemming 
met artikel i.4 van de Internationale Standaard voor Dopingtests en 
Onderzoeken. 

Onaangekondigde dopingtest:  Monsterafname bij de sporter die 
plaatsvindt zonder voorafgaande waarschuwing en waarbij de sporter continu 
wordt begeleid, vanaf het ogenblik van de kennisgeving tot en met het 
ogenblik waarop het monster wordt afgenomen.  

Paspoort: Een verzameling met alle relevante gegevens die uniek zijn voor 
een individuele sporter. Dit kan de lengteprofielen van markers, heterogene 
factoren die uniek zijn voor  deze sporter en andere relevante informatie 
omvatten die kan helpen bij de evaluatie van markers.  

Paspoortbewaarder: De antidopingorganisatie die verantwoordelijk is voor 
het resultatenbeheer van het biologisch paspoort van de sporter en voor het 
delen van eventuele relevante informatie over dat biologisch paspoort met 
andere antidopingorganisatie(s). 

Willekeurige selectie:  Selectie van sporters voor een dopingtest die geen 
doelgerichte dopingtest is.  

Instantie voor resultatenbeheer:  De organisatie die in overeenstemming 
met artikel 7.1 van de Code verantwoordelijk is voor het beheer van de 
resultaten van een dopingtest (of ander bewijs van een mogelijke 
overtreding van de antidopingregels) en de hoorzittingen, hetzij (1) een 
antidopingorganisatie (bv. het Internationaal Olympisch Comité of een 
andere organisatie van belangrijke evenementen, het WADA, een 
internationale federatie of een nationale antidopingorganisatie); of (2) een 
andere organisatie die handelt krachtens de bevoegdheid en in 
overeenstemming met de regels van de antidopingorganisatie (bv. een 
nationale federatie die bij een internationale federatie is aangesloten). Voor 
de aangifteverzuimen van verblijfsgegevens is de instantie voor 
resultatenbeheer verantwoordelijk zoals bepaald in artikel i.5.1. 
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Monsterafname-instantie:  De organisatie die verantwoordelijk is voor de 
afname van monsters in overeenstemming met de vereisten van de 
Internationale Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken, hetzij (1) de 
dopingtestinstantie zelf; of (2) een andere organisatie (bv. een derde 
contractant) waaraan de dopingtestinstantie deze verantwoordelijkheid heeft 
gedelegeerd of uitbesteed (op voorwaarde dat de dopingtestinstantie in 
toepassing van de Code altijd als laatste verantwoordelijk blijft voor de 
naleving van de vereisten vastgelegd in de Internationale Standaard voor 
Dopingtests en Onderzoeken met betrekking tot de afname van monsters). 

Monsterafnamemateriaal:  Recipiënten of apparaten die worden gebruikt 
om een monster af te nemen of te bewaren op elk moment tijdens de 
monsterafnameprocedure. Het monsterafnamemateriaal moet minstens 
bestaan uit: 

 Voor de afname van urinemonsters: 

-  opvangbekers om het monster op te vangen zodra dit het lichaam van 
de sporter verlaat; 

- een geschikte kit waarin gedeeltelijke monsters veilig kunnen worden 
bewaard tot de sporter meer urine kan afstaan; en 

- afsluitbare en verzegelde flesjes en deksels om het volledige monster 
veilig te bewaren en te vervoeren. 

 Voor de afname van bloedmonsters: 

- naalden voor de monsterafname; 

- bloedbuisjes met afsluitbare en verzegelde voorzieningen om het 
monster veilig te bewaren en te vervoeren. 

Monsterafnamepersoneel:  Een collectieve term voor gekwalificeerde 
officials die door de monsterafname-instantie gemachtigd zijn om tijdens de 
monsterafnameprocedure de nodige taken uit te voeren of te helpen 
uitvoeren. 

Monsterafnameprocedure:  Alle opeenvolgende activiteiten waarbij de 
sporter rechtstreeks betrokken is, vanaf het moment van het eerste contact 
tot het moment waarop de sporter het dopingcontrolestation verlaat nadat 
hij/zij zijn/haar monster(s) heeft afgestaan. 

Voor analyse geschikte dichtheid:  De dichtheid gemeten op 1,005 of 
hoger met een refractometer, of op 1,010 of hoger met teststaafjes.  
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Voor analyse geschikt urinevolume: Een minimum van 90 ml, ongeacht 
of het laboratorium het monster gaat analyseren op alle of slechts enkele 
verboden stoffen of verboden methodes. 

Teamactiviteit/-activiteiten:  Sportactiviteiten die door sporters collectief 
worden beoefend als deel van een team (bv. training, reizen, tactische 
sessies) of onder toezicht van het team (bv. behandeling door een 
teamdokter). 

Spreidingsplan voor dopingtests:  Een document opgesteld door een 
antidopingorganisatie waarin de dopingtests worden gepland voor sporters 
waarvoor de organisatie over de nodige dopingtestbevoegdheid beschikt, in 
overeenstemming met de vereisten van artikel 4 van de Internationale 
Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken. 

Dopingtestinstantie:  De organisatie die tot een bepaalde monsterafname 
opdracht heeft gegeven, hetzij (1) een antidopingorganisatie (bijvoorbeeld 
het Internationaal Olympisch Comité of een andere organisatie van 
belangrijke evenementen, het WADA, een internationale federatie of een 
nationale antidopingorganisatie); of (2) een andere organisatie die 
dopingtests uitvoert krachtens de bevoegdheid en in overeenstemming met 
de regels van de antidopingorganisatie (bijvoorbeeld een nationale federatie 
die bij een internationale federatie is aangesloten). 

Rapport van een mislukte poging: Een gedetailleerd rapport van een 
mislukte poging om een monster af te nemen bij een sporter die deel 
uitmaakt van een geregistreerde doelgroep voor dopingtests, met vermelding 
van de datum van de poging, de bezochte locatie, de exacte aankomst- en 
vertrektijden op de locatie, de maatregelen die ter plaatse zijn genomen om 
de sporter te vinden (met inbegrip van de gegevens van elk contact dat met 
derden is gelegd) en alle andere relevante gegevens over de poging. 

Aangifteverzuim van verblijfsgegevens:  Een aangifteverzuim of een 
gemiste dopingtest. 

Aangifte van verblijfsgegevens:  Informatie die door of in naam van een 
sporter die deel uitmaakt van een geregistreerde doelgroep voor dopingtests 
is verstrekt en die de verblijfsgegevens van de sporter tijdens het volgende 
kwartaal vermeldt, in overeenstemming met artikel i.3 van de Internationale 
Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken. 

 

3.3 Interpretatie: 



 

2017 ISTI – januari 2017 
32 

 

3.3.1 Tenzij anders gespecificeerd, zijn de onderstaande 
artikelverwijzingen verwijzingen naar artikels van de Internationale 
Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken. 

3.3.2 De commentaren bij verschillende bepalingen van de Internationale 
Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken moeten worden gebruikt om de 
Internationale Standaard te interpreteren. 

3.3.3 De bijlagen bij de Internationale Standaard voor Dopingtests en 
Onderzoeken hebben dezelfde bindende status als de rest van de 
Internationale Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken. 

3.3.4 De officiële tekst van de Internationale Standaard voor Dopingtests en 
Onderzoeken wordt bijgehouden door het WADA en wordt gepubliceerd in het 
Engels en het Frans. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen de Engelse en 
de Franse versie heeft de Engelse versie voorrang. 
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DEEL TWEE:  STANDAARDEN VOOR DOPINGTESTS 

4.0  Planning van doeltreffende dopingtests 

4.1 Doelstelling 

4.1.1 Volgens artikel 5.4 van de Code moet iedere antidopingorganisatie 
met dopingtestbevoegdheid intelligente dopingtests plannen en 
implementeren die in verhouding staan tot het risico van doping bij de 
sporters waarvoor ze bevoegd is en die doeltreffend zijn om dergelijke 
praktijken op te sporen en te ontmoedigen. In dit deel 4.0 van de 
Internationale Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken is het de 
bedoeling de stappen te beschrijven die nodig zijn voor de opmaak van een 
spreidingsplan voor dopingtests dat beantwoordt aan deze vereiste. Dit 
omvat de samenstelling van de volledige groep van sporters binnen het 
antidopingprogramma van de antidopingorganisatie en de beoordeling welke 
verboden stoffen en verboden methodes naar alle waarschijnlijkheid 
misbruikt zullen worden in de sport(en)/sportdiscipline(s) in kwestie, gevolgd 
door een aangepaste prioriteitstelling tussen sporten en/of sportdisciplines, 
tussen categorieën van sporters, tussen soorten dopingtests, tussen soorten 
monsters die worden afgenomen en tussen soorten monsteranalyses. 

4.1.2 De antidopingorganisatie moet ervoor zorgen dat het begeleidend 
personeel van een sporter en alle andere personen die zich in een 
belangenconflict bevinden niet betrokken zijn bij de planning voor de 
spreiding van de dopingtests voor hun sporters of bij de selectieprocedure 
van sporters voor de dopingtest.  

4.1.3 De antidopingorganisatie moet haar spreidingsplan voor dopingtests 
documenteren en dat spreidingsplan voor dopingtests bij het WADA 
registreren (a) wanneer ze aan het WADA krachtens artikel 6.4.2 van de 
Code de goedkeuring vraagt om monsters te analyseren op basis van een 
minder uitgebreide lijst dan wat is vastgelegd in het technisch document 
waarnaar wordt verwezen in artikel 5.4.1 van de Code, in overeenstemming 
met artikel 4.7.1 van deze Internationale Standaard; en (b) wanneer dat 
wordt gevraagd door het WADA in het kader van de procedure waarin de 
voldoening van de antidopingorganisatie aan de vereisten van artikel 5.4 van 
de Code wordt aangetoond. 

4.1.4 De belangrijkste activiteiten zijn dan ook risicobeoordeling en 
prioriteitstelling, inclusief de verzameling, monitoring en follow-up van 
informatie; het uitwerken van een spreidingsplan voor dopingtests op basis 
van die risicobeoordeling en prioriteitstelling; het voorleggen en bespreken 
van dat spreidingsplan voor dopingtests samen met het WADA (waar van 
toepassing); het monitoren, beoordelen, herzien, wijzigen en updaten van 
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dat spreidingsplan voor dopingtests wanneer dat nodig is in het licht van 
wijzigende omstandigheden; en het implementeren van het spreidingsplan 
voor dopingtests. 
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4.2 Risicobeoordeling 

4.2.1 Zoals vermeld in artikel 5.4 van de Code, moet het spreidingsplan 
voor dopingtests gebaseerd zijn op een doordachte beoordeling, te goeder 
trouw, van de verboden stoffen en/of verboden methodes waarvan men 
aanneemt dat ze naar alle waarschijnlijkheid zullen worden misbruikt in de 
sport(en) en sportdiscipline(s) in kwestie. Bij deze beoordeling moet 
(minstens) met de volgende informatie rekening worden gehouden: 

a) de fysieke en andere vereisten van de relevante sport(en) 
(en/of sportdiscipline(s)), met inachtneming van in het 
bijzonder de fysiologische vereisten van de 
sport(en)/sportdiscipline(s); 

b) de mogelijke prestatiebevorderende effecten die de doping kan 
teweegbrengen bij deze sport(en)/sportdiscipline(s); 

c) de mogelijke beloningen op de verschillende niveaus van de 
sport(en)/sportdiscipline(s) en/of andere mogelijke incentives 
om te kiezen voor doping;  

d) de geschiedenis van doping in de sport(en)/sportdiscipline(s);  

[Opmerking bij 4.2.1(d): Tenzij er in een sport een volledig en efficiënt 
dopingtestprogramma wordt gevolgd, dat bestaat uit dopingtests die zowel binnen 
als buiten wedstrijdverband worden uitgevoerd, zegt een dopinghistoriek die geen of 
weinig afwijkende analyseresultaten omvat weinig of zelfs niets over het dopingrisico 
in die sport.] 

e) beschikbaar onderzoek naar dopingtrends (bv. door collega’s 
beoordeelde artikels); 

f)   ontvangen/opgestelde informatie over mogelijke 
dopingpraktijken in de sport (bv. getuigenissen van sporters, 
informatie uit strafrechtelijke onderzoeken en/of andere 
informatie die werd opgesteld in overeenstemming met de 
richtlijnen van het WADA voor het coördineren van 
onderzoeken en het delen van antidopinginformatie en -
bewijsstukken) in overeenstemming met deel 11.0 van de 
Internationale Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken; 
en 

g) de resultaten van eerdere planningscycli voor de spreiding van 
dopingtests.  
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4.2.2    Bij de opmaak van het spreidingsplan voor dopingtests is de 
antidopingorganisatie gebonden door het technisch document waarnaar 
wordt verwezen in de artikels 5.4.1 en 6.4 van de Code. Daarenboven moet 
de antidopingorganisatie haar eigen risicobeoordeling uitvoeren. Daarbij 
moet ze te goeder trouw rekening houden met iedere risicobeoordeling voor 
de sport of de sportdiscipline in kwestie die al werd uitgevoerd door een 
andere antidopingorganisatie met overlappende dopingtestbevoegdheid. Een 
internationale federatie, daarentegen, is niet gebonden door de beoordeling 
van een nationale antidopingorganisatie met betrekking tot de risico’s van 
doping in een bepaalde sport of sportdiscipline, en een nationale 
antidopingorganisatie is niet gebonden door de beoordeling van een 
internationale federatie met betrekking tot de risico’s van doping in een 
bepaalde sport of sportdiscipline. 

4.2.3 De antidopingorganisatie moet ook rekening houden met de 
mogelijke dopingpatronen in haar sport, land of evenement (naargelang van 
toepassing). Daarbij moet ze bepaalde zaken beoordelen, zoals: 

a) welke verboden stoffen en/of verboden methodes een sporter 
naar alle waarschijnlijkheid zou overwegen om zijn/haar 
prestaties in de respectieve sport(en) of sportdiscipline(s) te 
verbeteren; 

b) op welke momenten in zijn/haar sportcarrière een sporter naar 
alle waarschijnlijkheid zou overwegen om een beroep te doen 
op een dergelijk illegaal voordeel; en  

c) op basis van de indeling van het seizoen voor de bewuste 
sport/sportdiscipline (inclusief standaard wedstrijdschema’s en 
trainingsgewoonten): op welk(e) moment(en) tijdens het jaar 
een sporter naar alle waarschijnlijkheid zou kiezen voor 
doping. 

4.2.4   Alle andere stappen die nodig zijn bij de opmaak van een 
spreidingsplan voor dopingtests (zoals hieronder in de rest van dit deel 4.0 
vermeld), moeten gebaseerd zijn op de risicobeoordeling vermeld in dit 
artikel 4.2. De antidopingorganisatie moet naar volle tevredenheid van het 
WADA kunnen aantonen dat ze de relevante risico’s correct heeft beoordeeld 
en dat ze op basis van de resultaten van die beoordeling een aangepast 
spreidingsplan voor dopingtests heeft opgesteld. 

4.2.5 Het plannen van de spreiding van dopingtests is bedoeld als een 
doorlopende en geen statische procedure. De antidopingorganisatie moet het 
spreidingsplan voor dopingtests regelmatig herzien en het waar nodig zo 
aanpassen dat het steeds de nieuwe informatie weerspiegelt die werd 



 

2017 ISTI – januari 2017 
37 

 

verzameld en uitgewerkt door de antidopingorganisatie, alsook rekening 
houdt met dopingtests die werden uitgevoerd door andere 
antidopingorganisaties. Maar iedere herziening op basis van de 
risicobeoordeling vermeld in het technisch document waarnaar wordt 
verwezen in artikel 5.4.1 van de Code, moet door het WADA worden 
goedgekeurd. 

4.3 Samenstelling van de volledige groep van sporters 

4.3.1  In artikel 5.2 van de Code wordt aan verschillende 
antidopingorganisaties dopingtestbevoegdheid verleend voor mogelijk erg 
grote groepen sportmannen en -vrouwen. Maar aangezien de middelen van 
de antidopingorganisaties niet oneindig zijn, biedt de definitie van de term 
sporter in de Code de nationale antidopingorganisaties de mogelijkheid om 
het aantal sportmannen en -vrouwen dat onder hun nationale 
antidopingprogramma’s valt (in het bijzonder voor dopingtests) te beperken 
tot diegenen die op de hoogste nationale niveaus actief zijn (m.a.w. sporters 
op nationaal niveau, zoals gedefinieerd door de nationale 
antidopingorganisatie). Hierdoor kunnen internationale federaties zich voor 
hun antidopingprogramma’s (inclusief dopingtests) ook concentreren op 
diegenen die regelmatig op internationaal niveau actief zijn (m.a.w. sporters 
op internationaal niveau, zoals gedefinieerd door de internationale federatie). 

[Opmerking bij 4.3.1: Niets staat een internationale federatie in de weg om een 
dopingtest uit te voeren bij een sporter waarvoor ze bevoegd is en die niet op 
internationaal niveau actief is, als zij dat nodig acht, bv. wanneer hij/zij aan een 
internationaal evenement deelneemt. Daarenboven, zoals vermeld in de definitie van 
“sporter” volgens de Code, kan een nationale antidopingorganisatie beslissen om 
haar antidopingprogramma (inclusief dopingtests) uit te breiden naar sportmannen 
en -vrouwen die op een lager niveau dan nationaal aan wedstrijden deelnemen. Het 
spreidingsplan voor dopingtests van een internationale federatie zou zich echter 
voornamelijk moeten focussen op sporters op internationaal niveau, terwijl het 
spreidingsplan voor dopingtests van een nationale antidopingorganisatie zich zou 
moeten focussen op sporters op nationaal niveau en hoger.] 

4.3.2 Daarom bestaat de volgende stap, na de opmaak van de 
risicobeoordeling beschreven in artikel 4.2, erin de volledige groep van 
sporters samen te stellen die in principe onderworpen zullen worden aan een 
dopingtest door de desbetreffende antidopingorganisatie. Voor een 
internationale federatie betekent dat het correct definiëren van de sporters 
op internationaal niveau, en voor een nationale antidopingorganisatie het 
correct definiëren van de sporters op nationaal niveau: 

a) Het staat een internationale federatie vrij zelf de criteria te 
bepalen die ze zal gebruiken om sporters in te delen als sporters 
op internationaal niveau, bv. op basis van hun ranking, hun 
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deelname aan bepaalde internationale evenementen enz. De 
federatie moet dit te goeder trouw bepalen, in overeenstemming 
met haar verantwoordelijkheid om de integriteit van de sport op 
internationaal niveau te vrijwaren (de manier waarop de sport 
bij het grote publiek overkomt), door een definitie op te stellen 
die geldt voor al diegenen die regelmatig op internationaal 
niveau aan wedstrijden deelnemen en/of diegenen die aan sport 
doen op een niveau waar wereldrecords kunnen worden 
gerealiseerd. 

[Opmerking bij 4.3.2(a): In overeenstemming met de Code moet iedere 
internationale federatie duidelijk en beknopt de criteria publiceren die ze gebruikt om 
sporters te classificeren als sporters op internationaal niveau, zodat het voor 
iedereen duidelijk is waar de grens ligt en hoe bepaalde sporters geclassificeerd 
moeten worden. Bijvoorbeeld: als deelname aan bepaalde internationale 
evenementen een van de criteria is, moet de internationale federatie een lijst van die 
internationale evenementen publiceren.] 

b) Op dezelfde manier staat het een nationale 
antidopingorganisatie vrij zelf de criteria te bepalen die ze zal 
gebruiken om sporters in te delen als sporters op nationaal 
niveau. Ook deze organisatie moet dit te goeder trouw bepalen, 
in overeenstemming met haar verantwoordelijkheid om de 
integriteit van de sport op nationaal niveau te vrijwaren (de 
bron van nationale gevoelens van trots in verschillende sporten, 
en de springplank naar het internationale wedstrijdniveau, 
inclusief vertegenwoordiging van het land bij internationale 
evenementen of wedstrijden). Derhalve zou de definitie normaal 
moeten gelden voor al diegenen die actief zijn op de hoogste 
niveaus van de nationale competitie in de desbetreffende sport 
(dus in nationale kampioenschappen of andere evenementen die 
van doorslaggevend belang zijn wanneer moet worden bepaald 
wie nationaal het best heeft gepresteerd in de 
categorie/discipline in kwestie en/of wie geselecteerd zou 
moeten worden om het land te vertegenwoordigen bij 
evenementen of wedstrijden op internationaal niveau). En ze 
zou ook de nationale sporters moeten omvatten die regelmatig 
of vaak deelnemen aan wedstrijden op internationaal niveau 
en/of aan internationale evenementen of wedstrijden (in plaats 
van op nationaal niveau), maar die door hun internationale 
federatie niet als sporters op internationaal niveau zijn 
geclassificeerd. 



 

2017 ISTI – januari 2017 
39 

 

4.4 Prioriteitstelling tussen sporten en/of sportdisciplines  

4.4.1  Vervolgens moet de antidopingorganisatie overwegen of er al dan 
niet factoren zijn die rechtvaardigen dat de middelen voor dopingtests 
prioritair worden toegewezen aan één bepaalde sport of sportdiscipline of 
land (waar van toepassing) waarvoor de organisatie bevoegd is, in plaats van 
aan andere. Dat betekent het volgende: 

a) In het geval van een internationale federatie: de relatieve 
risico’s van doping beoordelen tussen de verschillende 
disciplines en landen binnen de betreffende sport. 

b) In het geval van een nationale antidopingorganisatie: de 
relatieve risico’s van doping beoordelen tussen de verschillende 
sporten waarvoor de organisatie bevoegd is, alsook alle 
nationale verplichtingen met betrekking tot het antidopingbeleid 
die ertoe kunnen leiden dat bepaalde sporten prioriteit krijgen 
ten opzichte van andere. 

[Opmerking bij 4.4.1(b): Nationale antidopingorganisaties stellen verschillende eisen 
en prioriteiten wat betreft hun nationaal beleid. Bijvoorbeeld: de ene nationale 
antidopingorganisatie kan legitieme redenen voorleggen om prioriteit te geven aan 
(sommige of alle) Olympische sporten, terwijl een andere organisatie op grond van 
verschillende kenmerken van dat sportland legitieme redenen kan voorleggen om 
prioriteit te geven aan (bijvoorbeeld) bepaalde andere ‘nationale’ sporten. Deze 
beleidsvereisten zijn relevant wanneer de nationale antidopingorganisatie haar 
planning opstelt voor de spreiding van de dopingtests, samen met haar beoordeling 
van de relatieve risico’s van doping in de verschillende sporten die op het nationale 
grondgebied worden beoefend. Hierdoor kan een nationale antidopingorganisatie 
bijvoorbeeld beslissen om in haar spreidingsplan voor dopingtests voor een 
specifieke periode (1) dopingtests vast te leggen voor bepaalde sporten waarvoor ze 
bevoegd is, maar niet voor andere; en (2) bepaalde sporten prioriteit te geven ten 
opzichte van andere, niet omwille van het grotere dopingrisico in die sporten, maar 
wel met het oog op een groter nationaal belang om de integriteit van die sporten te 
vrijwaren.] 

c) In het geval van een organisatie van belangrijke evenementen: 
de relatieve risico’s van doping beoordelen tussen de 
verschillende sporten en/of disciplines die tijdens het 
betreffende evenement aan bod komen. 

4.4.2 Een andere factor die relevant is voor de toewijzing van middelen 
voor dopingtests in het spreidingsplan voor dopingtests is het aantal sporters 
dat op het betreffende niveau in de sport(en) en/of discipline(s) en/of 
land(en) in kwestie actief is. Wanneer het risico van doping tussen twee 
verschillende sporten of disciplines of landen als identiek wordt beoordeeld, 
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zouden meer middelen moeten worden toegewezen aan de sport of de 
discipline of het land met het grootste aantal sporters. 

4.5 Prioriteitstelling tussen verschillende sporters 

4.5.1 Zodra de volledige groep van sporters is samengesteld (zie artikel 
4.3) en de prioriteit tussen sporten/disciplines/landen is vastgelegd (zie 
artikel 4.4), wordt een intelligent spreidingsplan voor dopingtests gevolgd 
waarin wordt gebruikgemaakt van doelgerichte dopingtests om de middelen 
voor dopingtests te concentreren waar ze het sterkst nodig zijn binnen de 
volledige groep van sporters. Doelgerichte dopingtests moeten dan ook 
prioritair worden gemaakt, m.a.w. een groot aantal van de dopingtests die in 
het kader van het spreidingsplan voor dopingtests van de 
antidopingorganisatie worden uitgevoerd, moeten doelgerichte dopingtests 
bij sporters binnen de volledige groep zijn. 

[Opmerking bij 4.5.1: Doelgerichte dopingtests zijn een prioriteit omdat willekeurige 
dopingtests, of zelfs gewogen willekeurige dopingtests, niet verzekeren dat alle 
aangewezen sporters voldoende zullen worden getest. De Wereldantidopingcode 
vereist geen redelijk vermoeden van schuld voor doelgerichte dopingtests. Dergelijke 
doelgerichte dopingtests zouden echter niet mogen worden gebruikt voor enig ander 
doeleinde dan voor een legitieme dopingcontrole.] 

4.5.2 Antidopingorganisaties moeten overwegen om doelgerichte 
dopingtests uit te voeren bij de volgende categorieën van sporters: 

a) Voor internationale federaties, sporters (vooral van hun 
prioritaire disciplines of landen) die regelmatig op het hoogste 
niveau van de internationale competitie deelnemen (bv. 
medaillekandidaten voor Olympische en Paralympische Spelen 
of wereldkampioenschappen), zoals bepaald door hun rankings 
of andere geschikte criteria. 

b) Voor nationale antidopingorganisaties, de volgende sporters 
van hun prioritaire sporten:  

(i)  sporters die deel uitmaken van nationale teams in 
Olympische, Paralympische of andere sporten met een 
hoge nationale prioriteit (of die voor dergelijke teams 
geselecteerd zouden kunnen worden);  

(ii)  sporters die op eigen houtje trainen, maar prestaties 
leveren op het niveau van de Olympische/Paralympische 
Spelen of wereldkampioenschappen en voor dergelijke 
evenementen geselecteerd zouden kunnen worden; 
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(iii)  sporters die overheidssubsidies ontvangen; en 

(iv) topsporters die staatsburger zijn van een ander land, 
maar zich in het land van de nationale 
antidopingorganisatie bevinden (er verblijven, trainen, 
deelnemen aan wedstrijden of op enige andere wijze). 

c) Voor alle antidopingorganisaties met relevante 
dopingtestbevoegdheid: 

(i) sporters die een periode van uitsluiting of een 
voorlopige schorsing uitzitten; en  

(ii) sporters die een hoge prioriteit voor dopingtests hadden 
vóór ze zich terugtrokken uit de sport en nu naar de 
actieve sportbeoefening wensen terug te keren. 

4.5.3 Andere factoren die relevant zijn bij het bepalen van wie 
onderworpen moet worden aan doelgerichte dopingtests kunnen sterk 
verschillen naargelang van de sport, afhankelijk van de specifieke kenmerken 
van de bewuste sport. Bij die relevante factoren vinden we echter naar alle 
waarschijnlijkheid sommige of elk van de volgende gedragingen van sporters 
of factoren die wijzen op mogelijke doping of een verhoogd dopingrisico:  

a) een zekere voorgeschiedenis van overtredingen van de 
antidopingregels of dopingtests, met inbegrip van eender 
welke abnormale biologische parameters (bloedparameters, 
steroïdeprofielen enz.); 

b) de geschiedenis van de sportprestaties, met inbegrip van in 
het bijzonder plotse grote verbeteringen in prestaties en/of 
aanhoudend hoge prestaties zonder een evenredig aantal 
dopingtests; 

c) herhaald verzuim van naleving van de vereisten inzake de 
verblijfsgegevens;  

d) verdachte patronen bij het aangeven van de verblijfsgegevens 
(bv. last minute aanpassingen aan de opgegeven 
verblijfsgegevens); 

e) verhuizen naar of trainen op een afgelegen locatie;  

f) terugtrekking uit of afwezigheid op een verwachte wedstrijd; 
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g) omgang met een derde (zoals een teamgenoot, coach of 
dokter) die in het verleden betrokken was bij doping; 

h) letsels; 

i) leeftijd/fase in de carrière (bv. overgang van junior- naar 
seniorniveau, naderend einde van het contract, naderend 
einde van de sportieve carrière);  

j) financiële incentives voor verbeterde prestaties, zoals 
prijzengeld of mogelijkheid voor sponsoring; en/of 

k) betrouwbare informatie van een derde, of informatie die werd 
verkregen door of gedeeld met de antidopingorganisatie in 
overeenstemming met deel 11.0 van de Internationale 
Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken. 

4.5.4 Dopingtests die geen doelgerichte dopingtests zijn, moeten worden 
bepaald via een willekeurige selectie, die moet plaatsvinden met behulp van 
een gedocumenteerd systeem voor een dergelijke selectie. Een willekeurige 
selectie kan ofwel volledig willekeurig zijn (waarbij geen rekening wordt 
gehouden met vooraf bepaalde criteria en waarbij de sporters willekeurig 
worden gekozen uit een lijst of groep van sporternamen), ofwel gewogen 
(waarbij de sporters worden gerangschikt volgens vooraf bepaalde criteria 
om zo de kansen op selectie te vergroten of te verkleinen). Een gewogen 
willekeurige selectie moet worden uitgevoerd volgens duidelijke criteria en 
kan rekening houden met de in artikel 4.5.3 (zoals toepasselijk) opgesomde 
factoren om ervoor te zorgen dat een groter percentage ‘risico’-sporters 
wordt geselecteerd. 

[Opmerking bij 4.5.4: Naast het vaststellen van doping kunnen dopingtests via 
willekeurige selectie een belangrijke afschrikkende rol spelen, alsook helpen om de 
integriteit van een evenement te vrijwaren.]  

4.5.5 Om elke twijfel weg te nemen, niettegenstaande het feit dat er 
criteria zijn uitgewerkt voor de selectie van sporters met het oog op 
dopingtests, en in het bijzonder voor doelgerichte dopingtests bij sporters, 
alsook het feit dat dopingtests algemeen genomen moeten plaatsvinden 
tussen 5 uur en 23 uur, tenzij er geldige redenen bestaan om de dopingtest 
‘s nachts te laten afleggen, blijft het basisprincipe (zoals bepaald in artikel 
5.2 van de Code) dat aan een sporter kan worden gevraagd om eender waar 
en wanneer een monster te verstrekken aan een antidopingorganisatie met 
dopingtestbevoegdheid voor hem/haar, ongeacht of de selectie van de 
sporter voor de dopingtest al dan niet in overeenstemming is met deze 
criteria. Dienovereenkomstig kan een sporter niet weigeren om deel te 
nemen aan een monsterafname op basis van het feit dat een dergelijke 
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dopingtest niet voorzien is in het spreidingsplan voor dopingtests van de 
antidopingorganisatie en/of niet werd uitgevoerd tussen 5 en 23 uur, en/of 
dat de sporter niet beantwoordt aan de relevante selectiecriteria voor 
dopingtests of in andere opzichten niet geselecteerd had mogen worden voor 
de dopingtest. 

4.6 Prioriteitstelling tussen verschillende soorten 
dopingtests  

4.6.1 Op basis van de risicobeoordelings- en prioriteitstellingsprocedure 
beschreven in de artikels 4.2 tot 4.5 moet de antidopingorganisatie bepalen 
in welke mate elk van de volgende soorten dopingtests vereist is om 
dopingpraktijken binnen de relevante sport(en), discipline(s) en/of land(en) 
intelligent en efficiënt op te sporen en af te schrikken: 

a)  dopingtests binnen wedstrijdverband en dopingtests buiten 
wedstrijdverband; 

i) Bij sporten en/of disciplines waarvan wordt aangenomen 
dat ze tijdens periodes buiten wedstrijdverband een groot 
dopingrisico vertonen, moet van dopingtests buiten 
wedstrijdverband een prioriteit worden gemaakt, en een 
groot deel van de beschikbare dopingtests moet buiten 
wedstrijdverband worden uitgevoerd. Maar toch moet nog 
een aanzienlijk deel van de dopingtests binnen 
wedstrijdverband worden uitgevoerd. 

ii) Bij sporten en/of disciplines waarvan wordt aangenomen 
dat ze tijdens periodes buiten wedstrijdverband een 
gering dopingrisico vertonen (m.a.w. waar duidelijk kan 
worden aangetoond dat doping buiten wedstrijdverband 
weinig kans biedt op betere prestaties of andere illegale 
voordelen), moet van dopingtests binnen 
wedstrijdverband een prioriteit worden gemaakt, en een 
groot deel van de beschikbare dopingtests moet binnen 
wedstrijdverband worden uitgevoerd. Maar toch moeten 
ook een aantal dopingtests buiten wedstrijdverband 
worden uitgevoerd, in verhouding tot het risico dat er in 
die bewuste sport/discipline buiten wedstrijdverband 
doping zou worden gebruikt. In zeer uitzonderlijke 
gevallen, met name bij het kleine aantal sporten en/of 
disciplines waarvan te goeder trouw kan worden bepaald 
dat er geen significant dopingrisico bestaat tijdens 
periodes buiten wedstrijdverband, is het mogelijk om 
geen dopingtests buiten wedstrijdverband te organiseren.  
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b) urinetests; 

c)       bloedtests; en 

d) tests waarbij sprake is van lengteprofilering, m.a.w. het 
programma rond het biologisch paspoort voor sporters. 

4.6.2 Behalve in uitzonderlijke en verantwoorde omstandigheden moeten 
alle dopingtests onaangekondigde dopingtests zijn: 

a) Voor dopingtests binnen wedstrijdverband mag de selectie op 
behaalde plaats in de uitslag op voorhand gekend zijn. De 
willekeurige selectie van de sporter/behaalde plaats mag niet 
aan de sporter worden bekendgemaakt vóór de kennisgeving. 

b) Alle dopingtests buiten wedstrijdverband moeten 
onaangekondigde dopingtests zijn, behalve in uitzonderlijke 
en verantwoorde omstandigheden. 

4.6.3    Om te verzekeren dat dopingtests op basis van onaangekondigde 
dopingtests worden uitgevoerd, moet de dopingtestinstantie (alsook de 
monsterafname-instantie, indien verschillend) ervoor zorgen dat de 
beslissingen inzake de selectie van de sporters voorafgaand aan de 
dopingtests alleen worden bekendgemaakt aan al wie dat moet weten om 
deze dopingtests te kunnen uitvoeren.  

4.7 Monsteranalyse 

4.7.1  Antidopingorganisaties dienen de laboratoria te vragen om de door 
hen verzamelde monsters te analyseren op een manier die aangepast is aan 
de specifieke omstandigheden van de sport/de discipline/het land in kwestie. 
In overeenstemming met artikel 6.4 van de Code is het uitgangspunt dat de 
antidopingorganisaties al de voor hen verzamelde monsters laten analyseren 
overeenkomstig de monsteranalysemenu’s die werden gespecificeerd in het 
technisch document waarnaar wordt verwezen in artikel 5.4.1 van de Code; 
maar (a) ze kunnen laboratoria ook altijd vragen om hun monsters te 
analyseren aan de hand van uitgebreidere menu’s dan degene die werden 
beschreven in het technisch document; en (b) ze kunnen laboratoria ook 
vragen om sommige of al hun monsters te analyseren aan de hand van 
minder uitgebreide menu’s dan degene beschreven in het technisch 
document, wanneer ze het WADA ervan hebben kunnen overtuigen dat op 
grond van de bijzondere omstandigheden van hun sport of discipline of land 
(naargelang van toepassing), zoals bepaald in het spreidingsplan voor 
dopingtests, een minder uitgebreide analyse aangewezen zou zijn. 



 

2017 ISTI – januari 2017 
45 

 

4.7.2 Het WADA zal de analyse van monsters op basis van een minder 
uitgebreid monsteranalysemenu dan gespecificeerd in het technisch 
document goedkeuren wanneer het ervan overtuigd is dat een dergelijke 
aanpak zal resulteren in het meest intelligente, doeltreffende en efficiënte 
gebruik van de beschikbare middelen voor dopingtests. 

4.7.3 De antidopingorganisatie moet in haar spreidingsplan voor 
dopingtests een strategie opnemen voor het bewaren van de monsters en 
het documenteren van de afname van dergelijke monsters, zodat deze 
monsters op een latere datum verder kunnen worden geanalyseerd in 
overeenstemming met artikel 6.5 van de Code. Deze strategie moet 
beantwoorden aan de vereisten van de Internationale Standaard voor 
Laboratoria en de Internationale Standaard voor de Bescherming van de 
Persoonlijke Levenssfeer en de Persoonsgegevens, en ze moet rekening 
houden met de doelstellingen van de monsteranalyse zoals vermeld in artikel 
6.2 van de Code, alsook (zonder enige beperking) met de volgende 
elementen: 

a) aanbevelingen van laboratoria; 

b) de mogelijke noodzaak om een analyse met terugwerkende 
kracht uit te voeren in verband met het programma rond het 
biologisch paspoort voor sporters;  

c) nieuwe detectiemethodes die in de nabije toekomst zullen 
worden ingevoerd en relevant zijn voor de sporter, de sport 
en/of de discipline; en/of 

d) monsters die werden afgenomen van sporters die 
beantwoorden aan sommige of alle ‘high risk’-criteria vermeld 
in artikel 4.5. 

4.8 Verblijfsgegevens verzamelen 

4.8.1 De verblijfsgegevens zijn geen doel op zich, maar slechts een 
middel om het doel te bereiken, namelijk het efficiënt en doeltreffend 
uitvoeren van onaangekondigde dopingtests. Bijgevolg, wanneer een 
antidopingorganisatie heeft beslist dat ze dopingtests (met inbegrip van 
dopingtests buiten wedstrijdverband) bij bepaalde sporters moet uitvoeren, 
moet ze vervolgens bekijken hoeveel ze moet weten over de 
verblijfsgegevens van die sporters om de geplande dopingtests efficiënt en 
onaangekondigd te kunnen uitvoeren. De antidopingorganisatie moet alle 
informatie over de verblijfsgegevens verzamelen die ze nodig heeft voor een 
doeltreffende en efficiënte uitvoering van de dopingtests die ze heeft 
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geïdentificeerd in haar spreidingsplan voor dopingtests. Ze mag niet meer 
verblijfsgegevensinformatie verzamelen dat wat voor dit doel nodig is.  

[Opmerking bij 4.8.1: In overeenstemming met artikel 5.6 van de Code kunnen 
verblijfsgegevens die door een antidopingorganisatie werden verzameld, worden 
gebruikt om een dopingcontrole te plannen, te coördineren of uit te voeren, om 
relevante informatie voor het biologisch paspoort voor sporters of andere 
analyseresultaten te verstrekken, ter ondersteuning van een onderzoek naar een 
mogelijke overtreding van de antidopingregels en/of ter ondersteuning van acties bij 
een vermeende overtreding van de antidopingregels. Daarnaast kan het verzamelen 
van de verblijfsgegevens ook interessant zijn als afschrikkingsmiddel.]  

4.8.2  Een van de aandachtspunten is of de verblijfsgegevens al dan niet 
door de sporter moeten worden verstrekt, dan wel of ze al dan niet via 
andere bronnen kunnen worden verkregen. Bijvoorbeeld: wanneer de 
wedstrijden en/of trainingssessies binnen een sport in groep worden 
georganiseerd en plaatsvinden, en niet zozeer op individuele basis, waarbij er 
dus sprake is van teamactiviteiten, kan een internationale federatie of 
nationale antidopingorganisatie (volledig naar eigen goeddunken) beslissen 
dat het volstaat om de verblijfsgegevens te verzamelen van het team van de 
sporter tijdens de specifieke periodes waarin teamactiviteiten plaatsvinden, 
zonder dat ze voor die periodes verdere informatie van de sporter vereisen. 
In dergelijke gevallen kan men echter in periodes dat er geen 
teamactiviteiten zijn gepland of wanneer een sporter niet deelneemt aan een 
teamactiviteit aan de sporter vragen om bijkomende individuele 
verblijfsgegevens te verstrekken, zodat het mogelijk is om in die periodes 
onaangekondigde dopingtests bij de sporter uit te voeren.  

4.8.3 De antidopingorganisatie kan bepalen dat ze voor bepaalde 
categorieën van sporters meer verblijfsgegevens nodig heeft dan voor 
andere. De organisatie moet overwegen om een ‘piramidemethode’ uit te 
werken op basis van de risicobeoordeling en de prioriteitstellingsoefeningen 
die werden vermeld in de artikels 4.2-4.5. Volgens deze methode worden 
sporters ingedeeld in verschillende rangen, afhankelijk van de prioriteit die 
men toebedeelt aan dopingtests voor deze sporters. De antidopingorganisatie 
zou voor iedere rang van sporters moeten bepalen hoeveel verblijfsgegevens 
ze nodig heeft om het aantal dopingtests dat voor deze sporters in het 
spreidingsplan voor dopingtests is vastgelegd, doeltreffend en efficiënt te 
kunnen uitvoeren. 

[Opmerking bij 4.8.3: Zo kan de antidopingorganisatie in haar spreidingsplan voor 
dopingtests een piramide bestaande uit verschillende rangen van sporters uitwerken 
met (i) een rang onderaan voor de sporters waarvan de organisatie weinig of geen 
verblijfsgegevens nodig heeft om hen te kunnen vinden voor de dopingtests die voor 
hen zijn vastgelegd in het spreidingsplan voor dopingtests, (ii) een aantal rangen 
daarboven (met sporters waarvan de organisatie meer verblijfsgegevens nodig heeft, 
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omdat er weinig informatie beschikbaar is via andere bronnen om hen terug te 
vinden met het oog op de dopingtests, met inbegrip van dopingtests buiten 
wedstrijdverband), en (iii) een bovenste rang van sporters waarvan de organisatie 
de meeste verblijfsgegevens nodig heeft, omdat zij naar alle waarschijnlijkheid 
geselecteerd zullen worden voor het grootste aantal dopingtests (met inbegrip van 
dopingtests buiten wedstrijdverband) en er voor hen via andere bronnen 
onvoldoende verblijfsgegevens beschikbaar zijn om hen met het oog op die 
dopingtests te kunnen lokaliseren. In de bovenste rang van sporters zouden we 
topsporters (bv. mogelijke kandidaten voor nationale en/of internationale titels), 
sporters die deel uitmaken van een programma rond het biologisch paspoort voor 
sporters en sporters met het hoogste dopingrisico moeten terugvinden: zie artikel 
4.5. In overeenstemming met artikel 4.8.4 moet deze bovenste rang van sporters 
worden opgenomen in een geregistreerde doelgroep voor dopingtests (zodat 
Codeartikel 2.4 Vereisten voor de verblijfsgegevens van toepassing wordt), tenzij de 
antidopingorganisatie duidelijk in staat is om op andere manieren voldoende 
verblijfsgegevens van dergelijke sporters te verkrijgen.  

Deze beslissingsvrijheid werd vooral uitgewerkt om antidopingorganisaties de nodige 
flexibiliteit te bieden om sportersgroepen te creëren waarvan bepaalde 
verblijfsgegevens kunnen worden verkregen die mogelijk niet voldoen aan 
Codeartikel 2.4 Vereisten voor de verblijfsgegevens, maar die toch nuttig zijn en 
kunnen worden gebruikt om het dopingtestprogramma van de antidopingorganisatie 
doeltreffender te maken. Zo kan een internationale federatie of nationale 
antidopingorganisatie beslissen dat ze een bepaald aantal dopingtests buiten 
wedstrijdverband moet uitvoeren bij een specifieke categorie van sporters in een 
sport waar de wedstrijden en/of trainingssessies doorgaans in groep worden 
georganiseerd en plaatsvinden, en niet zozeer op individuele basis, maar dat ze die 
dopingtests doeltreffend en onaangekondigd kan uitvoeren op basis van de 
informatie waarover ze beschikt over de activiteiten van de sporters binnen hun 
team, doordat ze deelnemen aan teamactiviteiten. Als die informatie over het team 
echter niet volstaat om de vereiste dopingtests bij die sporters doeltreffend en 
onaangekondigd uit te voeren en het daartoe nodig is dat de sporters handelen 
volgens Codeartikel 2.4 Vereisten voor de verblijfsgegevens, moet de internationale 
federatie of de nationale antidopingorganisatie de sporters in haar geregistreerde 
doelgroep voor dopingtests opnemen. 

Als een sporter uit de rang onder de geregistreerde doelgroep voor dopingtests 
verzuimt te voldoen aan de vereisten voor de verblijfsgegevens die gelden voor 
zijn/haar rang van sporters, moet de internationale federatie of de nationale 
antidopingorganisatie in kwestie overwegen om die sporter toch in de geregistreerde 
doelgroep voor dopingtests op te nemen.] 

4.8.4 Wanneer een internationale federatie of nationale 
antidopingorganisatie plant om drie of meer monsters per jaar buiten 
wedstrijdverband bij bepaalde sporters af te nemen, moet ze deze sporters in 
een geregistreerde doelgroep voor dopingtests opnemen (zodat ze 
Codeartikel 2.4 Vereisten voor de verblijfsgegevens moeten naleven), tenzij 
de organisatie duidelijk in staat is om op andere manieren voldoende 
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verblijfsgegevens te verkrijgen om efficiënt en doeltreffend onaangekondigde 
dopingtests uit te voeren. 

[Opmerking bij 4.8.4: Elke internationale federatie en nationale 
antidopingorganisatie kan naar eigen goeddunken, los van de ander, bepalen (a) 
hoeveel dopingtests buiten wedstrijdverband ze moet uitvoeren voor de sport(en) 
waarvoor ze bevoegd is; en (b) of de sporters waarvoor ze beslist die dopingtests uit 
te voeren, al dan niet Codeartikel 2.4 Vereisten voor de verblijfsgegevens moeten 
naleven om de voor hen geplande dopingtests doeltreffend en efficiënt alsook 
onaangekondigd te laten doorgaan, dan wel of er al dan niet op andere manieren 
voldoende verblijfsgegevens beschikbaar zijn om deze dopingtests uit te voeren, 
zodat het niet nodig is dat de sporters in kwestie zich voegen naar Codeartikel 2.4 
Vereisten voor de verblijfsgegevens. De antidopingorganisatie moeten kunnen 
aantonen dat ze de relevante risico’s en de noodzakelijke prioriteitstelling correct 
heeft beoordeeld in overeenstemming met de artikels 4.2 tot 4.5, en dat ze op basis 
van de resultaten van die beoordeling de juiste criteria heeft gevolgd. Zo moet een 
antidopingorganisatie die in haar spreidingsplan voor dopingtests ook dopingtests 
buiten wedstrijdverband heeft opgenomen in het bijzonder beschikken over een 
geregistreerde doelgroep voor dopingtests voor sporters die verplicht Codeartikel 2.4 
Vereisten voor de verblijfsgegevens moeten naleven, tenzij ze kan aantonen dat ze 
die sporters met het oog op onaangekondigde dopingtests tijdens alle periodes 
buiten wedstrijdverband kan terugvinden zonder dat ze zich daarvoor hoeven te 
voegen naar Codeartikel 2.4 Vereisten voor de verblijfsgegevens. Maar in ieder geval 
mag een geregistreerde doelgroep voor dopingtests niet meer sporters omvatten dan 
het aantal sporters waarvoor de internationale federatie of nationale 
antidopingorganisatie in kwestie (op eigen initiatief of in overleg met andere 
antidopingorganisaties met de nodige dopingtestbevoegdheid voor die sporters) 
minstens driemaal per jaar dopingtests buiten wedstrijdverband plant.] 

4.8.5 Antidopingorganisaties met dopingtestbevoegdheid voor een 
sporter die in een geregistreerde doelgroep voor dopingtests is opgenomen, 
moeten de dopingtests buiten wedstrijdverband voor die sporter uitvoeren op 
basis van de verblijfsgegevens die door de sporter zijn verstrekt in 
overeenstemming met Codeartikel 2.4 Vereisten voor de verblijfsgegevens. 
Iedere sporter in die situatie die binnen een periode van 12 maanden 
driemaal verzuimt de vereiste verblijfsgegevens te verstrekken (een 
aangifteverzuim) en/of niet beschikbaar is voor een dopingtest op basis van 
zijn verblijfsgegevens (een gemiste dopingtest) kan beticht worden van een 
overtreding van de antidopingregels krachtens Codeartikel 2.4. 

4.8.6 Wanneer ADAMS wordt gebruikt om de verblijfsgegevens van 
sporters uit de geregistreerde doelgroep voor dopingtests te verzamelen, 
zullen de namen van die sporters automatisch ter beschikking worden 
gesteld van het WADA en van andere relevante antidopingorganisaties, zoals 
vereist in overeenstemming met Codeartikel 5.6. In naleving van Codeartikel 
5.6 moet iedere internationale federatie en nationale antidopingorganisatie 
echter de criteria die ze gebruikt om te bepalen welke sporters in haar 
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geregistreerde doelgroep voor dopingtests moeten worden opgenomen en/of 
een lijst van de sporters die aan die criteria voldoen en bijgevolg in haar 
geregistreerde doelgroep voor dopingtests zijn opgenomen, schriftelijk 
beschikbaar stellen aan het WADA, de internationale federatie/nationale 
antidopingorganisatie (naargelang van toepassing) en andere 
antidopingorganisaties met dopingtestbevoegdheid voor die sporters. 

[Opmerking bij 4.8.6: Er is geen vereiste dat een nationale antidopingorganisatie in 
haar geregistreerde doelgroep voor dopingtests die sporters moet opnemen 
waarvoor ze bevoegd is en die zijn opgenomen in de geregistreerde doelgroep voor 
dopingtests van hun internationale federatie, of omgekeerd. Een sporter mag echter 
in geen geval verplicht worden zijn verblijfsgegevens verschillende keren aan te 
geven bij verschillende antidopingorganisaties. Als een sporter bij zijn/haar 
internationale federatie in een bepaalde rang is opgenomen, en bij zijn/haar 
nationale antidopingorganisatie in een andere rang, moet hij/zij zich voor de 
verblijfsgegevens voegen naar de rang waarvoor de strengste vereisten gelden, en 
alle antidopingorganisaties die beschikken over de nodige dopingtestbevoegdheid 
voor hem/haar, kunnen die informatie opvragen om hem/haar te lokaliseren met het 
oog op een dopingtest.] 

4.8.7 Iedere internationale federatie en nationale antidopingorganisatie 
moet haar criteria voor het opnemen van sporters in haar geregistreerde 
doelgroep voor dopingtests voor zover nodig regelmatig bijwerken en 
updaten, zodat ze steeds gebruiksklaar blijven, m.a.w. ze kunnen worden 
gebruikt voor alle aangewezen sporters. Daarbij moet de organisatie 
rekening houden met de wedstrijdkalender voor de relevante periode. Zo kan 
het aangewezen zijn om in de aanloop naar Olympische of Paralympische 
Spelen of een wereldkampioenschap het aantal sporters in de geregistreerde 
doelgroep voor dopingtests te wijzigen of te verhogen. 

4.8.8 Daarnaast moet iedere internationale federatie en nationale 
antidopingorganisatie periodiek (maar minstens ieder kwartaal) de lijst van 
sporters die in haar geregistreerde doelgroep voor dopingtests zijn 
opgenomen, bijwerken om te verzekeren dat iedere vermelde sporter blijft 
voldoen aan de relevante criteria. Sporters die niet langer aan de criteria 
voldoen, moeten uit de geregistreerde doelgroep voor dopingtests worden 
geschrapt, en sporters die nu wel aan de criteria voldoen, moeten aan de 
geregistreerde doelgroep voor dopingtests worden toegevoegd. De 
antidopingorganisatie moet de sporters in kwestie op de hoogte brengen van 
hun gewijzigde status en onverwijld een nieuwe lijst van de sporters die in de 
geregistreerde doelgroep voor dopingtests zijn opgenomen beschikbaar 
maken in overeenstemming met artikel 4.8.6. 

4.8.9 Voor periodes waarin sporters onder de dopingtestbevoegdheid van 
een organisatie van belangrijke evenementen vallen:  
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a) als ze deel uitmaken van een geregistreerde doelgroep voor 
dopingtests, kan de organisatie van belangrijke evenementen 
hun aangiftes van de verblijfsgegevens voor de relevante 
periode opvragen om dopingtests bij hen uit te voeren;  

b) als ze geen deel uitmaken van een geregistreerde doelgroep 
voor dopingtests, kan de organisatie van belangrijke 
evenementen specifieke regels voor het evenement 
goedkeuren, waarin aan de sporters wordt gevraagd de 
verblijfsgegevens voor de relevante periode te verstrekken die 
de organisatie verhoudingsgewijs nodig acht om dopingtests 
bij hen te kunnen uitvoeren.  

4.9 Coördinatie met andere antidopingorganisaties 

4.9.1 Antidopingorganisaties moeten hun dopingtestactiviteiten 
coördineren met de activiteiten van andere antidopingorganisaties met een 
overlappende dopingtestbevoegdheid, om zo de doeltreffendheid van die 
gecombineerde activiteiten te maximaliseren en een onnodige herhaling van 
dopingtests bij bepaalde sporters te vermijden. Daarbij geldt in het bijzonder 
het volgende: 

a) Antidopingorganisaties moeten met andere relevante 
antidopingorganisaties overleg plegen zodat de 
dopingtestactiviteiten gecoördineerd en herhalingen vermeden 
worden. Er moeten vooraf duidelijke afspraken worden 
gemaakt over de rollen en verantwoordelijkheden voor 
dopingtests tijdens bepaalde evenementen, in 
overeenstemming met Codeartikel 5.3. Wanneer dergelijke 
afspraken niet mogelijk zijn, dient het WADA een beslissing ter 
zake te nemen in overeenstemming met de principes vermeld 
in bijlage J – Dopingtests tijdens een evenement. 

b) Antidopingorganisaties moeten onverwijld alle informatie over 
hun uitgevoerde dopingtests delen met andere relevante 
antidopingorganisaties, via ADAMS of via een ander systeem 
dat werd goedgekeurd door het WADA.  

4.9.2  Antidopingorganisaties kunnen andere antidopingorganisaties of 
derden contractueel de opdracht geven om in hun naam op te treden als 
monsterafname-instantie. Volgens de bepalingen van het contract mag de 
antidopingorganisatie die de opdracht geeft (en die we om die reden de 
dopingtestinstantie noemen) specificeren hoe enige handelingsvrijheid die is 
verleend aan een monsterafname-instantie volgens de Internationale 
Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken kan worden beoefend door de 
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monsterafname-instantie bij het afnemen van monsters in naam van de 
antidopingorganisatie. 

[Opmerking bij 4.9.2: De Internationale Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken 
verleent bijvoorbeeld enige vrijheid voor de criteria die moeten worden gebruikt voor 
het valideren van de identiteit van de sporter (artikel 5.3.4), voor de 
omstandigheden waarin latere rapportage aan het dopingcontrolestation kan worden 
toegestaan (artikel 5.4.4), voor wie aanwezig mag zijn tijdens de 
monsterafnameprocedure (artikel 6.3.3) en voor de richtlijnen die door de DCA 
moeten worden gevolgd om te bepalen of er al dan niet sprake is van uitzonderlijke 
omstandigheden die ervoor zorgen dat een monsterafnameprocedure moet worden 
afgelast zonder dat er een monster met een voor analyse geschikte dichtheid is 
afgenomen (artikel g.4.6).]  

4.9.3 Antidopingorganisaties moeten met elkaar, met het WADA en met de 
ordehandhavings- en andere relevante instanties overleggen en coördineren 
hoe ze de nodige informatie voor hun planning van de spreiding van de 
dopingtests kunnen verkrijgen, uitwerken en delen, dit alles in 
overeenstemming met deel 11.0 van de Internationale Standaard voor 
Dopingtests en Onderzoeken. 

 

5.0   Kennisgeving aan sporters 

5.1 Doelstelling 

Het is de bedoeling ervoor te zorgen dat een sporter die voor een dopingtest 
werd geselecteerd, correct op de hoogte wordt gebracht van de 
monsterafname zoals vermeld in artikel 5.4.1, dat de rechten van de sporter 
worden gehandhaafd, dat er geen mogelijkheden zijn om het af te nemen 
monster te manipuleren en dat de kennisgeving wordt gedocumenteerd. 

5.2 Algemeen 

De kennisgeving aan sporters begint op het ogenblik dat de monsterafname-
instantie de aanzet geeft voor de kennisgeving aan de geselecteerde sporter 
en eindigt op het ogenblik dat de sporter bij het dopingcontrolestation 
aankomt of wanneer het mogelijke verzuim van naleving van de sporter 
onder de aandacht wordt gebracht van de dopingtestinstantie. De 
belangrijkste activiteiten zijn: 

a) DCA’s, begeleiders en ander monsterafnamepersoneel 
aanstellen; 

b) de sporter lokaliseren en zijn/haar identiteit bevestigen; 
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c) de sporter op de hoogte brengen van het feit dat hij/zij 
geselecteerd is om een monster af te staan en hem/haar 
inlichten over zijn/haar rechten en plichten; 

d) bij onaangekondigde dopingtests de sporter voortdurend 
begeleiden, vanaf het ogenblik van de kennisgeving tot de 
aankomst bij het opgegeven dopingcontrolestation; en 

e) de kennisgeving of poging tot kennisgeving documenteren.  

5.3 Vereisten voorafgaand aan de kennisgeving aan sporters 

5.3.1 Behalve in uitzonderlijke en verantwoorde omstandigheden moet er 
voor onaangekondigde dopingtests worden gekozen als methode van de 
monsterafname. 

[Opmerking bij 5.3.1: Het is niet verantwoord dat een nationale federatie of andere 
instantie erop zou aandringen om vooraf in kennis te worden gesteld van dopingtests 
bij sporters waarvoor ze bevoegd is, zodat bij de bewuste dopingtest een 
vertegenwoordiger van de respectieve organisatie aanwezig kan zijn]. 

5.3.2  De monsterafname-instantie moet voor de uitvoering of begeleiding 
van de monsterafnameprocedure monsterafnamepersoneel aanstellen en 
machtigen dat voor de hen toegewezen taken is opgeleid, niet betrokken is 
bij enig belangenconflict met betrekking tot de resultaten van de 
monsterafname en niet minderjarig is.  

5.3.3  Het monsterafnamepersoneel moet over officiële documenten 
beschikken die hen door de monsterafname-instantie werden bezorgd, 
waaruit blijkt dat ze bevoegd zijn om monsters af te nemen bij de sporter, 
zoals een machtigingsbrief van de dopingtestinstantie. De DCA’s moeten ook 
een bijkomend identificatiebewijs kunnen voorleggen met daarop hun naam 
en foto (bv. een identificatiekaart van de monsterafname-instantie, een 
rijbewijs, een ziekteverzekeringskaart, een paspoort of een gelijkaardig 
geldig identificatiebewijs) alsook de vervaldatum van het identificatiebewijs. 

5.3.4  De dopingtestinstantie of anders de monsterafname-instantie moet 
criteria vastleggen voor het valideren van de identiteit van een sporter die 
werd geselecteerd om een monster af te staan. Zo wordt verzekerd dat de 
geselecteerde sporter ook de sporter is die op de hoogte wordt gebracht. De 
methode van identificatie van de sporter moet op het 
dopingcontroleformulier worden gedocumenteerd.  

5.3.5  De monsterafname-instantie, DCA of begeleider, naargelang van 
toepassing, moet de locatie van de geselecteerde sporter bepalen en de 
methode en het tijdstip van de kennisgeving plannen, daarbij rekening 
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houdend met de specifieke omstandigheden van de 
sport/wedstrijd/trainingssessie/enz. en met de situatie in kwestie. 

5.3.6  De monsterafname-instantie moet een systeem uitwerken om de 
poging(en) tot kennisgeving aan de sporter en het resultaat (de resultaten) 
gedetailleerd te registreren. 

5.3.7 De sporter moet als eerste op de hoogte worden gebracht dat hij/zij 
is geselecteerd voor een monsterafname, tenzij voorafgaand contact met een 
derde is vereist, zoals gespecificeerd in artikel 5.3.8. 

5.3.8  De monsterafname-instantie/DCA/begeleider, naargelang van 
toepassing, moet overwegen of een derde op de hoogte moet worden gesteld 
vóór de kennisgeving aan de sporter, wanneer de sporter minderjarig is 
(zoals voorzien in bijlage C – Wijzigingen voor minderjarige sporters) of 
wanneer dat vereist is op grond van de beperking van een sporter (zoals 
voorzien in bijlage B - Wijzigingen voor sporters met een beperking) of in 
situaties waarin een tolk vereist en beschikbaar is voor de kennisgeving. 

[Opmerking bij 5.3.8: Bij een dopingtest binnen wedstrijdverband is het toegestaan 
om derden op de hoogte te brengen van de dopingtest die zal worden uitgevoerd bij 
een minderjarige sporter of een sporter met een beperking, wanneer dat nodig is om 
het monsterafnamepersoneel te helpen bij het identificeren van de te testen 
sporter(s) en om hen te informeren over het feit dat ze een monster moeten afstaan. 
Het is echter niet vereist om een derde (bv. een teamdokter) op de hoogte te 
brengen van de dopingcontrole wanneer dergelijke hulp niet nodig is. Iedere 
kennisgeving aan een derde moet in alle veiligheid en vertrouwelijkheid gebeuren, 
zodat er geen risico bestaat dat de sporter vooraf te weten komt dat hij/zij 
geselecteerd is voor een monsterafname. Doorgaans moet dat gebeuren aan het 
eind van de wedstrijd waaraan de sporter deelneemt of zo dicht mogelijk bij het 
einde.] 

5.4 Vereisten voor de kennisgeving aan sporters 

5.4.1 Zodra het eerste contact is gelegd, moet de monsterafname-
instantie, de DCA of de begeleider, naargelang van toepassing, ervoor zorgen 
dat de sporter en/of een derde (indien vereist in overeenstemming met 
artikel 5.3.8) op de hoogte wordt gebracht van: 

a) het feit dat de sporter verzocht wordt een monster af te staan; 

b) de bevoegdheid waaronder de monsterafname dient te 
gebeuren; 

c) het soort monsterafname en de voorwaarden waaraan moet 
worden voldaan voorafgaand aan de monsterafname; 
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d) de rechten van de sporter, waaronder het recht om: 

i. zich te laten bijstaan door een vertegenwoordiger en, 
indien beschikbaar, een tolk, in overeenstemming met 
artikel 6.3.3(a); 

ii. bijkomende informatie te vragen over de 
monsterafnameprocedure; 

iii. wegens geldige redenen uitstel te vragen voor de 
aanmelding bij het dopingcontrolestation; en 

iv. wijzigingen aan te vragen zoals voorzien in bijlage B – 
Wijzigingen voor sporters met een beperking. 

e) de plichten van de sporter, waaronder de plicht om: 

i. te allen tijde binnen het directe gezichtsveld van de 
DCA/begeleider te blijven, vanaf het ogenblik waarop de 
DCA/begeleider het eerste contact heeft gelegd tot de 
voltooiing van de monsterafnameprocedure; 

ii. het nodige identificatiebewijs voor te leggen, in 
overeenstemming met artikel 5.3.4;  

iii. te voldoen aan de monsterafnameprocedures (de sporter 
moet geïnformeerd worden over de mogelijke gevolgen 
van een verzuim van naleving); en 

iv. zich onmiddellijk aan te melden voor een monsterafname, 
tenzij er geldige redenen zijn voor een uitstel, zoals 
bepaald in overeenstemming met artikel 5.4.4. 

f) de locatie van het dopingcontrolestation; 

g)     het feit dat, indien de sporter voedsel of dranken wenst te 
consumeren vóór hij/zij een monster afstaat, hij/zij dat op 
eigen risico doet; 

h) het feit dat hij/zij buitensporige rehydratatie dient te 
vermijden, aangezien dat de aanmaak van een geschikt 
monster kan vertragen; en 

i) het feit dat elk urinemonster dat door de sporter aan het 
monsterafnamepersoneel wordt bezorgd de eerste urine moet 
zijn die volgend op de kennisgeving door de sporter wordt 



 

2017 ISTI – januari 2017 
55 

 

afgestaan. Hij/zij mag bijvoorbeeld niet urineren in de douche 
of ergens anders vooraleer een monster af te staan aan het 
monsterafnamepersoneel. 

5.4.2 Wanneer contact is opgenomen, moet de DCA/begeleider: 

a) vanaf het ogenblik van dit contact tot het ogenblik waarop de 
sporter het dopingcontrolestation na zijn/haar 
monsterafnameprocedure verlaat, de sporter te allen tijde 
onder toezicht houden; 

b) zich identificeren tegenover de sporter aan de hand van de 
documenten waarnaar wordt verwezen in artikel 5.3.3; en 

c) de identiteit van de sporter bevestigen op basis van de criteria 
vastgelegd in artikel 5.3.4. Indien de identiteit van de sporter 
op enige andere manier wordt bevestigd of deze bevestiging 
van de identiteit van de sporter niet plaatsvindt, moet dit 
worden gedocumenteerd en gerapporteerd aan de 
dopingtestinstantie. Indien de identiteit van de sporter niet 
kan worden bevestigd op basis van de criteria vastgelegd in 
artikel 5.3.4, moet de dopingtestinstantie beslissen of het al 
dan niet gepast is dit op te volgen in overeenstemming met 
bijlage A – Een mogelijk verzuim van naleving onderzoeken. 

5.4.3 De begeleider/DCA moet de sporter een specifiek formulier laten 
ondertekenen ter aanvaarding van de kennisgeving. Als de sporter weigert te 
ondertekenen dat hij/zij op de hoogte werd gebracht of aan de kennisgeving 
tracht te ontsnappen, moet de begeleider/DCA, indien mogelijk, de sporter 
informeren over de consequenties van de weigering of het verzuim van 
naleving, en de begeleider (indien niet de DCA) moet alle relevante feiten 
onmiddellijk aan de DCA melden. Indien mogelijk moet de DCA de 
monsterafname voortzetten. De DCA dient de feiten in een gedetailleerd 
rapport te documenteren en de omstandigheden aan de dopingtestinstantie 
te melden. De dopingtestinstantie zal vervolgens de stappen ondernemen die 
beschreven staan in bijlage A – Een mogelijk verzuim van naleving 
onderzoeken. 

5.4.4 De DCA/begeleider kan naar eigen goeddunken rekening houden met 
een redelijk verzoek van een derde of een verzoek van de sporter om 
toestemming te krijgen om de aanmelding bij het dopingcontrolestation uit te 
stellen na erkenning en aanvaarding van de kennisgeving en/of het 
dopingcontrolestation na aankomst tijdelijk te verlaten, en kan dergelijke 
toestemming verlenen als de sporter tijdens het uitstel continu begeleid en 
onder direct toezicht kan worden gehouden. Uitstel van aanmelding bij of het 
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tijdelijk verlaten van het dopingcontrolestation kan zo worden toegestaan 
voor de volgende activiteiten:  

a) Voor dopingtests binnen wedstrijdverband:  

i)  deelname aan een uitreikingsceremonie; 

ii)  vervullen van mediaverplichtingen;  

iii)   deelname aan verdere wedstrijden;  

iv)   uitvoeren van een ‘warm-down’; 

v)  krijgen van de nodige medische verzorging; 

vi)   opsporen van een vertegenwoordiger en/of tolk;  

vii)  verkrijgen van foto-identificatie; of 

viii) alle andere redelijke omstandigheden zoals bepaald door 
de DCA, met inachtneming van eventuele instructies van 
de dopingtestinstantie. 

b) Voor dopingtests buiten wedstrijdverband: 

i)   opsporen van een vertegenwoordiger; 

ii)   afwerken van een trainingssessie; 

iii)   krijgen van de nodige medische verzorging; 

iv)   verkrijgen van foto-identificatie; of 

v) alle andere redelijke omstandigheden zoals bepaald door 
de dopingcontrolearts, met inachtneming van eventuele 
instructies van de dopingtestinstantie. 

5.4.5 De DCA of ander bevoegd monsterafnamepersoneel moet alle 
redenen voor het uitstellen van de aanmelding bij het dopingcontrolestation 
en/of voor het verlaten van het dopingcontrolestation waarvoor verder 
onderzoek door de dopingtestinstantie nodig kan zijn, documenteren. Elk 
verzuim van de sporter om onder permanent toezicht te blijven, moet 
eveneens worden geregistreerd. 
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5.4.6  Een DCA/begeleider dient een verzoek tot uitstel van een sporter te 
weigeren als de sporter tijdens dat uitstel niet onder permanent toezicht kan 
blijven. 

5.4.7  Als de sporter de aanmelding bij het dopingcontrolestation om enige 
andere dan in artikel 5.4.4 vermelde reden uitstelt, maar toch nog vóór het 
vertrek van de DCA aankomt, is het aan de DCA om te beslissen of hij/zij dit 
al dan niet als een mogelijk verzuim van naleving behandelt. Indien enigszins 
mogelijk, moet de DCA de monsterafname voortzetten en de details van het 
uitstel van de sporter om zich bij het dopingcontrolestation te melden, 
documenteren. 

5.4.8 Als het monsterafnamepersoneel ook maar iets opmerkt dat de 
monsterafname zou kunnen compromitteren, moet de DCA de 
omstandigheden ervan melden en documenteren. Als de DCA dit gepast acht, 
moet hij/zij de vereisten volgen van bijlage A – Een mogelijk verzuim van 
naleving onderzoeken en/of overwegen of het gepast is om een bijkomend 
monster bij de sporter af te nemen. 

 

6.0   Voorbereiding van de monsterafnameprocedure 

6.1 Doelstelling 

Zich voorbereiden op de monsterafnameprocedure op een manier die 
garandeert dat de procedure efficiënt en doeltreffend kan worden uitgevoerd. 

6.2 Algemeen 

De voorbereiding voor de monsterafnameprocedure begint met het 
ontwikkelen van een systeem waarmee relevante informatie voor een 
efficiënt verloop van de procedure kan worden verkregen, en eindigt zodra 
bevestigd wordt dat het monsterafnamemateriaal voldoet aan de 
gespecificeerde criteria. De belangrijkste activiteiten zijn: 

a) een systeem ontwikkelen voor het verzamelen van gegevens 
met betrekking tot de monsterafnameprocedure; 

b)  criteria vastleggen met betrekking tot diegenen die tijdens 
een monsterafnameprocedure aanwezig mogen zijn; 

c) ervoor zorgen dat het dopingcontrolestation aan de in artikel 
6.3.2 beschreven minimumcriteria voldoet; en 
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d)  ervoor zorgen dat het monsterafnamemateriaal aan de in 
artikel 6.3.4 beschreven minimumcriteria voldoet. 

6.3 Vereisten voor de voorbereiding van de 
monsterafnameprocedure 

6.3.1 De dopingtestinstantie of anders de monsterafname-instantie moet 
een systeem ontwikkelen waarmee alle informatie kan worden verkregen die 
nodig is om te verzekeren dat de monsterafnameprocedure efficiënt kan 
worden uitgevoerd, met inbegrip van het identificeren van speciale vereisten 
om te voldoen aan de noden van sporters met een beperking (zoals voorzien 
in bijlage B – Wijzigingen voor sporters met een beperking) alsook aan de 
noden van minderjarige sporters (zoals voorzien in bijlage C – Wijzigingen 
voor minderjarige sporters). 

6.3.2 De DCA moet gebruikmaken van een dopingcontrolestation dat op 
zijn minst de privacy van de sporter garandeert en dat, waar mogelijk, 
uitsluitend als dopingcontrolestation wordt gebruikt voor de duur van de 
monsterafnameprocedure. De DCA moet alle belangrijke afwijkingen van 
deze criteria registreren.  

6.3.3 De monsterafname-instantie moet criteria bepalen voor wie tijdens 
de monsterafnameprocedure naast het monsterafnamepersoneel aanwezig 
mag zijn. Deze criteria moeten minstens het volgende omvatten: 

a) het recht van een sporter om zich tijdens de 
monsterafnameprocedure te laten vergezellen door een 
vertegenwoordiger en/of tolk, behalve wanneer de sporter 
een urinemonster afstaat; 

b) het recht van een minderjarige sporter (zoals voorzien in 
bijlage C – Wijzigingen voor minderjarige sporters) en het 
recht van de DCA/begeleider die als getuige optreedt om een 
vertegenwoordiger toezicht te laten houden op de 
DCA/begeleider die als getuige optreedt wanneer de 
minderjarige sporter een urinemonster afstaat, maar zonder 
dat de vertegenwoordiger het afstaan van het monster 
rechtstreeks observeert, tenzij de minderjarige sporter 
daarom vraagt; 

c) het recht van een sporter met een beperking om vergezeld te 
worden van een vertegenwoordiger, zoals voorzien in bijlage 
B - Wijzigingen voor sporters met een beperking; 

d) een waarnemer van het WADA indien van toepassing 
krachtens het adviesprogramma voor evenementen. De 
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waarnemer van het WADA zal het afstaan van een 
urinemonster niet rechtstreeks observeren. 

6.3.4  De monsterafname-instantie mag enkel gebruikmaken van 
monsterafnamemateriaal dat op zijn minst: 

a) een uniek nummeringssysteem omvat voor alle flesjes, 
houders, buisjes of andere items die worden gebruikt om het 
monster te verzegelen;  

b) een afsluitsysteem heeft waarmee niet geknoeid kan worden; 

c) verzekert dat de identiteit van de sporter niet van het 
materiaal zelf kan worden afgeleid; en 

d) verzekert dat al het materiaal proper en verzegeld is vóór het 
door de sporter wordt gebruikt. 

6.3.5  De monsterafname-instantie moet een systeem ontwikkelen voor de 
registratie van de beheersketen bij het documenteren van de monsters en de 
monsterafnames, waaronder de bevestiging dat de documenten betreffende 
de monsters en de monsterafnames op hun voorziene bestemmingen zijn 
aangekomen. 

[Opmerking bij 6.3.5: Informatie over hoe een monster is opgeslagen voordat het 
het dopingcontrolestation verlaat, kan (bijvoorbeeld) in een rapport na de voltooiing 
van de opdracht worden vastgelegd. Wanneer het monster het dopingcontrolestation 
verlaat, moet iedere overdracht van de bewaring van het monster tussen personen, 
bv. van de DCA naar de koerier of van de DCA naar het laboratorium, worden 
gedocumenteerd, tot het monster zijn voorziene bestemming bereikt.] 

 

7.0   Uitvoering van de monsterafnameprocedure 

7.1 Doelstelling 

Het uitvoeren van de monsterafnameprocedure op een manier die de 
integriteit, veiligheid en identiteit van het monster waarborgt en de privacy 
en waardigheid van de sporter respecteert. 

7.2 Algemeen 

De monsterafnameprocedure begint met het bepalen van de algemene 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de monsterafnameprocedure en 
eindigt zodra het monster is afgenomen en geregistreerd en de documentatie 
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met betrekking tot de monsterafname volledig is. De belangrijkste 
activiteiten zijn: 

a) de voorbereiding van de monsterafname; 

b) de afname en registratie van het monster; en 

c) de documentatie van de monsterafname. 

7.3 Vereisten voorafgaand aan de monsterafname 

7.3.1 De monsterafname-instantie is verantwoordelijk voor de algemene 
uitvoering van de monsterafnameprocedure, waarbij specifieke taken worden 
gedelegeerd aan de DCA. 

7.3.2 De DCA moet ervoor zorgen dat de sporter van zijn/haar rechten en 
plichten op de hoogte is gebracht, zoals gespecificeerd in artikel 5.4.1. 

7.3.3 De DCA moet de sporter de mogelijkheid geven om te hydrateren. 
De sporter moet buitensporige rehydratatie vermijden, aangezien hij vereist 
is een monster met een voor analyse geschikte dichtheid te verstrekken.  

7.3.4 De sporter mag het dopingcontrolestation enkel verlaten onder 
permanent toezicht van de DCA of de begeleider en met de goedkeuring van 
de DCA. De DCA moet elk redelijk verzoek van de sporter om het 
dopingcontrolestation te verlaten in overweging nemen, zoals gespecificeerd 
in de artikels 5.4.4, 5.4.5 en 5.4.6, tot de sporter in staat is om een monster 
af te staan. 

7.3.5 Als de DCA de sporter toelating geeft om het dopingcontrolestation 
te verlaten, moet de DCA met de sporter de volgende voorwaarden voor 
vertrek overeenkomen: 

a) de reden waarom de sporter het dopingcontrolestation verlaat;  

b)  het tijdstip waarop hij/zij terugkeert (of zijn/haar terugkeer 
nadat een afgesproken activiteit is beëindigd);  

c)   dat de sporter te allen tijde onder permanent toezicht moet 
blijven;  

d)   dat de sporter niet mag urineren tot hij/zij terug in het 
dopingcontrolestation is; en 

e) de DCA moet het tijdstip documenteren waarop de sporter 
vertrekt en terugkeert. 
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7.4 Vereisten voor de monsterafname 

7.4.1 De DCA moet het monster bij de sporter afnemen in 
overeenstemming met het (de) onderstaande protocol(len) voor het 
specifieke type van monsterafname: 

a) Bijlage D: Afname van urinemonsters; 

b) Bijlage E: Afname van bloedmonsters. 

c) Bijlage K: Verzameling, opslag en transport van bloedmonsters 
voor het BPS. 

7.4.2 Elk gedrag van de sporter en/of van personen die met de sporter 
omgaan of elke onregelmatigheid die de monsterafname zou kunnen 
compromitteren, moet door de DCA in detail worden geregistreerd. Indien 
aangewezen, moet de dopingtestinstantie een procedure instellen in 
overeenstemming met bijlage A – Een mogelijk verzuim van naleving 
onderzoeken. 

7.4.3 In geval van twijfel over de oorsprong of de authenticiteit van het 
monster moet aan de sporter worden gevraagd om een bijkomend monster 
te verstrekken. Weigert de sporter een bijkomend monster te verstrekken, 
dan moet de DCA de omstandigheden van de weigering gedetailleerd 
documenteren, waarna de dopingtestinstantie een procedure moet instellen 
in overeenstemming met bijlage A – Een mogelijk verzuim van naleving 
onderzoeken.  

7.4.4 De DCA moet de sporter de mogelijkheid bieden om eventuele 
zorgen die hij/zij heeft over hoe de monsterafnameprocedure is verlopen, te 
documenteren. 

7.4.5 Tijdens de monsterafnameprocedure moet op zijn minst de volgende 
informatie worden geregistreerd:  

a) datum, tijdstip en type kennisgeving (onaangekondigd of 
aangekondigd); 

b) tijdstip van aankomst bij het dopingcontrolestation; 

c)   datum en tijdstip waarop elk monster werd verzameld en 
datum en tijdstip waarop de volledige 
monsterafnameprocedure werd beëindigd (m.a.w. het tijdstip 
waarop de sporter de verklaring onderaan op het 
dopingcontroleformulier ondertekent); 
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d) de naam van de sporter; 

e) de geboortedatum van de sporter; 

f) het geslacht van de sporter; 

g) het thuisadres, e-mailadres en telefoonnummer van de 
sporter; 

h) de sport en sportdiscipline die de sporter beoefent; 

i)  de naam van de coach en dokter van de sporter; 

j) het codenummer van het monster; 

k) het type monster (urine, bloed ...); 

l) het type test (binnen wedstrijdverband of buiten 
wedstrijdverband); 

m) de naam en handtekening van de DCA/begeleider die als 
getuige optreedt; 

n) de naam en handtekening van de bloedafnameofficial (indien 
van toepassing); 

o) gedeeltelijke monsterinformatie, zoals bepaald in Artikel F.4.4; 

p) vereiste informatie van het laboratorium over het monster (bv. 
bij een urinemonster: het volume en de dichtheidsmeting);  

q) medicatie en supplementen die binnen een voorafgaande 
periode van zeven dagen werden ingenomen en (wanneer het 
gaat om een bloedmonster) bloedtransfusies uitgevoerd 
binnen een voorafgaande periode van drie maanden, volgens 
de verklaringen van de sporter;  

r)  eventuele onregelmatigheden in de procedures; 

s) opmerkingen of zorgen van de sporter betreffende het verloop 
van de monsterafnameprocedure, zoals verklaard door de 
sporter; 

t)  toestemming van de sporter om gegevens van de 
monsterafname te verwerken;  
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u)  al dan niet toestemming van de sporter om het (de) 
monster(s) te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden; 

v) de naam en handtekening van de vertegenwoordiger van de 
sporter (indien van toepassing), in overeenstemming met 
artikel 7.4.6;  

w)   de naam en handtekening van de sporter; 

x) de naam en handtekening van de DCA; 

y) de naam van de dopingtestinstantie;  

z) de naam van de monsterafname-instantie; en 

aa) de naam van de instantie voor resultatenbeheer. 

[Opmerking bij 7.4.5: Alle voornoemde informatie hoeft niet in een enkel 
dopingcontroleformulier te worden samengevoegd, maar kan worden verzameld via 
de dopingcontrole en/of andere officiële documentatie, zoals een apart 
kennisgevingsformulier en/of aanvullend rapport.  Ter aanvulling op deze informatie 
zijn bijkomende vereisten voor de verzameling van bloedmonsters voor het BPS te 
vinden in Bijlage K van deze Standaard.] 

7.4.6 Aan het eind van de monsterafnameprocedure moeten de sporter en 
de DCA de nodige documenten ondertekenen om aan te geven dat ze ervan 
overtuigd zijn dat de documenten de gegevens over de 
monsterafnameprocedure van de sporter accuraat weergeven, inclusief de 
zorgen die de sporter eventueel heeft geformuleerd. De (eventuele) 
vertegenwoordiger van de sporter en de sporter moeten deze documenten 
allebei ondertekenen als de sporter minderjarig is. Andere aanwezige 
personen die een formele rol hebben gespeeld tijdens de 
monsterafnameprocedure bij de sporter kunnen de documenten 
ondertekenen als getuigen van de procedure. 

7.4.7 De DCA moet de sporter een kopie bezorgen van de documenten 
betreffende de monsterafnameprocedure die door de sporter werden 
ondertekend. 

 

8.0   Veiligheid/administratie na de dopingtest 
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8.1 Doelstelling 

Ervoor zorgen dat alle monsters die in het dopingcontrolestation zijn 
afgenomen en alle documenten betreffende de monsterafname veilig zijn 
opgeslagen vóór ze het dopingcontrolestation verlaten. 

8.2 Algemeen 

De administratie na de dopingtest begint zodra de sporter het 
dopingcontrolestation na het verstrekken van zijn/haar monster(s) heeft 
verlaten en eindigt met de voorbereiding van alle afgenomen monsters en 
alle documentatie betreffende de monsterafname voor transport. 

8.3 Vereisten voor de veiligheid/administratie na de 
dopingtest 

8.3.1   De monsterafname-instantie moet criteria bepalen die ervoor zorgen 
dat alle afgenomen monsters zo worden opgeslagen dat de integriteit, 
identiteit en veiligheid ervan verzekerd zijn alvorens ze het 
dopingcontrolestation verlaten. Deze criteria moeten op zijn minst detailleren 
en documenteren waar de monsters opgeslagen worden en wie instaat voor 
het beheer van de monsters en/of toegang heeft tot de monsters. De DCA 
moet ervoor zorgen dat alle monsters in overeenstemming met deze criteria 
worden opgeslagen.  

8.3.2   De monsterafname-instantie moet een systeem ontwikkelen dat 
verzekert dat de documentatie voor elk monster volledig is en dat er veilig 
mee wordt omgesprongen. 

8.3.3  De monsterafname-instantie moet een systeem ontwikkelen dat 
verzekert dat, waar nodig, instructies voor het type analyse dat moet worden 
uitgevoerd worden verstrekt aan het daartoe belaste laboratorium. Verder 
moet de antidopingorganisatie aan het laboratorium de nodige informatie 
verstrekken met het oog op de rapportage van de resultaten en statistische 
doeleinden, zoals vereist in de artikels 7.4.5 c), f), h), j), k), l), p), q), y), z 
en aa). 
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9.0   Vervoer van monsters en documentatie 

9.1 Doelstelling 

a) Ervoor zorgen dat de monsters en de gerelateerde 
documentatie in goede staat aankomen in het laboratorium 
dat de analyse zal uitvoeren, zodat de nodige analyse kan 
worden uitgevoerd; en 

b) ervoor zorgen dat de documentatie betreffende de 
monsterafnameprocedure tijdig en op een veilige manier door 
de DCA naar de dopingtestinstantie wordt gestuurd. 

9.2 Algemeen 

9.2.1    Het vervoer begint zodra de monsters en de gerelateerde 
documentatie het dopingcontrolestation verlaten en eindigt met de 
bevestiging dat de monsters en de documentatie betreffende de 
monsterafnameprocedure op hun voorziene bestemmingen zijn aangekomen. 

9.2.2    De belangrijkste activiteiten zijn: ervoor zorgen dat de monsters en 
de gerelateerde documentatie veilig worden bezorgd bij het laboratorium dat 
de analyse zal uitvoeren, en ervoor zorgen dat de documentatie betreffende 
de monsterafnameprocedure veilig bij de dopingtestinstantie wordt bezorgd. 

9.3 Vereisten voor het vervoer en de opslag van monsters en 
documentatie 

9.3.1  De monsterafname-instantie moet een vervoerssysteem goedkeuren 
waarmee wordt verzekerd dat de monsters en documentatie zo worden 
vervoerd dat de integriteit, identiteit en veiligheid ervan gewaarborgd zijn. 

9.3.2 Monsters moeten altijd naar het laboratorium dat de monsters zal 
analyseren worden vervoerd volgens de vervoersmethode die door de 
monsterafname-instantie werd goedgekeurd, zodra dat uitvoerbaar is na het 
doorlopen van de monsterafnameprocedure. De monsters moeten zo worden 
vervoerd dat de kans op degradatie van het monster ten gevolge van 
vertragingen en extreme temperaturen tot een minimum beperkt wordt.  

[Opmerking bij 9.3.2: De antidopingorganisaties moeten de vervoersvereisten voor 
bijzondere opdrachten (bv. wanneer het monster werd afgenomen in minder 
hygiënische omstandigheden of wanneer er zich vertragingen kunnen voordoen 
tijdens het vervoer van de monsters naar het laboratorium) bespreken met het 
laboratorium dat de monsters zal analyseren, om te bepalen wat nodig is in de 
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specifieke omstandigheden van een dergelijke opdracht (bv. koelen of invriezen van 
de monsters).] 

9.3.3  Documentatie die de sporter identificeert, mag niet samen met de 
monsters of documentatie worden verstuurd naar het laboratorium dat de 
monsters zal analyseren.  

9.3.4 De DCA moet alle relevante documentatie betreffende de 
monsterafnameprocedure naar de monsterafname-instantie sturen via de 
vervoersmethode die door de monsterafname-instantie werd goedgekeurd, 
zodra dat uitvoerbaar is na het doorlopen van de monsterafnameprocedure. 

9.3.5  Als de monsters met de bijbehorende documentatie of de 
documentatie betreffende de monsterafnameprocedure niet op hun 
respectieve voorziene bestemmingen aankomen of als de integriteit of 
identiteit van een monster tijdens het vervoer gecompromitteerd is, moet de 
monsterafname-instantie de beheersketen controleren, waarna de 
dopingtestinstantie moet overwegen of de monsters al dan niet ongeldig 
moeten worden verklaard. 

9.3.6  Documentatie betreffende een monsterafnameprocedure en/of een 
overtreding van de antidopingregels moet door de dopingtestinstantie en/of 
de monsterafname-instantie worden bewaard gedurende de periode 
gespecificeerd in de Internationale Standaard voor de Bescherming van de 
Persoonlijke Levenssfeer en de Persoonsgegevens. 

[Opmerking bij 9.3: De vereisten voor het transport en de opslag van monsters en 
de daarin vermelde documentatie zijn in gelijke mate van toepassing op alle urine-, 
bloed- en BPS-bloedmonsters; aanvullende vereisten voor het transport van 
bloedmonsters voor het BPS zijn te vinden in Bijlage K van deze Standaard.] 

 

10.0   Eigendomsrecht van monsters 

10.1  De monsters die bij een sporter worden afgenomen, zijn de 
eigendom van de dopingtestinstantie die bevoegd is voor de 
monsterafnameprocedure in kwestie.  

10.2 De dopingtestinstantie kan op verzoek het eigendomsrecht van de 
monsters overdragen naar de instantie voor resultatenbeheer of naar een 
andere antidopingorganisatie. 

[Opmerking bij 10.0: Met name MEO's worden aangemoedigd om het beheer van 
Monsters aan andere ADO's over te dragen, die mogelijk over meer uitgebreide 
monsterbewarings- en herteststrategieën beschikken, zoals die met robuuste BPS-
programma's.] 
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DEEL DRIE:  STANDAARDEN VOOR 
INFORMATIEVERGARING EN ONDERZOEKEN 

11.0  Verzamelen, beoordelen en gebruiken van 
informatie 

11.1 Doelstelling 

11.1.1   Codeartikel 5.8 vereist dat antidopingorganisaties 
antidopinginformatie van alle beschikbare bronnen verzamelen, beoordelen 
en verwerken om doping te helpen ontmoedigen en opsporen via de opmaak 
van een doeltreffend, intelligent en verhoudingsgewijs spreidingsplan voor 
dopingcontroles en/of de planning van doelgerichte dopingtests en/of de 
samenstelling van de basis voor een onderzoek naar (een) mogelijke 
overtreding(en) van de antidopingregels. Dit deel 11.0 van de Internationale 
Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken is bedoeld om standaarden op 
te stellen zodat dergelijke informatie voor die doeleinden efficiënt en 
doeltreffend kan worden verzameld, beoordeeld en verwerkt.  

[Opmerking bij 11.1.1: Hoewel dopingtests altijd integraal deel zullen blijven 
uitmaken van iedere antidopingactiviteit, volstaan deze dopingtests niet altijd om 
alle overtredingen van antidopingregels zoals geïdentificeerd in de Code op te sporen 
en vast te stellen in overeenstemming met de vereiste standaard. In het bijzonder 
kunnen we stellen dat hoewel het gebruik van verboden stoffen en verboden 
methodes vaak kan worden vastgesteld door de analyse van monsters, andere 
overtredingen van de antidopingregels (en vaak ook dopinggebruik) doorgaans enkel 
doeltreffend kunnen worden geïdentificeerd en vervolgd door het verzamelen en 
analyseren van ‘niet-analytische’ antidopinginformatie. Met andere woorden, de 
antidopingorganisaties moeten efficiënte en doeltreffende functies inzake 
informatievergaring en onderzoek ontwikkelen]. 

11.2 Verzamelen van antidopinginformatie 

11.2.1   Antidopingorganisaties moeten alles doen wat in hun mogelijkheden 
ligt om te verzekeren dat ze antidopinginformatie van alle beschikbare 
bronnen kunnen verkrijgen, met inbegrip van sporters en het begeleidend 
personeel van een sporter (bv. substantiële hulp die wordt verleend in 
overeenstemming met Codeartikel 10.6.1), alsook het grote publiek (bv. via 
een vertrouwelijke hotline), monsterafnamepersoneel (via 
opdrachtrapporten, incidentrapporten ...), laboratoria, 
farmaceuticabedrijven, nationale federaties, ordehandhavingsdiensten, 
andere regelgevende en tuchtinstanties, en de media. 

11.2.2   Antidopingorganisaties moeten de nodige beleidslijnen en 
procedures invoeren om te verzekeren dat de ontvangen 
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antidopinginformatie op een veilige en vertrouwelijke manier wordt verwerkt, 
dat informatiebronnen worden beschermd, dat het risico op lekken of 
ongewilde bekendmaking correct wordt aangepakt en dat informatie die met 
hen wordt gedeeld door ordehandhavingsdiensten, andere relevante 
instanties en/of andere derden uitsluitend voor legitieme 
antidopingdoelstellingen wordt verwerkt, gebruikt en bekendgemaakt. 

11.3 Beoordeling en analyse van antidopinginformatie 

11.3.1 Antidopingorganisaties moeten ervoor zorgen dat ze alle 
antidopinginformatie na ontvangst kunnen beoordelen op relevantie, 
betrouwbaarheid en accuraatheid, rekening houdend met de aard van de 
bron en met de omstandigheden waarin de informatie werd ontvangen. 

[Opmerking bij 11.3.1: Er bestaan verschillende modellen die kunnen worden 
gebruikt als basis voor het beoordelen en analyseren van antidopinginformatie. 
Verder bestaan er ook krachtige databanken en dossierbeheersystemen die kunnen 
worden gebruikt ter ondersteuning van de organisatie, verwerking, analyse en 
onderlinge vergelijking van dergelijke informatie]. 

11.3.2 Alle antidopinginformatie die door een antidopingorganisatie wordt 
ontvangen, moet geordend en geanalyseerd worden zodat patronen, trends 
en verbanden kunnen worden vastgesteld waarmee de antidopingorganisatie 
een doeltreffend antidopingbeleid kan opstellen en/of (wanneer de informatie 
betrekking heeft op een specifieke zaak) kan bepalen of er al dan niet een 
redelijk vermoeden bestaat dat de antidopingregels dermate zijn overtreden 
dat verder onderzoek gerechtvaardigd is in overeenstemming met deel 12.0 
van de Internationale Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken.  

11.4 Informatieresultaten 

11.4.1 Antidopinginformatie moet worden gebruikt ter ondersteuning van de 
opmaak, bijwerking of herziening van het spreidingsplan voor dopingtests 
en/of om te bepalen wanneer doelgerichte dopingtests moeten worden 
georganiseerd, telkens in overeenstemming met deel 4.0 van de 
Internationale Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken, en/of om 
specifieke informatiebestanden op te maken waarnaar verwezen kan worden 
bij onderzoeken in overeenstemming met deel 12.0 van de Internationale 
Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken.  

11.4.2   Antidopingorganisaties moeten ook beleidslijnen en procedures 
uitwerken en invoeren voor het delen van informatie (waar van toepassing, 
en in overeenstemming met de geldende wetgeving) met andere 
antidopingorganisaties (bv. als de informatie betrekking heeft op sporters of 
andere personen die onder hun bevoegdheid vallen) en/of 
ordehandhavingsdiensten en/of andere relevante regelgevende of 
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tuchtinstanties (bv. als uit de informatie zou blijken dat mogelijk een misdrijf 
is gepleegd of dat een regelgeving of andere gedragsregel is overtreden). 
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12.0  Onderzoeken  

12.1 Doelstelling 

12.1.1  Dit deel 12.0 van de Internationale Standaard voor Dopingtests en 
Onderzoeken is bedoeld om standaarden op te stellen voor een efficiënt en 
doeltreffend verloop van de onderzoeken die antidopingorganisaties moeten 
uitvoeren krachtens de Code, waaronder: 

a) onderzoek van atypische resultaten en afwijkende 
paspoortresultaten in overeenstemming met de respectieve 
Codeartikels 7.4 en 7.5; 

b) onderzoek van alle andere analytische of niet-analytische 
informatie wanneer een redelijk vermoeden bestaat dat een 
antidopingregel is overtreden, in overeenstemming met de 
respectieve Codeartikels 7.6 en 7.7; en 

c) wanneer is vastgesteld dat een sporter een antidopingregel heeft 
overtreden, onderzoeken of het begeleidend personeel van een 
sporter dan wel andere personen betrokken zijn bij die 
overtreding, in overeenstemming met Codeartikel 20. 

12.1.2  In ieder geval heeft het onderzoek tot doel een van de volgende 
resultaten te bereiken: ofwel (a) de mogelijke overtreding/betrokkenheid bij 
een overtreding uitsluiten; ofwel (b) het nodige bewijs verkrijgen om een 
procedure in het kader van een overtreding van de antidopingregels te 
starten, in overeenstemming met Codeartikel 8. 

12.2 Onderzoek van atypische resultaten en afwijkende 
paspoortresultaten 

12.2.1 Antidopingorganisaties moeten ervoor zorgen dat ze atypische 
resultaten en afwijkende paspoortresultaten die voortvloeien uit dopingtests 
die voor hen werden uitgevoerd en/of waarvoor ze handelen als instantie 
voor resultatenbeheer, op vertrouwelijke en doeltreffende wijze kunnen 
onderzoeken, in overeenstemming met de vereisten van de respectieve 
Codeartikels 7.4 en 7.5, alsook van de Internationale Standaard voor 
Laboratoria. 

12.2.2 De antidopingorganisatie moet het WADA op verzoek (of ervoor 
zorgen dat de dopingtestinstantie dit doet, indien verschillend) de nodige 
informatie verstrekken over de omstandigheden van afwijkende 
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analyseresultaten, atypische resultaten en andere mogelijke overtredingen 
van de antidopingregels, zoals (zonder enige beperking): 

a) het wedstrijdniveau van de sporter in kwestie; 

b) welke (eventuele) verblijfsgegevens de sporter in kwestie heeft 
verstrekt, en of die informatie al dan niet werd gebruikt om 
hem/haar te lokaliseren voor de monsterafname die heeft 
geleid tot de bewuste afwijkende analyseresultaten of 
atypische resultaten;  

c) het tijdstip waarop het betreffende monster is afgenomen 
vergeleken met de trainings- en wedstrijdschema’s van de 
sporter; en 

d) andere profielgegevens zoals bepaald door het WADA. 

12.3 Onderzoek van andere mogelijke overtredingen van 
antidopingregels 

12.3.1 Antidopingorganisaties moeten ervoor zorgen dat ze op vertrouwelijke 
en doeltreffende wijze enige andere analytische of niet-analytische informatie 
kunnen onderzoeken die aangeeft dat er een redelijk vermoeden bestaat dat 
een antidopingregel is overtreden, in overeenstemming met de respectieve 
Codeartikels 7.6 en 7.7. 

[Opmerking bij 12.3.1: Wanneer een poging tot monsterafname bij een sporter 
informatie oplevert waaruit zou blijken dat de sporter na de nodige kennisgeving de 
monsterafname tracht te ontwijken en/of weigert of verzuimt een monster af te 
staan (een inbreuk op Codeartikel 2.3) of dat hij/zij mogelijk knoeit of tracht te 
knoeien met de dopingcontrole (een inbreuk op Codeartikel 2.5), moet dit worden 
onderzocht in overeenstemming met bijlage A – Een mogelijk verzuim van naleving 
onderzoeken].  

12.3.2   Wanneer een redelijk vermoeden bestaat dat een antidopingregel is 
overtreden, moet de antidopingorganisatie aan het WADA melden dat ze een 
onderzoek start in overeenstemming met Codeartikel 7.6 of Codeartikel 7.7, 
naargelang van toepassing. Daarna moet de antidopingorganisatie het WADA 
op verzoek op de hoogte houden van de status en de resultaten van het 
onderzoek. 

12.3.3 De antidopingorganisatie moet alle relevante informatie en 
documentatie zo snel mogelijk verzamelen en registreren, zodat die 
informatie en documentatie kunnen worden omgezet tot toelaatbaar en 
betrouwbaar bewijs voor de mogelijke overtreding van de antidopingregels 
en/of om verdere onderzoekpistes te identificeren die kunnen leiden tot 
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dergelijk bewijs. De antidopingorganisatie moet ervoor zorgen dat de 
onderzoeken te allen tijde eerlijk, objectief en onpartijdig worden gevoerd. 
Het verloop van de onderzoeken, de beoordeling van de informatie en 
bewijzen die in de loop van het onderzoek worden geïdentificeerd en het 
resultaat van het onderzoek moeten volledig worden gedocumenteerd. 

[Opmerking bij 12.3.3: Het is belangrijk dat de antidopingorganisatie die het 
onderzoek voert zo snel en zo gedetailleerd mogelijk informatie verzamelt en 
verstrekt, want hoe langer de periode tussen het incident en het onderzoek, hoe 
groter het risico dat bepaalde bewijsstukken verloren gaan. 

Onderzoeken moeten steeds onbevooroordeeld worden gevoerd en mogen niet 
slechts één resultaat nastreven (bv. instellen van een procedure tegen een sporter of 
een andere persoon in het kader van een overtreding van een antidopingregel). De 
onderzoeker(s) moet(en) in elk stadium van het onderzoek openstaan voor alle 
mogelijke resultaten en bereid zijn die te overwegen, en niet alleen op zoek gaan 
naar mogelijk bewijs dat wijst op een zaak, maar ook naar eventueel bewijs dat er 
geen zaak is]. 

12.3.4 De antidopingorganisatie moet bij het voeren van het onderzoek 
gebruikmaken van alle onderzoeksmiddelen die redelijkerwijs beschikbaar 
zijn. Daarbij kunnen ze onder andere informatie en hulp krijgen van 
ordehandhavingsdiensten en andere relevante instanties, waaronder andere 
regulatoren. De antidopingorganisatie moet echter ook ten volle 
gebruikmaken van alle onderzoeksmiddelen waarover ze zelf beschikt, 
waaronder het programma rond het biologisch paspoort voor sporters, de 
onderzoeksvolmachten die haar zijn verleend krachtens geldende 
regelgevingen (bv. de volmacht om de voorlegging van relevante 
documenten en informatie te vragen, en de volmacht om zowel mogelijke 
getuigen als de onderzochte sporter of andere persoon te ondervragen) en 
het recht om een periode van uitsluiting die is opgelegd aan een sporter of 
andere persoon op te schorten in ruil voor diens substantiële hulp in 
overeenstemming met Codeartikel 10.6.1.  

[Opmerking bij 12.3.4: In het WADA-document getiteld ‘Coordinating Investigations 
and Sharing Anti-Doping Information and Evidence’ (Coördinatie van onderzoek en 
delen van antidopinginformatie en -bewijs) worden richtlijnen vermeld over hoe men 
efficiënte en doeltreffende relaties opbouwt met ordehandhavings- en andere 
relevante diensten die het delen van antidopinginformatie en het coördineren van 
onderzoeken makkelijker maken]. 

12.3.5 Sporters en begeleidend personeel van sporters zijn krachtens 
Codeartikel 21 verplicht mee te werken aan onderzoeken die worden gevoerd 
door antidopingorganisaties. Als ze dat niet doen, kunnen tegen hen 
tuchtmaatregelen worden getroffen in overeenstemming met de geldende 
regels. Als hun gedrag ondermijnend werkt voor de onderzoeksprocedure 
(bv. omdat ze valse, misleidende of onvolledige informatie verstrekken en/of 
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omdat ze mogelijk bewijs vernietigen), zal de antidopingorganisatie een 
procedure tegen hen starten in het kader van een overtreding van 
Codeartikel 2.5 (fraude of poging tot fraude). 

12.4 Onderzoeksresultaten 

12.4.1   De antidopingorganisatie moet krachtdadig en onverwijld tot een 
beslissing komen bij de vraag of al dan niet een procedure moet worden 
opgestart tegen de sporter of andere persoon waarvan wordt aangenomen 
dat hij/zij de antidopingregels heeft overtreden. In Codeartikel 13.3 wordt 
vermeld dat, als een antidopingorganisatie nalaat een dergelijke beslissing te 
nemen binnen de redelijke termijn die werd vastgelegd door het WADA, het 
WADA ervoor kan opteren om rechtstreeks bij het CAS in beroep te gaan 
alsof de antidopingorganisatie tot het besluit was gekomen dat er geen 
overtreding van de antidopingregels heeft plaatsgevonden. Maar zoals ook 
wordt vermeld in de opmerking bij Codeartikel 13.3 zal het WADA, voordat 
het enige actie onderneemt, overleg plegen met de antidopingorganisatie en 
hen de kans geven uit te leggen waarom ze nog niet tot een beslissing zijn 
gekomen. 

12.4.2 Wanneer de antidopingorganisatie op basis van de resultaten van 
haar onderzoek concludeert dat een procedure moet worden gestart tegen de 
sporter of andere persoon waarvan wordt aangenomen dat hij/zij de 
antidopingregels heeft overtreden, moet ze die beslissing bekendmaken zoals 
vermeld in de Codeartikels 7.4 tot 7.6 (naargelang van toepassing) en de 
nodige procedure starten tegen de sporter of andere persoon in kwestie, in 
overeenstemming met Codeartikel 8. 

12.4.3 Wanneer de antidopingorganisatie op basis van de resultaten van 
haar onderzoek concludeert dat geen procedure moet worden gestart tegen 
de sporter of andere persoon waarvan wordt aangenomen dat hij/zij de 
antidopingregels heeft overtreden: 

a) moet ze het WADA alsook de internationale federatie en 
nationale antidopingorganisatie van de sporter of andere 
persoon schriftelijk op de hoogte brengen van die beslissing, 
met de nodige motivering, in overeenstemming met Codeartikel 
14.1.4; 

b) moet ze alle andere informatie over het onderzoek verstrekken 
die redelijkerwijs kan worden vereist door het WADA en/of de 
internationale federatie en/of nationale antidopingorganisatie om 
te bepalen of zij al dan niet in beroep gaan tegen die beslissing; 
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c) moet ze in ieder geval overwegen of de informatie die werd 
verkregen en/of de lessen die zijn geleerd tijdens het onderzoek 
moeten worden gebruikt voor de opmaak van haar 
spreidingsplan voor dopingtests en/of de planning van 
doelgerichte dopingtests, en/of die moeten worden gedeeld met 
andere instanties in overeenstemming met artikel 11.4.2. 
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DEEL VIER:  BIJLAGEN 

Bijlage A - Een mogelijk verzuim van naleving 
onderzoeken 

A.1  Doelstelling 

Ervoor zorgen dat alle zaken die plaatsvinden vóór, tijdens of na een 
monsterafnameprocedure en die tot de vaststelling van een verzuim van 
naleving kunnen leiden, worden beoordeeld, gedocumenteerd en opgevolgd. 

A.2  Toepassingsgebied 

Het onderzoek naar een mogelijk verzuim van naleving begint zodra de 
dopingtestinstantie of een DCA zich bewust wordt van een mogelijk verzuim 
van naleving en eindigt wanneer de dopingtestinstantie de nodige 
vervolgmaatregelen neemt op basis van de resultaten van haar onderzoek.  

A.3  Verantwoordelijkheid 

A.3.1   De dopingtestinstantie heeft de taak ervoor te zorgen dat: 

a) wanneer het mogelijke verzuim van naleving onder haar 
aandacht wordt gebracht, ze het WADA op de hoogte brengt 
en een onderzoek start naar het mogelijke verzuim van 
naleving op basis van alle relevante informatie en 
documentatie;  

b) de sporter of andere partij schriftelijk op de hoogte wordt 
gebracht van het mogelijke verzuim van naleving en de kans 
krijgt om daarop te reageren;  

c) het onderzoek onverwijld wordt gevoerd en het 
beoordelingsproces gedocumenteerd is; en 

d) de uiteindelijke vaststelling (m.n. of de overtreding van de 
antidopingregels al dan niet vermeend is), inclusief 
motivering, onverwijld ter beschikking wordt gesteld van het 
WADA en andere antidopingorganisaties in overeenstemming 
met de Codeartikels 7.10 en 14.1.4.  

A.3.2 De DCA heeft als taak:  

a)  de sporter of andere partij op de hoogte te brengen van de 
consequenties van een mogelijk verzuim van naleving; 
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b)  de monsterafnameprocedure bij de sporter te voltooien, 
indien mogelijk; en 

c)  een gedetailleerd schriftelijk rapport te maken over een 
mogelijk verzuim van naleving.  

A.3.3 Het monsterafnamepersoneel heeft als taak:  

a) de sporter of andere partij op de hoogte te brengen van de 
consequenties van een mogelijk verzuim van naleving; en 

b) elk mogelijk verzuim van naleving te melden aan de DCA. 

A.4 Vereisten 

A.4.1 Elk mogelijk verzuim van naleving moet worden gemeld door de 
DCA en/of opgevolgd door de dopingtestinstantie zodra dat uitvoerbaar is. 

A.4.2 Als de dopingtestinstantie vaststelt dat er een mogelijk verzuim van 
naleving is geweest, moet de sporter of andere partij onmiddellijk schriftelijk 
op de hoogte worden gebracht: 

a) van de mogelijke consequenties; en 

b) van het feit dat het mogelijke verzuim van naleving zal 
worden onderzocht door de dopingtestinstantie en dat de 
nodige vervolgmaatregelen zullen worden genomen. 

A.4.3   Alle bijkomende noodzakelijke informatie over het mogelijke 
verzuim van naleving moet zo snel mogelijk worden verkregen van de 
relevante bronnen (waaronder de sporter of de andere partij) en 
geregistreerd. 

A.4.4   De dopingtestinstantie moet een systeem instellen om ervoor te 
zorgen dat de resultaten van haar onderzoek naar het mogelijke verzuim van 
naleving in aanmerking worden genomen voor maatregelen inzake 
resultatenbeheer en, indien van toepassing, voor verdere planning en 
doelgerichte dopingtests.  
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Bijlage B - Wijzigingen voor sporters met een 
beperking 

B.1  Doelstelling 

Ervoor zorgen dat, waar mogelijk, rekening wordt gehouden met de speciale 
behoeften van sporters met een beperking wat betreft het afstaan van een 
monster, zonder de integriteit van de monsterafnameprocedure in het 
gedrang te brengen. 

B.2  Toepassingsgebied 

Het bepalen of wijzigingen nodig zijn begint met de identificatie van situaties 
waarbij de monsterafname betrekking heeft op sporters met een beperking 
en eindigt met wijzigingen aan de procedures en het materiaal voor de 
monsterafname, waar nodig en waar mogelijk. 

B.3  Verantwoordelijkheid 

B.3.1 De monsterafname-instantie heeft als taak ervoor te zorgen dat, 
indien mogelijk, de DCA beschikt over alle informatie en al het 
monsterafnamemateriaal die nodig zijn voor de uitvoering van een 
monsterafnameprocedure bij een sporter met een beperking. 

B.3.2 De DCA is verantwoordelijk voor de monsterafname. 

B.4  Vereisten 

B.4.1   Alle aspecten van kennisgeving en monsterafname voor sporters 
met een beperking moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de 
standaardprocedures voor kennisgeving en monsterafname, tenzij 
wijzigingen nodig zijn op grond van de beperking van de sporter. 

[Opmerking bij B.4.1: Zo kan het bijvoorbeeld aangewezen zijn om in het geval van 
een sporter met een verstandelijke beperking aan zijn/haar vertegenwoordiger 
toestemming te vragen voor de dopingtest.] 

B.4.2 Bij het plannen of organiseren van de monsterafname moeten de 
monsterafname-instantie en de DCA rekening houden met het feit of er 
monsterafnames zullen gebeuren bij sporters met een beperking waarvoor 
wijzigingen nodig kunnen zijn aan de standaardprocedures voor kennisgeving 
of monsterafname, zoals het monsterafnamemateriaal en de voorzieningen. 

B.4.3 De monsterafname-instantie en de DCA zijn bevoegd om 
wijzigingen aan te brengen naargelang de situatie dit vereist, indien mogelijk 
en op voorwaarde dat dergelijke wijzigingen de identiteit, veiligheid en 
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integriteit van het monster niet in gevaar brengen. Dergelijke wijzigingen 
moeten allemaal gedocumenteerd worden. 

B.4.4 Een sporter met een verstandelijke, fysieke of sensorische 
beperking kan tijdens de monsterafnameprocedure worden bijgestaan door 
de vertegenwoordiger van de sporter of door het monsterafnamepersoneel, 
indien dat is toegestaan door de sporter en de DCA daarmee akkoord gaat. 

B.4.5 De DCA kan beslissen dat alternatief monsterafnamemateriaal of 
alternatieve voorzieningen zullen worden gebruikt wanneer dat vereist is om 
de sporter in staat te stellen het monster af te staan, zolang dit de identiteit, 
veiligheid en integriteit van het monster niet beïnvloedt. 

B.4.6 Sporters die gebruikmaken van systemen om urine op te vangen of 
af te voeren, moeten de urine die zich in die systemen bevindt, verwijderen 
voordat ze een urinemonster afstaan voor analyse. Indien mogelijk moet het 
bestaande systeem om urine op te vangen of af te voeren voorafgaand aan 
het afstaan van het monster worden vervangen door een nieuwe, 
ongebruikte sonde of een nieuw, ongebruikt afvoersysteem. De sonde of het 
afvoersysteem is geen onderdeel van het monsterafnamemateriaal dat 
verplicht moet worden voorzien door de monsterafname-instantie; het 
behoort tot de verantwoordelijkheid van de sporter om te beschikken over 
het voor dit doeleinde nodige materiaal. 

B.4.7 De DCA moet wijzigingen aan de standaardprocedures voor 
monsterafname bij sporters met een beperking registreren, met inbegrip van 
alle toepasselijke wijzigingen die in de voormelde maatregelen zijn 
gespecificeerd. 

 
 
 



 

2017 ISTI – januari 2017 
80 

 

Bijlage C - Wijzigingen voor minderjarige sporters  

C.1  Doelstelling 

Ervoor zorgen dat, waar mogelijk, wordt voldaan aan de speciale behoeften 
van minderjarige sporters wat betreft het afstaan van een monster, zonder 
de integriteit van de monsterafnameprocedure in het gedrang te brengen. 

C.2  Toepassingsgebied 

Het bepalen of wijzigingen nodig zijn begint met de identificatie van situaties 
waarbij de monsterafname betrekking heeft op minderjarige sporters en 
eindigt met wijzigingen aan de procedures voor de monsterafname, waar 
nodig en waar mogelijk. 

C.3  Verantwoordelijkheid 

De dopingtestinstantie heeft de taak ervoor te zorgen dat, indien mogelijk, 
de DCA beschikt over alle informatie die nodig is voor de uitvoering van een 
monsterafnameprocedure bij een minderjarige sporter. Dit omvat de 
bevestiging, telkens dat nodig is, dat de organisator van het evenement de 
noodzakelijke ouderlijke toestemming heeft verkregen voor het organiseren 
van dopingtests bij iedere deelnemende minderjarige sporter.  

C.4  Vereisten 

C.4.1 Alle aspecten van kennisgeving en monsterafname voor 
minderjarige sporters moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met 
de standaardprocedures voor kennisgeving en monsterafname, tenzij 
wijzigingen nodig zijn op grond van het feit dat de sporter minderjarig is. 

C.4.2 Bij het plannen of organiseren van de monsterafname moeten de 
monsterafname-instantie en de DCA rekening houden met het feit of er 
monsterafnames zullen gebeuren bij minderjarige sporters waarvoor 
wijzigingen nodig kunnen zijn aan de standaardprocedures voor kennisgeving 
of monsterafname. 

C.4.3 De DCA en de monsterafname-instantie zijn bevoegd om 
wijzigingen aan te brengen naargelang de situatie dit vereist, indien mogelijk 
en op voorwaarde dat dergelijke wijzigingen de identiteit, veiligheid en 
integriteit van het monster niet in gevaar brengen. 

C.4.4 Minderjarige sporters moeten op de hoogte worden gebracht in 
aanwezigheid van een volwassene en kunnen ervoor kiezen om zich tijdens 
de hele monsterafnameprocedure te laten vergezellen door een 
vertegenwoordiger. De vertegenwoordiger mag geen getuige zijn van het 
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afstaan van een urinemonster, tenzij de minderjarige dit vraagt. De 
bedoeling is ervoor te zorgen dat de DCA op een correcte manier toezicht 
houdt op het afstaan van het monster. Zelfs als de minderjarige een 
vertegenwoordiger afwijst, moeten de monsterafname-instantie, de DCA of 
de begeleider, zoals van toepassing, overwegen of een andere derde al dan 
niet aanwezig moet zijn tijdens de kennisgeving en/of de afname van het 
monster bij de sporter.  

C.4.5 De DCA moet bepalen wie (naast het monsterafnamepersoneel) 
aanwezig mag zijn tijdens de afname van een monster bij een minderjarige 
sporter, met name een vertegenwoordiger van de minderjarige die toezicht 
houdt op de monsterafnameprocedure (inclusief het observeren van de DCA 
terwijl de minderjarige het urinemonster afstaat, maar niet het rechtstreeks 
observeren van het afstaan van het urinemonster, tenzij dat specifiek is 
gevraagd door de minderjarige) en de vertegenwoordiger van de 
DCA/begeleider die de DCA/begeleider observeert terwijl een minderjarige 
een urinemonster afstaat, maar zonder dat deze vertegenwoordiger 
rechtstreeks het afstaan van het monster observeert, tenzij de minderjarige 
hem heeft gevraagd dat te doen. 

C.4.6 Indien een minderjarige sporter de aanwezigheid van een 
vertegenwoordiger tijdens de monsterafnameprocedure afwijst, moet dit 
duidelijk worden gedocumenteerd door de DCA. Dit maakt de test niet 
ongeldig, maar moet worden geregistreerd. Indien een minderjarige de 
aanwezigheid van een vertegenwoordiger afwijst, moet de 
vertegenwoordiger van de DCA/begeleider aanwezig zijn. 

C.4.7 De locatie die de voorkeur krijgt voor alle dopingtests buiten 
wedstrijdverband van een minderjarige is een locatie waar naar alle 
waarschijnlijkheid een volwassene aanwezig is, bv. een trainingslocatie. 

C.4.8 De monsterafname-instantie moet de juiste stappen overwegen 
wanneer geen volwassene aanwezig is tijdens de dopingtest van een 
minderjarige sporter en moet de sporter in staat stellen een 
vertegenwoordiger te lokaliseren om te kunnen overgaan tot de dopingtest. 
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Bijlage D - Afname van urinemonsters  

D.1 Doelstelling 

Een urinemonster afnemen bij een sporter op een manier die verzekert dat: 

a) de monsterafname in overeenstemming is met de relevante 
beginselen van internationaal erkende standaard 
voorzorgsmaatregelen in een gezondheidscontext, zodat de 
gezondheid en veiligheid van de sporter en het 
monsterafnamepersoneel niet in gevaar worden gebracht; 

b) het monster voldoet aan de voor analyse geschikte dichtheid 
en het voor analyse geschikte urinevolume. Indien een 
monster niet aan deze vereisten voldoet, maakt dit het 
monster in geen geval ongeschikt voor analyse. De vaststelling 
of een monster geschikt is voor analyse is een beslissing die 
moet worden genomen door het betrokken laboratorium, in 
overleg met de dopingtestinstantie voor de bewuste 
monsterafnameprocedure; 

c) het monster niet is gemanipuleerd, vervangen, verontreinigd 
of dat er op enige andere manier mee geknoeid is; 

d) het monster duidelijk en juist is geïdentificeerd; en 

e) het monster veilig is opgeborgen in een verzegelde kit. 

D.2 Toepassingsgebied 

Het afnemen van een urinemonster begint met ervoor te zorgen dat de 
sporter wordt geïnformeerd over de vereisten inzake de monsterafname en 
eindigt met het verwijderen van de urine die overblijft op het einde van de 
monsterafnameprocedure bij de sporter.  

D.3 Verantwoordelijkheid 

D.3.1 De DCA heeft als taak ervoor te zorgen dat elk monster op een 
correcte manier wordt afgenomen, geïdentificeerd en verzegeld.  

D.3.2 De taak van de DCA/begeleider bestaat erin rechtstreeks getuige te 
zijn van het afstaan van het urinemonster. 
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D.4 Vereisten 

D.4.1 De DCA moet ervoor zorgen dat de sporter op de hoogte is 
gebracht van de vereisten van de monsterafnameprocedure, met inbegrip 
van alle wijzigingen zoals voorzien in bijlage B – Wijzigingen voor sporters 
met een beperking. 

D.4.2  De DCA moet ervoor zorgen dat de sporter een selectie van geschikt 
materiaal voor de monsterafname krijgt aangeboden. Als de aard van de 
beperking van een sporter vereist dat hij/zij bijkomend of ander materiaal 
moet gebruiken zoals voorzien in bijlage B – Wijzigingen voor sporters met 
een beperking, moet de DCA dat materiaal inspecteren om ervoor te zorgen 
dat het de identiteit of integriteit van het monster niet zal beïnvloeden. 

D.4.3 De DCA moet de sporter opdragen een opvangbeker te kiezen.  

D.4.4 Wanneer de sporter een opvangbeker kiest, alsook bij de selectie 
van al het andere monsterafnamemateriaal waarin het urinemonster direct 
wordt bewaard, zal de DCA de sporter opdragen na te kijken of alle zegels op 
het gekozen materiaal intact zijn en er niet geknoeid is met het materiaal. 
Als de sporter niet tevreden is over het gekozen materiaal, kan hij/zij ander 
materiaal kiezen. Als de sporter over niets van het voor selectie beschikbare 
materiaal tevreden is, moet dit door de DCA worden geregistreerd. Als de 
DCA niet akkoord gaat met de bewering van de sporter dat al het voor 
selectie beschikbare materiaal ontoereikend is, moet de DCA de sporter 
opdragen door te gaan met de monsterafnameprocedure. Als de DCA 
akkoord gaat met de bewering van de sporter dat al het voor selectie 
beschikbare materiaal ontoereikend is, moet de DCA de 
monsterafnameprocedure beëindigen en dit vervolgens registreren. 

D.4.5 De sporter dient de controle te behouden over de opvangbeker en 
over elk afgestaan monster tot dit monster (of gedeeltelijk monster) is 
verzegeld, tenzij hulp vereist is op grond van de beperking van een sporter 
zoals voorzien in bijlage B – Wijzigingen voor sporters met een beperking. In 
uitzonderlijke omstandigheden kan tijdens de monsterafnameprocedure aan 
elke sporter bijkomende hulp worden verleend door de vertegenwoordiger 
van de sporter of door het monsterafnamepersoneel, indien dat is toegestaan 
door de sporter en goedgekeurd door de DCA. 

D.4.6 De DCA/begeleider die getuige is van het afstaan van het monster 
moet hetzelfde geslacht hebben als de sporter die het monster afstaat. 

D.4.7 De DCA/begeleider moet, indien haalbaar, ervoor zorgen dat de 
sporter grondig zijn/haar handen wast vóór hij/zij het monster afstaat of 
aangepaste (bv. latex) handschoenen draagt bij het afstaan van het monster. 
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D.4.8 De DCA/begeleider en de sporter moeten zich voor de 
monsterafname naar een private ruimte begeven. 

D.4.9 De DCA/begeleider moet ervoor zorgen dat hij ongehinderd zicht 
heeft op het monster dat het lichaam van de sporter verlaat en moet na de 
afname blijvend toezicht houden op het monster tot het veilig verzegeld is. 
Om duidelijk en ongehinderd zicht te hebben op het afstaan van het monster 
moet de DCA/begeleider de sporter opdragen om alle kledij die verhindert 
dat de DCA/begeleider een duidelijk zicht heeft op het verstrekken van het 
monster, te verwijderen of aan te passen. De DCA/begeleider moet ervoor 
zorgen dat alle urine die door de sporter tijdens de monsterafname is 
afgestaan, wordt verzameld in de opvangbeker. 

D.4.10 De DCA moet voor de ogen van de sporter nagaan of een voor 
analyse geschikt urinevolume is afgestaan. 

D.4.11 Indien het door de sporter afgestane urinevolume niet volstaat, 
moet de DCA de procedure voor gedeeltelijke monsterafname volgen, zoals 
beschreven in bijlage F – Urinemonsters – Ontoereikend volume. 

D.4.12 Zodra door de sporter een toereikend urinevolume is afgestaan, 
moet de DCA de sporter opdragen een monsterafnamekit bestaande uit een 
A- en een B-flesje te kiezen, in overeenstemming met artikel D.4.4. 

D.4.13 Zodra een monsterafnamekit is gekozen, moeten de DCA en de 
sporter controleren of alle codenummers overeenkomen en of dit 
codenummer door de DCA correct op het dopingcontroleformulier wordt 
opgetekend. Als de sporter of de DCA vaststelt dat de nummers niet 
overeenkomen, moet de DCA de sporter opdragen een andere kit te kiezen in 
overeenstemming met artikel D.4.4. De DCA moet dit registreren. 

D.4.14 De sporter moet het minimale voor analyse geschikte urinevolume 
in het B-flesje gieten (tot een minimum van 30 ml), en vervolgens de rest 
van de urine in het A-flesje (tot een minimum van 60 ml). Het voor analyse 
geschikte urinevolume moet worden beschouwd als een absoluut minimum. 
Indien meer dan het minimale voor analyse geschikte urinevolume is 
afgestaan, moet de DCA ervoor zorgen dat de sporter het A-flesje vult tot de 
capaciteit die door de fabrikant van het materiaal wordt aanbevolen. Indien 
er dan nog urine over is, moet de DCA ervoor zorgen dat de sporter het B-
flesje vult tot de capaciteit die door de fabrikant van het materiaal wordt 
aanbevolen. De DCA moet de sporter opdragen ervoor te zorgen dat een 
kleine hoeveelheid urine in de opvangbeker overblijft, waarbij hij/zij dient uit 
te leggen dat dit is om de DCA toe te laten de resterende urine te testen in 
overeenstemming met artikel D.4.16. 
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D.4.15 De sporter moet vervolgens het A- en B-flesje verzegelen volgens 
de instructies van de DCA. De DCA moet voor de ogen van de sporter 
controleren of de flesjes correct verzegeld zijn.  

D.4.16 De DCA moet de resterende urine in de opvangbeker controleren 
om te bepalen of het monster een voor analyse geschikte dichtheid heeft. Als 
de DCA na aflezing ter plaatse merkt dat het monster geen voor analyse 
geschikte dichtheid heeft, moet hij bijlage G (Urinemonsters die niet voldoen 
aan de vereiste inzake voor analyse geschikte dichtheid) volgen. 

D.4.17 Urine mag enkel worden weggegoten wanneer zowel het A- als het 
B-flesje maximaal gevuld zijn in overeenstemming met artikel D.4.14 en de 
resterende urine getest is in overeenstemming met artikel D.4.16.  

D.4.18 De sporter moet de kans krijgen zelf vast te stellen dat alle 
resterende urine die niet voor analyse zal worden verstuurd, wordt 
weggegoten. 
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Bijlage E - Afname van bloedmonsters 

E.1 Doelstelling 

Een bloedmonster afnemen bij een sporter op een manier die verzekert dat: 

a) de monsterafname in overeenstemming is met de relevante 
beginselen van internationaal erkende standaard 
voorzorgsmaatregelen in een gezondheidscontext en het 
monster is afgenomen door iemand met een gepaste 
kwalificatie, zodat de gezondheid en veiligheid van de sporter 
en het monsterafnamepersoneel niet in gevaar worden 
gebracht; 

b) de kwaliteit en kwantiteit van het monster voldoen aan de 
relevante analyserichtlijnen; 

c) het monster niet is gemanipuleerd, vervangen, verontreinigd 
of dat er op enige andere manier mee geknoeid is; 

d) het monster duidelijk en juist is geïdentificeerd; en 

e) het monster veilig verzegeld is. 

E.2 Toepassingsgebied 

De afname van een bloedmonster begint met ervoor te zorgen dat de sporter 
op de hoogte is gebracht van de vereisten voor de monsterafname en eindigt 
met het correct bewaren van het monster voordat het wordt verzonden naar 
het laboratorium dat het monster zal analyseren. 

E.3 Verantwoordelijkheid 

E.3.1 De DCA heeft als taak ervoor te zorgen dat: 

a) elk monster correct wordt afgenomen, geïdentificeerd en 
verzegeld; en 

b) alle monsters correct zijn bewaard en verzonden in 
overeenstemming met de relevante analyserichtlijnen. 

E.3.2 De bloedafnameofficial is verantwoordelijk voor de afname van het 
bloedmonster, voor het beantwoorden van relevante vragen tijdens het 
afstaan van het monster en voor het correct verwijderen van materiaal dat is 
gebruikt voor de bloedafname en dat niet nodig is voor de voltooiing van de 
monsterafnameprocedure. 
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E.4 Vereisten 

E.4.1 Procedures waarbij bloed betrokken is moeten in overeenstemming 
zijn met de plaatselijke standaarden en wettelijke vereisten betreffende 
voorzorgsmaatregelen in een gezondheidscontext, wanneer die standaarden 
en vereisten verder gaan dan de onderstaande vereisten. 

E.4.2 Het monsterafnamemateriaal voor bloedafnames moet bestaan uit 
(a) één enkel opvangbuisje voor monsters die gebruikt zullen worden in het 
kader van een programma rond het biologisch paspoort voor sporters; of (b) 
zowel een A- als een B-opvangbuisje voor monsters die niet gebruikt zullen 
worden in het kader van een programma rond het biologisch paspoort voor 
sporters; of (c) ander materiaal zoals gespecificeerd door het relevante 
laboratorium. Als ze niet vooraf gelabeld zijn, moeten de opvangbuisjes door 
de DCA/BAO worden gelabeld met een uniek monstercodenummer. De te 
gebruiken materiaaltypes en het voor specifieke analyses af te nemen 
bloedvolume moeten overeenstemmen met de bepalingen van de 
bloedafnamerichtlijnen van het WADA. 

E.4.3  De DCA moet ervoor zorgen dat de sporter correct op de hoogte 
wordt gebracht van de vereisten van de monsterafname, met inbegrip van 
alle wijzigingen zoals voorzien in bijlage B – Wijzigingen voor sporters met 
een beperking. E.4.4 De DCA/begeleider en de sporter moeten zich naar 
de plaats begeven waar de monsterafname zal plaatsvinden. 

E.4.5 De DCA/BAO moet ervoor zorgen dat de sporter comfortabele 
omstandigheden worden aangeboden en dat aan de sporter wordt 
opgedragen om minstens 10 minuten voorafgaand aan de monsterafname 
een normale zithouding aan te nemen, met de voeten op de vloer.   

E.4.6 De DCA moet de sporter opdragen de monsterafnamekit(s) voor de 
monsterafname te kiezen en te controleren of er niet geknoeid is met het 
gekozen materiaal en of de zegels intact zijn. Als de sporter niet tevreden is 
over de gekozen kit, kan hij/zij ander materiaal kiezen. Als de sporter met 
geen enkele kit tevreden is en er geen andere beschikbaar zijn, moet dat 
door de DCA worden vastgelegd. Als de DCA niet akkoord gaat met de 
bewering van de sporter dat alle beschikbare kits ontoereikend zijn, moet de 
DCA de sporter opdragen door te gaan met de monsterafnameprocedure. Als 
de DCA akkoord gaat met de bewering van de sporter dat alle beschikbare 
kits ontoereikend zijn, moet de DCA de monsterafnameprocedure beëindigen 
en dit vervolgens registreren. 

E.4.7 Wanneer een monsterafnamekit is gekozen, moeten de DCA en de 
sporter controleren of alle codenummers overeenkomen en of dit 
codenummer door de DCA correct op het dopingcontroleformulier wordt 
opgetekend. Als de sporter of de DCA vaststelt dat de nummers niet 
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overeenkomen, moet de DCA de sporter opdragen een andere kit te kiezen. 
De DCA moet dit feit registreren. 

E.4.8 De BAO moet de huid reinigen met een steriel ontsmettingsdoekje 
of -staafje op een plaats waar de sporter of zijn/haar prestatie er allicht niet 
nadelig door beïnvloed zal worden en, indien nodig, een drukverband 
aanbrengen. De BAO moet het bloedmonster uit een oppervlakkige ader in 
het buisje laten lopen. Het eventueel aangebrachte drukverband moet 
onmiddellijk na de venapunctie worden verwijderd. 

E.4.9 De hoeveelheid bloed die wordt afgenomen moet volstaan om aan 
de betreffende analytische vereisten voor de uit te voeren monsteranalyse te 
voldoen, zoals vermeld in de bloedafnamerichtlijnen van het WADA. 

E.4.10 Als de hoeveelheid bloed die tijdens de eerste poging bij de sporter 
kan worden afgenomen niet volstaat, moet de BAO de procedure herhalen. 
Er mogen maximaal drie pogingen worden ondernomen. Indien alle pogingen 
mislukken en er onvoldoende bloed is afgenomen, moet de BAO dat melden 
aan de DCA. De DCA moet de monsterafnameprocedure beëindigen en dit 
feit alsook de redenen ervoor registreren. 

E.4.11 De BAO moet een verband aanbrengen op de plaats(en) van de 
punctie. 

E.4.12 De BAO moet gebruikt bloedafnamemateriaal dat niet nodig is voor 
de voltooiing van de monsterafnameprocedure verwijderen in 
overeenstemming met de vereiste lokale standaarden voor het omgaan met 
bloed. 

E.4.13 Als het monster verdere verwerking ter plaatse vereist, zoals 
centrifugering of afscheiding van serum (bijvoorbeeld, wanneer een monster 
bestemd is voor gebruik in het kader van het programma rond het biologisch 
paspoort voor sporters moet de BAO, zodra het bloed niet langer in het 
buisje stroomt, het buisje uit de houder halen en het bloed in het buisje 
handmatig homogeen maken door het buisje minstens driemaal voorzichtig 
om te keren), moet de sporter permanent toezicht houden op het monster 
tot het definitief wordt bewaard in een veilige, verzegelde kit.  

E.4.14  De sporter moet zijn/haar monster in de monsterafnamekit 
verzegelen volgens de instructies van de DCA. Voor de ogen van de sporter 
moet de DCA controleren of de verzegeling voldoet. De sporter en de 
BAO/DCA moeten het dopingcontroleformulier ondertekenen. 

E4.16 Het verzegelde monster moet zo worden opgeslagen dat de 
integriteit, identiteit en veiligheid ervan beschermd zijn, vooraleer het van 
het dopingcontrolestation wordt vervoerd naar het laboratorium dat het 
monster zal analyseren. 
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E.4.17 Bloedmonsters moeten worden vervoerd in overeenstemming met 
deel 9.0. De procedure voor het vervoer behoort tot de verantwoordelijkheid 
van de DCA. Bloedmonsters moeten worden vervoerd in een recipiënt dat 
ervoor zorgt dat de integriteit van de monsters ook bij wisselende 
buitentemperatuur duurzaam behouden blijft. Het voor het vervoer bestemde 
recipiënt moet worden vervoerd via een veilige methode die werd 
goedgekeurd door de dopingtestinstantie.   

[Opmerking bij E.4: De vereisten van deze Bijlage zijn van toepassing op 
bloedmonsters die zijn verzameld voor directe analyse en voor het BPS.  Bijkomende 
vereisten die alleen geldig zijn voor het BPS, zijn te vinden in Bijlage K.] 
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Bijlage F - Urinemonsters - Ontoereikend volume  

F.1 Doelstelling 

Ervoor zorgen dat, wanneer geen voor analyse geschikt urinevolume is 
afgestaan, de juiste procedures worden gevolgd. 

F.2 Toepassingsgebied 

De procedure begint met het op de hoogte brengen van de sporter van het 
feit dat het door hem/haar verstrekte monster geen voor analyse geschikt 
urinevolume is en eindigt met het afstaan door de sporter van een monster 
waarvan het volume wel volstaat. 

F.3 Verantwoordelijkheid 

Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de DCA om het volume van het 
monster ontoereikend te verklaren en (een) bijkomend(e) monster(s) af te 
nemen om zo een gecombineerd monster met een toereikend volume te 
bekomen. 

F.4 Vereisten 

F.4.1 Als het volume van het afgenomen monster ontoereikend is, moet 
de DCA de sporter laten weten dat een bijkomend monster moet worden 
afgenomen om te voldoen aan de vereisten inzake het voor analyse geschikt 
urinevolume. 

F.4.2 De DCA moet de sporter opdragen materiaal te kiezen voor een 
gedeeltelijke monsterafname in overeenstemming met artikel D.4.4. 

F.4.3 De DCA moet de sporter vervolgens opdragen het materiaal in 
kwestie te openen, het ontoereikende monster in het nieuwe recipiënt te 
gieten (tenzij het volgens de procedures van de monsterafname-instantie is 
toegelaten om het ontoereikende monster in de originele opvangbeker te 
laten) en dat te verzegelen volgens de instructies van de DCA. De DCA moet 
voor de ogen van de sporter controleren of het recipiënt (dan wel de 
originele opvangbeker, indien van toepassing) correct verzegeld is.  

F.4.4 De DCA en de sporter moeten controleren of het codenummer van 
het materiaal alsook het volume en de identiteit van het ontoereikende 
monster door de DCA correct zijn geregistreerd op het 
dopingcontroleformulier. Hetzij de sporter, hetzij de DCA moet de controle 
behouden over het verzegelde gedeeltelijke monster. 
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F.4.5 Terwijl hij/zij wacht om een bijkomend monster te verstrekken, 
moet de sporter onder permanent toezicht blijven en de kans krijgen om te 
hydrateren. 
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F.4.6 Zodra de sporter een bijkomend monster kan verstrekken, moeten 
de procedures voor de monsterafname worden herhaald zoals 
voorgeschreven in bijlage D – Afname van urinemonsters tot door combinatie 
van het eerste en het (de) bijkomende monster(s) een toereikend 
urinevolume is verstrekt. 

F.4.7 Wanneer de DCA ervan overtuigd is dat is voldaan aan de vereisten 
voor een voor analyse geschikt urinevolume moeten de DCA en de sporter de 
integriteit controleren van de verzegeling(en) van het (de) recipiënt(en) 
waarin het (de) eerder afgenomen gedeeltelijke monster(s) zitten. Elke 
onregelmatigheid inzake de integriteit van de verzegeling(en) moet worden 
geregistreerd door de DCA en onderzocht in overeenstemming met bijlage A 
– Een mogelijk verzuim van naleving onderzoeken. 

F.4.8 De DCA moet de sporter vervolgens opdragen de verzegeling(en) te 
verbreken en de monsters samen te voegen. Daarbij moet hij ervoor zorgen 
dat de bijkomende monsters aan het originele gedeeltelijke monster worden 
toegevoegd in de volgorde waarin ze werden afgenomen, en dit tot minstens 
aan de vereiste inzake een voor analyse geschikt urinevolume is voldaan. 

F.4.9 De DCA en de sporter moeten vervolgens doorgaan met artikel 
D.4.12 of artikel D.4.14, naargelang van toepassing. 

F.4.10 De DCA moet de resterende urine controleren in overeenstemming 
met artikel D.4.16 om ervoor te zorgen dat het voldoet aan de vereiste 
inzake voor analyse geschikte dichtheid.  

F.4.11 De urine mag pas worden weggegooid wanneer zowel het A- als het 
B-flesje maximaal zijn gevuld in overeenstemming met artikel D.4.14 en de 
resterende urine is getest in overeenstemming met artikel F.4.10. Het voor 
analyse geschikt urinevolume moet als een absoluut minimum worden 
beschouwd. 
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Bijlage G - Urinemonsters die niet voldoen aan de 
vereiste van een voor analyse geschikte dichtheid  

G.1 Doelstelling  

Ervoor zorgen dat wanneer het urinemonster niet voldoet aan de vereiste 
van een voor analyse geschikte dichtheid de juiste procedures worden 
gevolgd. 

G.2  Toepassingsgebied 

De procedure begint wanneer de DCA de sporter op de hoogte brengt van het 
feit dat een bijkomend monster vereist is en eindigt met de afname van een 
monster dat voldoet aan de vereisten van een voor analyse geschikte 
dichtheid, of met de passende vervolgmaatregelen door de 
dopingtestinstantie, indien vereist. 

G.3 Verantwoordelijkheid 

De monsterafname-instantie is verantwoordelijk voor het opstellen van 
procedures die moeten verzekeren dat een geschikt monster wordt 
afgenomen. Als het oorspronkelijke afgenomen monster niet voldoet aan de 
vereiste van een voor analyse geschikte dichtheid behoort het tot de 
verantwoordelijkheid van de DCA om bijkomende monsters af te nemen tot 
een geschikt monster is verkregen. 

G.4    Vereisten 

G.4.1 De DCA moet bepalen of er al dan niet is voldaan aan de vereisten 
van een voor analyse geschikte dichtheid.  

G.4.2 De DCA moet de sporter op de hoogte brengen van het feit dat 
hij/zij een bijkomend monster dient te verstrekken. 

G.4.3 Terwijl hij/zij wacht om een bijkomend monster te verstrekken, 
moet de sporter onder permanent toezicht blijven. 

G.4.4 De sporter moet worden aangeraden niet overmatig te hydrateren, 
aangezien dat de aanmaak van een geschikt monster kan vertragen. In 
specifieke omstandigheden kan overmatige hydratatie worden beschouwd als 
een overtreding van Codeartikel 2.5 (fraude of poging tot fraude tijdens een 
onderdeel van de dopingcontrole). 

G.4.5 Zodra de sporter een bijkomend monster kan verstrekken, moet de 
DCA de procedures voor monsterafname herhalen zoals vermeld in bijlage D 
– Afname van urinemonsters.  
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G.4.6  De DCA moet bijkomende monsters blijven afnemen tot aan de 
vereiste van een voor analyse geschikte dichtheid is voldaan, of tot de DCA 
bepaalt dat er uitzonderlijke omstandigheden gelden, wat betekent dat het 
om logistieke redenen onmogelijk is om de monsterafnameprocedure voort 
te zetten. Dergelijke uitzonderlijke omstandigheden moeten 
dienovereenkomstig worden opgetekend door de DCA. 

[Opmerking bij G.4.6: Het is de verantwoordelijkheid van de sporter om een monster 
af te staan met een voor analyse geschikte dichtheid.Het monsterafnamepersoneel 
zal de sporter en het ondersteunend personeel van de sporter naar behoren op de 
hoogte stellen van deze vereiste op het moment van de kennisgeving om excessieve 
hydratering voorafgaand aan de afgifte van het eerste monster van de sporter te 
ontmoedigen. Als zijn/haar eerste monster te veel verdund is, zal hij/zij worden 
geadviseerd om niet verder te hydrateren tot een monster met een voor analyse 
geschikte dichtheid is afgenomen. De DCA moet zo lang als nodig is wachten om een 
dergelijk monster af te nemen. De dopingtestinstantie kan procedures specificeren 
die door de DCA moeten worden gevolgd om te bepalen of er uitzonderlijke 
omstandigheden bestaan die een verderzetting van de monsterafnameprocedure 
onmogelijk maken.] 

G.4.7 De DCA moet optekenen dat de afgenomen monsters van één 
enkele sporter afkomstig zijn, alsook de volgorde waarin de monsters zijn 
afgestaan. 

G.4.8 De DCA moet vervolgens de monsterafnameprocedure verderzetten 
in overeenstemming met artikel D.4.17. 

G.4.9 Indien er wordt vastgesteld dat geen van de monsters die zijn 
afgenomen bij de sporter voldoet aan de vereiste van een voor analyse 
geschikte dichtheid en de DCA bepaalt dat het om logistieke redenen 
onmogelijk is om de monsterafnameprocedure verder te zetten, kan de DCA 
de monsterafnameprocedure stopzetten. 

G.4.10 De DCA moet alle afgenomen monsters voor analyse naar het 
laboratorium sturen, ongeacht of ze al dan niet voldoen aan de vereiste van 
een voor analyse geschikte dichtheid. 

G.4.11  Wanneer tijdens dezelfde monsterafnameprocedure twee monsters 
bij een sporter worden verzameld, worden beide monsters door het 
laboratorium geanalyseerd. In gevallen waarbij tijdens een en dezelfde 
monsterafnameprocedure drie of meer monsters worden verzameld, zal het 
laboratorium het eerste en het laatste afgenomen monster prioriteit verlenen 
en analyseren. Het laboratorium kan in samenspraak met de 
dopingtestinstantie bepalen of de andere monsters geanalyseerd moeten 
worden 
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Bijlage H - Vereisten voor het 
monsterafnamepersoneel 

H.1  Doelstelling 

Ervoor zorgen dat het monsterafnamepersoneel niet in een belangenconflict 
verwikkeld is en over de juiste kwalificaties en ervaring beschikt om 
monsterafnameprocedures uit te voeren. 

H.2  Toepassingsgebied 

De vereisten voor het monsterafnamepersoneel beginnen met de 
ontwikkeling van de nodige competenties voor het monsterafnamepersoneel 
en eindigen met het voorleggen van een identificeerbare accreditatie. 

H.3  Verantwoordelijkheid 

De monsterafname-instantie is verantwoordelijk voor alle activiteiten die 
worden gedefinieerd in deze bijlage H. 

H.4  Vereisten - Kwalificaties en opleiding 

H.4.1    De monsterafname-instantie moet:  

a) de vereisten inzake de nodige competenties en kwalificaties 
bepalen voor de functies van DCA, begeleider en BAO; en  

b) functiebeschrijvingen opstellen voor al het 
monsterafnamepersoneel waarin hun respectieve 
verantwoordelijkheden worden uiteengezet. Op zijn minst: 

i)   mag het monsterafnamepersoneel niet minderjarig zijn; en  

ii) moeten de BAO’s over de juiste kwalificaties en praktische 
vaardigheden beschikken die vereist zijn om bloed af te 
nemen uit een ader.  

H.4.2    De monsterafname-instantie moet ervoor zorgen dat 
monsterafnamepersoneel dat een belang heeft bij de resultaten van een 
monsterafnameprocedure niet wordt aangesteld bij die 
monsterafnameprocedure. Het monsterafnamepersoneel wordt geacht een 
dergelijk belang te hebben bij de procedure als ze: 

a)  betrokken zijn bij de administratie van de sport waarvoor de 
dopingtests worden uitgevoerd; of 
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b)  verwant zijn met of betrokken zijn bij persoonlijke zaken van 
een sporter die tijdens die procedure mogelijk een monster 
moet afstaan. 

H.4.3 De monsterafname-instantie moet een systeem opstellen dat 
verzekert dat het monsterafnamepersoneel de nodige opleiding heeft gevolgd 
om hun taken uit te voeren. 

H.4.3.1   Het opleidingsprogramma voor BAO’s moet op zijn minst een studie 
omvatten van alle relevante vereisten voor de dopingtestprocedure en een 
kennismaking met de relevante standaardvoorzorgsmaatregelen in een 
gezondheidscontext. 

H.4.3.2   Het opleidingsprogramma voor DCA’s moet op zijn minst het 
volgende omvatten: 

a)  een uitgebreide theoretische opleiding in verschillende soorten 
dopingtestactiviteiten die relevant zijn voor de functie van 
dopingcontrolearts;  

b) observatie van alle dopingcontroleactiviteiten waarvoor de DCA 
verantwoordelijk is, zoals uiteengezet in deze Internationale 
Standaard voor Dopingtests en Onderzoeken, bij voorkeur ter 
plaatse; en 

c)  één naar tevredenheid uitgevoerde volledige 
monsterafnameprocedure ter plaatse, onder toezicht van een 
gekwalificeerde dopingcontrolearts of iemand in een 
gelijkaardige functie. De vereiste met betrekking tot het 
eigenlijke afstaan van het monster mag geen deel uitmaken van 
de observaties ter plaatse. 

H.4.3.3   Het opleidingsprogramma voor begeleiders moet een studie 
omvatten van alle relevante vereisten van de monsterafnameprocedure. 

H.4.3.4     Een monsterafname-instantie die monsters afneemt bij sporters 
met een andere nationaliteit dan het monsterafnamepersoneel (bv. tijdens 
een internationaal evenement of in het kader van een evenement buiten 
wedstrijdverband), moet bijkomende systemen opstellen om te verzekeren 
dat dergelijk monsterafnamepersoneel de juiste opleiding heeft genoten om 
hun verplichtingen ten opzichte van dergelijke sporters uit te voeren.  

H 4.4 De monsterafname-instantie moet gegevens bijhouden over de 
opvoeding, opleiding, vaardigheden en ervaring van al het 
monsterafnamepersoneel. 
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H.5  Vereisten - Accreditatie, heraccreditatie en delegatie 

H.5.1 De monsterafname-instantie moet een systeem opstellen voor de 
accreditatie en heraccreditatie van het monsterafnamepersoneel.  

H.5.2 De monsterafname-instantie moet ervoor zorgen dat het 
monsterafnamepersoneel het opleidingsprogramma heeft doorlopen en 
vertrouwd is met de vereisten van deze Internationale Standaard voor 
Dopingtests en Onderzoeken (ook wanneer artikel H.4.3.4 met betrekking tot 
de afname van monsters bij sporters met een andere nationaliteit dan het 
monsterafnamepersoneel van toepassing is) alvorens de accreditatie te 
verlenen. 

H.5.3 De accreditatie mag slechts maximaal twee jaar geldig zijn. Het 
monsterafnamepersoneel moet het volledige opleidingsprogramma opnieuw 
doorlopen als ze binnen het jaar voorafgaand aan de heraccreditatie niet 
hebben deelgenomen aan enige monsterafname. 

H.5.4 Alleen monsterafnamepersoneel dat beschikt over een accreditatie 
die is erkend door de monsterafname-instantie krijgt van de monsterafname-
instantie de toestemming om in haar naam monsterafnames uit te voeren.  

H.5.5 Dopingcontroleartsen mogen zelf alle activiteiten met betrekking 
tot de monsterafnameprocedure uitvoeren, met uitzondering van de afname 
van bloed, tenzij ze daar specifiek voor gekwalificeerd zijn, of ze kunnen een 
begeleider opdragen specifieke activiteiten uit te voeren die binnen het 
toepassingsgebied van de voor een begeleider toegelaten taken vallen. 
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Bijlage I – Codeartikel 2.4 Vereisten voor de 
verblijfsgegevens 

I.1 Inleiding 

I.1.1 Een sporter die deel uitmaakt van een geregistreerde doelgroep voor 
dopingtests, moet:  

a. een driemaandelijkse aangifte van zijn/haar verblijfsgegevens 
doen waarin juiste en volledige informatie wordt verschaft 
over de verblijfsgegevens van de sporter tijdens het komende 
kwartaal, met inbegrip van de vermelding waar hij/zij tijdens 
dat kwartaal zal wonen, trainen en aan wedstrijden 
deelnemen, en die aangiftes van de verblijfsgegevens waar 
nodig bijwerken zodat hij/zij tijdens dat kwartaal op de 
vermelde tijdstippen en locaties kan worden gelokaliseerd met 
het oog op dopingtests, zoals gespecificeerd in artikel I.3. Het 
verzuim om dit te doen, resulteert in een aangifteverzuim; en 

b. in zijn/haar aangiftes van de verblijfsgegevens voor iedere dag 
tijdens het komende kwartaal een specifiek tijdsbestek van 60 
minuten specificeren waarin hij/zij op een specifieke locatie 
voor dopingtests beschikbaar zal zijn, zoals gespecificeerd in 
artikel I.4. Dit is in geen geval een beperking van de 
verplichting van de sporter om zich in overeenstemming met 
Codeartikel 5.2 op elk tijdstip en elke plaats op vraag van een 
antidopingorganisatie die dopingtestbevoegdheid heeft over 
hem/haar beschikbaar te houden voor dopingtests. Evenmin is 
dit een beperking van zijn/haar verplichting om de informatie 
te verstrekken die in artikel I.3 wordt gespecificeerd met 
betrekking tot zijn/haar verblijfsgegevens buiten dat 
tijdsbestek van 60 minuten. Als de sporter echter niet 
beschikbaar is voor een dopingtest op de vermelde locatie 
binnen het tijdsbestek van 60 minuten dat voor die bepaalde 
dag in zijn/haar aangifte van de verblijfsgegevens is 
aangegeven, kan dit verzuim resulteren in een gemiste 
dopingtest. 

[Opmerking bij I.1.1(b): Het doel van het tijdsbestek van 60 minuten is een 
evenwicht te bereiken tussen de noodzaak om de sporter te lokaliseren voor de 
dopingtest en de onuitvoerbaarheid en oneerlijkheid van het feit dat sporters 
mogelijk verantwoordelijk kunnen worden geacht voor een gemiste dopingtest 
telkens ze van hun vooraf opgegeven routine afwijken. Antidopingorganisaties die 
tot 2009 systemen met betrekking tot verblijfsgegevens implementeerden, 
getuigden op verschillende manieren van die spanning. Sommige eisten “24/7”-
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verblijfsgegevens (24 uur op 24 en 7 dagen op 7), maar beschouwden het niet als 
een gemiste dopingtest wanneer een sporter niet was waar hij/zij had gezegd dat 
hij/zij zou zijn tenzij (a) hij/zij zich nog steeds niet kon aanmelden voor een 
dopingtest ondanks het feit dat hij/zij telefonisch op de hoogte was gebracht; of (b) 
hij/zij de volgende dag nog steeds niet was waar hij/zij had gezegd dat hij/zij zou 
zijn. Andere antidopingorganisaties vroegen details over de verblijfsgegevens van 
de sporter voor slechts één uur per dag, maar beschouwden de sporter als volledig 
aansprakelijk tijdens die periode, wat elke partij zekerheid gaf, maar de 
mogelijkheid voor de antidopingorganisatie om de sporter buiten dat uur te testen 
beperkte. Na uitgebreid overleg met belanghebbenden die over een uitgebreide 
ervaring beschikken op het vlak van verblijfsgegevens werd het standpunt 
ingenomen dat de beste manier om de kansen op het vinden van een sporter op elk 
ogenblik te maximaliseren, terwijl in een redelijke en passende afzwakking van de 
“24/7”-aansprakelijkheid voor een gemiste dopingtest wordt voorzien, erin bestaat 
de beste elementen van elk systeem te combineren, m.a.w. men eist een “24/7”-
bekendmaking van de informatie betreffende de verblijfsgegevens, terwijl de kans op 
een gemiste dopingtest tot een tijdsbestek van 60 minuten wordt beperkt.] 

I.1.2 Drie aangifteverzuimen van verblijfsgegevens door een sporter 
binnen eender welke periode van 12 maanden leiden tot een overtreding van 
de antidopingregels in overeenstemming met Codeartikel 2.4. De 
aangifteverzuimen van verblijfsgegevens kunnen bestaan uit eender welke 
combinatie van maximaal drie aangifteverzuimen en/of gemiste dopingtests 
die werden aangegeven in overeenstemming met artikel I.5. 

[Opmerking bij I.1.2: Terwijl één enkel aangifteverzuim van de verblijfsgegevens 
niet zal leiden tot een overtreding van de antidopingregels krachtens Codeartikel 
2.4, kan het afhankelijk van de feiten leiden tot een overtreding van de 
antidopingregels krachtens Codeartikel 2.3 (omzeilen van een monsterafname) 
en/of Codeartikel 2.5 (fraude of poging tot fraude bij de dopingcontrole).] 

I.1.3 De periode van 12 maanden waarnaar verwezen wordt in 
Codeartikel 2.4 begint te lopen vanaf de datum waarop een sporter voor het 
eerst verzuimt zijn verblijfsgegevens te verstrekken, wat als basis dient 
voor de vermeende overtreding van Codeartikel 2.4. Indien zich tijdens de 
daaropvolgende periode van 12 maanden nog twee aangifteverzuimen van 
de verblijfsgegevens voordoen, is een overtreding van de antidopingregels 
krachtens Codeartikel 2.4 begaan, ongeacht het aantal monsters dat de 
sporter tijdens diezelfde periode van 12 maanden met succes heeft 
afgestaan. Als een sporter die eenmaal heeft verzuimd om zijn 
verblijfsgegevens aan te geven binnen 12 maanden na het eerste verzuim 
geen twee volgende aangifteverzuimen van de verblijfsgegevens kent, 
“vervalt” na het verstrijken van die periode van 12 maanden het 
aangifteverzuim van de verblijfsgegevens op grond van Codeartikel 2.4, 
waarna een nieuwe periode van 12 maanden begint te lopen vanaf de datum 
van zijn/haar volgende aangifteverzuim van de verblijfsgegevens. 
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[Opmerking bij I.1.3: Om te bepalen of een aangifteverzuim van de 
verblijfsgegevens zich al dan niet heeft voorgedaan tijdens de periode van 12 
maanden waarnaar wordt verwezen in Codeartikel 2.4, zal (a) een aangifteverzuim 
worden geacht te hebben plaatsgevonden op de eerste dag van het kwartaal 
waarvoor de sporter verzuimt een (toereikende) aangifte te doen; en (b) een 
gemiste dopingtest worden geacht te hebben plaatsgevonden op de datum waarop 
zonder succes een poging werd gedaan om een monster af te nemen]. 

I.1.4 Om sporters ten volle te laten profiteren van de wijzigingen die zijn 
aangebracht in de Code van 2015 (waarbij de desbetreffende periode 
krachtens Codeartikel 2.4 wordt verminderd van 18 tot 12 maanden), zal elk 
aangifteverzuim van de verblijfsgegevens dat zich vóór 1 januari 2015 heeft 
voorgedaan, 12 maanden na de datum waarop het zich heeft voorgedaan 
“vervallen” (op grond van Codeartikel 2.4). 

I.2 Opname in en uitstap uit een geregistreerde doelgroep 
voor dopingtests 

I.2.1 De internationale federatie of nationale antidopingorganisatie 
(naargelang van toepassing) moet iedere sporter die werd aangeduid voor 
opname in haar geregistreerde doelgroep voor dopingtests op de hoogte 
brengen van het volgende: 

a. het feit dat hij/zij met ingang van een gespecificeerde datum in 
de toekomst is opgenomen in haar geregistreerde doelgroep 
voor dopingtests;  

b. de vereisten inzake de verblijfsgegevens waaraan hij/zij 
bijgevolg moet voldoen; en 

c. de consequenties indien hij/zij verzuimt te voldoen aan die 
vereisten inzake de verblijfsgegevens. 

[Opmerking bij I.2.1: Deze kennisgeving kan gebeuren via de nationale federatie of 
het Nationaal Olympisch Comité wanneer de internationale federatie/nationale 
antidopingorganisatie dat aangewezen acht. In de kennisgeving moet ook worden 
toegelicht wat de sporter moet doen om te voldoen aan Codeartikel 2.4 Vereisten 
voor de verblijfsgegevens (of hij/zij moet worden verwezen naar een website of 
andere bron waar die informatie te vinden is). Sporters die zijn opgenomen in een 
geregistreerde doelgroep voor dopingtests moeten geïnformeerd en opgeleid worden 
zodat ze de vereisten inzake de verblijfsgegevens waaraan ze moeten voldoen 
begrijpen, alsook hoe het systeem van de verblijfsgegevens werkt, wat de 
consequenties zijn van aangifteverzuimen en gemiste dopingtests, en wat hun 
rechten zijn om tegen hen opgegeven aangifteverzuimen en gemiste dopingtests te 
betwisten. 
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Antidopingorganisaties moeten sporters ook proactief helpen om aangifteverzuimen 
te vermijden. Bijvoorbeeld, heel wat antidopingorganisaties herinneren de sporters in 
hun geregistreerde doelgroep voor dopingtests systematisch aan de driemaandelijkse 
deadlines voor de aangiftes van de verblijfsgegevens, waarna ze die sporters die, 
naarmate de deadline nadert, nog niet de nodige aangifte hebben gedaan van nabij 
opvolgen. De sporters blijven echter zelf volledig verantwoordelijk voor het naleven 
van de aangiftevereisten, ongeacht of de antidopingorganisatie hen daarbij al dan 
niet heeft ondersteund.] 

I.2.2 Als de sporter is opgenomen in de internationale geregistreerde 
doelgroep voor dopingtests van de internationale federatie én in de nationale 
geregistreerde doelgroep voor dopingtests van de nationale 
antidopingorganisatie (of in de geregistreerde doelgroep voor dopingtests 
van meer dan één nationale antidopingorganisatie of meer dan één 
internationale federatie), moet elk van hen de sporter op de hoogte brengen 
dat hij/zij deel uitmaakt van hun doelgroep. Alvorens daartoe over te gaan, 
moeten ze echter onderling afspreken bij welke organisatie de sporter 
zijn/haar aangiftes van de verblijfsgegevens moet indienen. Verder moet 
iedere kennisgeving die naar de sporter wordt verzonden, vermelden dat 
hij/zij zijn/haar aangiftes van de verblijfsgegevens alleen moet indienen bij 
die desbetreffende antidopingorganisatie (die de bewuste informatie dan zal 
delen met de andere, en met alle andere antidopingorganisaties die bevoegd 
zijn om dopingtests af te nemen bij de sporter). Aan een sporter mag niet 
worden gevraagd om zijn/haar aangiftes van de verblijfsgegevens bij meer 
dan één antidopingorganisatie in te dienen. 

[Opmerking bij I.2.2: Als de desbetreffende antidopingorganisaties er niet in slagen 
onderling af te spreken wie de verantwoordelijkheid zal opnemen voor de indiening 
van de verblijfsgegevens van de sporter, alsook voor het beschikbaar stellen van die 
informatie aan de andere antidopingorganisaties die bevoegd zijn om de sporter aan 
dopingtests te onderwerpen, moeten ze elk schriftelijk aan het WADA toelichten hoe 
de zaak volgens hen moet worden opgelost, waarna het WADA zal beslissen in 
functie van het belang van de sporter. De beslissing van het WADA is definitief en er 
kan geen beroep tegen aangetekend worden.] 

I.2.3 Een internationale federatie of nationale antidopingorganisatie die 
een geregistreerde doelgroep voor dopingtests heeft, moet een werkbaar 
systeem instellen voor het verzamelen, onderhouden en delen van de 
aangiftes van de verblijfsgegevens, bij voorkeur via een onlinesysteem 
(waarin kan worden geregistreerd wie informatie invoert en wanneer) of op 
zijn minst via fax, e-mail en/of sms-berichten, om te verzekeren dat: 

a. de door de sporter verstrekte informatie op een veilige en 
betrouwbare manier wordt opgeslagen (in ADAMS of een 
ander door het WADA goedgekeurd systeem); 
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b. de informatie toegankelijk is voor (i) gemachtigde 
personen die uitsluitend handelen in opdracht van de 
internationale federatie of nationale antidopingorganisatie 
(naargelang van toepassing) op een ‘need-to-know’-basis; (ii) 
het WADA; en (iii) andere antidopingorganisaties die bevoegd 
zijn om dopingtests uit te voeren bij de sporter; en 

c. de informatie te allen tijde strikt vertrouwelijk wordt 
behandeld, uitsluitend wordt gebruikt voor de doeleinden 
bepaald in Codeartikel 5.6 en wordt vernietigd in 
overeenstemming met de Internationale Standaard voor de 
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer en de 
Persoonsgegevens zodra ze niet langer relevant is. 

I.2.4 Een sporter die is opgenomen in een geregistreerde doelgroep voor 
dopingtests moet blijven voldoen aan Codeartikel 2.4 Vereisten voor de 
verblijfsgegevens, tenzij en tot: 

a. hij/zij door iedere antidopingorganisatie die hem/haar heeft 
opgenomen in haar geregistreerde doelgroep voor dopingtests 
schriftelijk op de hoogte is gebracht van het feit dat hij/zij niet 
langer opgegeven is voor opname in de geregistreerde 
doelgroep voor dopingtests; of 

b. hij/zij in overeenstemming met de geldende regels stopt met 
deelname aan wedstrijden in de sport in kwestie en dat 
schriftelijk meldt aan iedere antidopingorganisatie die 
hem/haar had opgenomen in haar geregistreerde doelgroep 
voor dopingtests. 

[Opmerking bij I.2.4: Volgens de geldende regels kan het ook nodig zijn om die 
kennisgeving van de terugtrekking naar de nationale federatie van de sporter te 
sturen. 

Wanneer een sporter zich terugtrekt uit de sport maar later terugkeert naar die 
sport, wordt zijn/haar periode van niet-beschikbaarheid voor dopingtests buiten 
wedstrijdverband niet in rekening genomen bij de berekening van de periode van 
12 maanden waarnaar wordt verwezen in Codeartikel 2.4. Bijgevolg kunnen 
aangifteverzuimen van verblijfsgegevens die door de sporter zijn begaan vóór 
zijn/haar terugtrekking, in toepassing van Codeartikel 2.4, gecombineerd worden 
met aangifteverzuimen van verblijfsgegevens die de sporter heeft begaan nadat 
hij/zij opnieuw beschikbaar is geworden voor dopingtests buiten wedstrijdverband. 
Bijvoorbeeld, als een sporter twee aangifteverzuimen van verblijfsgegevens heeft 
begaan in de 6 maanden voorafgaand aan zijn/haar terugtrekking, en hij/zij 
begaat nog een aangifteverzuim van de verblijfsgegevens tijdens de eerste zes 
maanden waarin hij/zij opnieuw beschikbaar is voor dopingtests buiten 
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wedstrijdverband, wordt dit beschouwd als een overtreding van de 
antidopingregels volgens Codeartikel 2.4.] 

I.3 Vereisten voor de aangifte van verblijfsgegevens 

I.3.1 Op een datum die door de antidopingorganisatie is bepaald voor 
het indienen van de aangiftes van de verblijfsgegevens van een sporter, 
waarbij die datum steeds moet voorafgaan aan de eerste dag van ieder 
kwartaal (m.n. respectievelijk 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober), moet 
een sporter die deel uitmaakt van een geregistreerde doelgroep voor 
dopingtests zijn aangifte van de verblijfsgegevens indienen die op zijn minst 
de volgende informatie moet omvatten: 

a. een volledig postadres waar correspondentie voor de sporter 
naartoe kan worden gestuurd om hem/haar formeel in kennis 
te stellen. Elke kennisgeving of andere correspondentie die 
naar dat adres wordt verstuurd, wordt geacht door de sporter 
te zijn ontvangen vijf werkdagen nadat ze op de post is 
gedaan; 

[Opmerking bij I.3.1(a): Voor deze doeleinden moet de sporter een adres 
specificeren waar hij/zij woont of waarvan hij/zij weet dat correspondentie die daar 
toekomt onmiddellijk aan hem/haar zal worden bezorgd. Een antidopingorganisatie 
wordt aangemoedigd om deze basisbepaling eveneens aan te vullen met andere 
bepalingen inzake kennisgeving en/of “veronderstelde kennisgeving” in haar regels 
(bijvoorbeeld door fax, e-mail, sms of andere methoden toe te laten om 
kennisgevingen te bezorgen; door een bewijs van eigenlijke ontvangst toe te laten 
ter vervanging van een veronderstelde ontvangst; door toe te laten dat een 
kennisgeving wordt bezorgd bij de nationale federatie van de sporter indien deze als 
“niet afgeleverd” is teruggekeerd van het adres dat door de sporter werd 
opgegeven). Dergelijke bepalingen zouden tot doel moeten hebben de deadlines voor 
het resultatenbeheer korter te maken.] 

b. details over een beperking van de sporter die van invloed kan 
zijn op de te volgen procedure bij het uitvoeren van een 
monsterafnameprocedure;  

c. specifieke bevestiging van de toestemming van de sporter om 
zijn/haar aangifte van de verblijfsgegevens te delen met 
andere antidopingorganisaties die bevoegd zijn om hem/haar 
te onderwerpen aan een dopingtest; 

d. voor elke dag tijdens het volgende kwartaal, het volledige 
adres van de plaats waar de sporter zal verblijven (bv. thuis, 
tijdelijk logies, hotel ...); 
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e. voor elke dag tijdens het volgende kwartaal, de naam en het 
adres van elke locatie waar de sporter zal trainen, werken of 
een andere regelmatige activiteit (bv. school) zal vervullen, 
alsook de gebruikelijke tijdsbestekken voor dergelijke 
regelmatige activiteiten; en 

[Opmerking bij I.3.1(e): Deze vereiste geldt enkel voor activiteiten die deel uitmaken 
van de gewone routine van de sporter. Als de gewone routine van de sporter 
bijvoorbeeld inhoudt dat hij/zij traint in het fitnesscentrum, het zwembad en op de 
piste, alsook regelmatig fysiosessies heeft, moet de sporter de naam en het adres 
van het fitnesscentrum, de piste, het zwembad en de fysio vermelden in zijn/haar 
aangifte van de verblijfsgegevens en vervolgens zijn/haar gewone routine 
beschrijven, bv. “maandag: 9-11 fitnesscentrum, 13-17 fitnesscentrum; dinsdag: 9-
11 fitnesscentrum, 16-18 fitnesscentrum; woensdag: 9-11 piste, 3-5 fysio; 
donderdag: 9-12 fitnesscentrum, 16-18 piste; vrijdag: 9-11 zwembad, 3-5 fysio; 
zaterdag: 9-12 piste, 13-15 zwembad; zondag: 9-11 piste, 13-15 zwembad”. 

Als de sporter momenteel niet traint, moet hij/zij dit in zijn/haar aangifte van de 
verblijfsgegevens vermelden en elke andere routine die hij/zij tijdens het komende 
kwartaal zal volgen in detail beschrijven, bv. zijn/haar werkroutine of schoolroutine 
of rehabilitatieroutine of andere routine, alsook de naam en het adres opgeven van 
elke locatie waar die routine plaatsvindt en het tijdsbestek waarbinnen dit gebeurt. 

Wanneer het gaat om een teamsport of een andere sport waarvoor de wedstrijden 
en/of trainingssessies in groep plaatsvinden, zullen de regelmatige activiteiten van 
de sporter naar alle waarschijnlijkheid de meeste of zelfs alle teamactiviteiten 
omvatten.] 

f.   het wedstrijdschema van de sporter voor het volgende 
kwartaal, met inbegrip van de naam en het adres van elke 
locatie waar de sporter volgens de planning tijdens het 
kwartaal aan een wedstrijd zal deelnemen en de datum/data 
waarop hij/zij volgens de planning op die locatie(s) aan een 
wedstrijd zal deelnemen. 

I.3.2 In toepassing van artikel I.3.3 moet de aangifte van de 
verblijfsgegevens eveneens, voor elke dag tijdens het volgende kwartaal, een 
specifiek tijdsbestek van 60 minuten omvatten tussen 5 en 23 uur van elke 
dag wanneer de sporter op een specifieke locatie beschikbaar en bereikbaar 
zal zijn voor dopingtests. 

[Opmerking bij I.3.2: De sporter kan kiezen welk tijdsbestek van 60 minuten tussen 
5 en 23 uur hij/zij hiervoor opgeeft, op voorwaarde dat hij/zij tijdens het tijdsbestek 
in kwestie ergens bereikbaar is voor de DCA. Dit kan de plaats zijn waar de sporter 
woont, traint of aan wedstrijden deelneemt, of een andere locatie (bv. werk of 
school). Een sporter mag ook een tijdsbestek van 60 minuten opgeven waarin hij/zij 
zich in een hotel, flatgebouw, afgesloten gemeenschap of eender welke andere 
locatie zal bevinden waar hij bereikbaar is via een onthaaldesk, een portier of een 
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bewakingsagent. Verder kan een sporter ook een tijdsbestek opgeven waarin hij/zij 
deelneemt aan een teamactiviteit. Maar in ieder geval zal het verzuim om tijdens het 
gespecificeerde tijdsbestek op de gespecificeerde locatie beschikbaar en bereikbaar 
te zijn voor dopingtests worden beschouwd als een gemiste dopingtest.] 

I.3.3 Er geldt slechts één uitzondering op artikel I.3.2: als (en alleen als) er 
geen data in het relevante kwartaal zijn waarop de sporter volgens de 
planning zal deelnemen aan een evenement (met uitzondering van 
evenementen die worden georganiseerd door een organisatie van belangrijke 
evenementen) én de antidopingorganisatie die de sporter had opgenomen in 
de geregistreerde doelgroep voor dopingtests ervan overtuigd is dat er via 
andere bronnen voldoende informatie beschikbaar is om de sporter op die 
data te kunnen terugvinden met het oog op dopingtests, kan de 
antidopingorganisatie die de sporter had opgenomen in de geregistreerde 
doelgroep voor dopingtests de verplichting volgens artikel I.3.2 om een 
tijdsbestek van 60 minuten voor die data (“data binnen wedstrijdverband”) 
op te geven, laten vallen. Als zowel de internationale federatie als een 
nationale antidopingorganisatie de sporter heeft opgenomen in een 
geregistreerde doelgroep voor dopingtests, heeft de beslissing van de 
internationale federatie om die verplichting met betrekking tot de data 
binnen wedstrijdverband te laten vallen voorrang. Als men de verplichting 
om een tijdsbestek van 60 minuten te specificeren met betrekking tot data 
binnen wedstrijdverband heeft laten vallen en de sporter in zijn/haar aangifte 
van de verblijfsgegevens een reeks data heeft opgegeven waarop hij/zij 
verwacht actief te zijn binnen wedstrijdverband (en bijgevolg geen 
tijdsbestek van 60 minuten voor die data heeft opgegeven), moet hij/zij, 
zodra hij/zij vóór het verstrijken van die data uit de wedstrijd verdwijnt, 
waardoor de resterende data niet langer data binnen wedstrijdverband zijn, 
zijn/haar aangifte van de verblijfsgegevens bijwerken met alle nodige 
informatie voor deze data, met inbegrip van het tijdsbestek van 60 minuten 
gespecificeerd in artikel I.3.2. 

I.3.4   Het is de verantwoordelijkheid van de sporter om te verzekeren dat 
hij/zij alle vereiste informatie correct en voldoende gedetailleerd vermeldt in 
een aangifte van de verblijfsgegevens, zodat iedere antidopingorganisatie de 
sporter indien gewenst op elke dag tijdens het kwartaal kan lokaliseren met 
het oog op dopingtests, en dat op de tijdstippen en locaties die door de 
sporter zijn opgegeven in zijn/haar aangifte van de verblijfsgegevens voor 
die dag, met inbegrip van maar niet beperkt tot het tijdsbestek van 60 
minuten dat voor die dag in de aangifte van de verblijfsgegevens is 
gespecificeerd. Meer in het bijzonder moet de sporter voldoende informatie 
verstrekken zodat de DCA de locatie kan terugvinden, ze kan bereiken en de 
sporter op de bewuste locatie kan terugvinden. Dergelijk verzuim kan worden 
beschouwd als een aangifteverzuim en/of (indien de omstandigheden dat 
rechtvaardigen) als het ontwijken van een monsterafname krachtens 
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Codeartikel 2.3, en/of fraude of poging tot fraude bij een dopingcontrole 
krachtens Codeartikel 2.5. In ieder geval moet de antidopingorganisatie 
rekening houden met doelgerichte dopingtests bij de sporter. 

[Opmerking bij I.3.4: Verklaringen zoals “lopen in het Zwarte Woud” volstaan niet en 
zullen hoogst waarschijnlijk resulteren in een aangifteverzuim. Ook het opgeven van 
een locatie waartoe de DCA geen toegang heeft (bv. een gebouw of gebied met 
“verboden toegang”) zal waarschijnlijk resulteren in een aangifteverzuim. De 
antidopingorganisatie kan mogelijk de ontoereikendheid van de informatie afleiden 
uit de aangifte van de verblijfsgegevens zelf, of deze anderzijds pas ontdekken 
wanneer ze de sporter probeert te testen en hem/haar niet kan lokaliseren. In ieder 
geval zal een dergelijk feit worden beschouwd als een duidelijk geval van 
aangifteverzuim en/of (wanneer de omstandigheden dat rechtvaardigen) als het 
ontwijken van een monsterafname krachtens Codeartikel 2.3 en/of als fraude of 
poging tot fraude bij een dopingcontrole krachtens Codeartikel 2.5. 

Wanneer een sporter niet precies weet waar hij/zij zich op elk moment tijdens het 
komende kwartaal zal bevinden, moet hij/zij de best mogelijke informatie opgeven 
op basis van waar hij/zij zich op de betrokken tijdstippen denkt te zullen bevinden, 
en deze informatie vervolgens indien nodig bijwerken in overeenstemming met 
artikel I.3.5.] 

I.3.5    Wanneer door een wijziging in de omstandigheden de informatie in 
een aangifte van de verblijfsgegevens niet langer accuraat of volledig is, 
zoals vereist in artikel I.3.4, moet de sporter een update indienen zodat de 
verstrekte informatie opnieuw accuraat en volledig is. De sporter moet 
zijn/haar aangifte van de verblijfsgegevens in het bijzonder altijd bijwerken 
zodat iedere wijziging op eender welke dag tijdens het kwartaal in kwestie is 
opgenomen (a) wat betreft het tijdstip of de locatie binnen het tijdsbestek 
van 60 minuten zoals gespecificeerd in artikel I.3.2; en/of (b) de plaats waar 
hij/zij overnacht. De sporter moet deze update indienen zo snel mogelijk 
nadat de omstandigheden zijn gewijzigd, en in ieder geval voorafgaand aan 
het tijdsbestek van 60 minuten dat in zijn/haar aangifte voor de dag in 
kwestie werd gespecificeerd. Verzuimen om dat te doen, kan worden 
beschouwd als een aangifteverzuim en/of (als de omstandigheden dat 
rechtvaardigen) als het ontwijken van een monsterafname krachtens 
Codeartikel 2.3 en/of als fraude of poging tot fraude bij een dopingcontrole 
krachtens Codeartikel 2.5. In ieder geval moet de antidopingorganisatie 
rekening houden met doelgerichte dopingtests bij de sporter. 

[Opmerking bij I.3.5: De antidopingorganisatie die de aangiftes van de 
verblijfsgegevens van de sporter verzamelt, moet de nodige voorzieningen 
aanbieden (bv. telefoon, fax, internet, e-mail, sms) om het indienen van dergelijke 
updates mogelijk te maken. 

Het is de verantwoordelijkheid van iedere antidopingorganisatie met 
dopingtestbevoegdheid voor de bewuste sporter om na te gaan of de sporter updates 
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heeft ingediend vooraleer te trachten een monster af te nemen bij de sporter op 
basis van zijn/haar aangifte van de verblijfsgegevens. Maar om twijfel te vermijden 
moet een sporter die zijn/haar tijdsbestek van 60 minuten voor een bepaalde dag 
voorafgaand aan het oorspronkelijke tijdsbestek van 60 minuten heeft bijgewerkt, 
zich nog steeds tijdens het oorspronkelijke tijdsbestek van 60 minuten aanbieden 
voor een dopingtest, als hij/zij tijdens dat tijdsbestek is vastgelegd voor een 
dopingtest.] 

I.3.6   Over een sporter mag enkel worden verklaard dat hij/zij een 
aangifteverzuim heeft begaan wanneer de instantie voor resultatenbeheer elk 
van de volgende zaken vaststelt: 

a. dat de sporter tijdig op de hoogte was gebracht (i) van het feit 
dat hij/zij was aangeduid voor opname in een geregistreerde 
doelgroep voor dopingtests; (ii) van de daaruit voortvloeiende 
vereiste dat hij/zij aangiftes van de verblijfsgegevens moet 
indienen; en (iii) van de consequenties bij enig verzuim van 
naleving van die vereiste; 

b. dat de sporter heeft verzuimd deze vereiste binnen de 
geldende termijn na te leven; 

[Opmerking bij I.3.6(b): Een sporter verzuimt de vereiste inzake aangifte van de 
verblijfsgegevens na te leven (i) wanneer hij/zij geen dergelijke aangifte doet of 
wanneer hij/zij nalaat de aangifte bij te werken zoals vereist in artikel I.3.5; of (ii) 
wanneer hij/zij de aangifte of de bijwerking wel uitvoert, maar niet alle vereiste 
informatie in die aangifte of bijwerking vermeldt (bv. hij/zij vermeldt niet de plaats 
waar hij/zij zal overnachten iedere dag tijdens het volgende kwartaal of iedere dag 
waarvoor de bijwerking geldt, of hij/zij laat na een regelmatige activiteit te 
vermelden die hij/zij zal vervullen tijdens het kwartaal of tijdens de periode waarvoor 
de bijwerking geldt); of (iii) wanneer hij/zij informatie aan de oorspronkelijke 
aangifte of bijwerking toevoegt die niet correct (bv. een onbestaand adres) of 
onvoldoende is om de antidopingorganisatie toe te laten hem/haar te lokaliseren met 
het oog op dopingtests (bv. “lopen in het Zwarte Woud”).] 

c. (in het geval van een tweede of derde aangifteverzuim tijdens 
hetzelfde kwartaal) dat hij/zij in overeenstemming met artikel 
I.5.2(d) op de hoogte is gebracht van het voorgaande 
aangifteverzuim en dat (als dat aangifteverzuim bleek te 
bestaan uit tekortkomingen in de aangifte van de 
verblijfsgegevens die bij niet-correctie zouden kunnen leiden 
tot verdere aangifteverzuimen) in de kennisgeving was 
geadviseerd dat hij/zij - om een verder aangifteverzuim te 
vermijden - de vereiste aangifte van de verblijfsgegevens (of 
bijwerking) moest indienen tegen de deadline gespecificeerd in 
de kennisgeving (die niet minder dan 24 uur na ontvangst van 
de kennisgeving mag bedragen en niet later mag vallen dan 
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het einde van de maand waarin de kennisgeving is 
ontvangen), maar dat hij/zij toch heeft verzuimd om dat 
aangifteverzuim te corrigeren tegen de deadline gespecificeerd 
in de kennisgeving; en 

[Opmerking bij I.3.6(c): De vereiste stelt dat de sporter in kennis moet worden 
gesteld van het eerste aangifteverzuim tijdens het kwartaal en de mogelijkheid moet 
krijgen om een verder verzuim te vermijden, alvorens een volgend aangifteverzuim 
tijdens dat kwartaal tegen hem/haar mag worden ingesteld. Maar dat is ook de enige 
vereiste. Het is in het bijzonder niet noodzakelijk dat de procedure voor het 
resultatenbeheer wordt doorlopen voor het eerste aangifteverzuim alvorens een 
tweede aangifteverzuim tegen de sporter kan worden ingesteld.] 

d. dat het verzuim van naleving door de sporter op zijn minst 
voortvloeide uit nalatigheid. Voor deze doeleinden zal de 
sporter worden verondersteld nalatig te zijn geweest zodra is 
bewezen dat hij/zij op de hoogte was gebracht van de 
vereisten, maar heeft nagelaten om eraan te voldoen. Die 
veronderstelling kan enkel door de sporter worden weerlegd 
wanneer die bewijst dat geen nalatigheid van zijn/haar kant 
heeft gezorgd voor of heeft bijgedragen tot het verzuim. 

I.4 Beschikbaarheid voor dopingtests 

I.4.1   Terwijl in Codeartikel 5.2 wordt gespecificeerd dat iedere sporter zich 
op vraag van een antidopingorganisatie met dopingtestbevoegdheid over 
hem/haar eender waar en wanneer moet onderwerpen aan dopingtests, moet 
een sporter die deel uitmaakt van een geregistreerde doelgroep voor 
dopingtests daarenboven specifiek aanwezig en beschikbaar zijn voor 
dopingtests op eender welke dag binnen het tijdsbestek van 60 minuten dat 
voor die dag in zijn/haar aangifte van de verblijfsgegevens is gespecificeerd, 
en dat op de locatie die de sporter voor dat tijdsbestek in zijn/haar aangifte 
heeft vermeld. Een verzuim van naleving met betrekking tot deze vereiste 
moet worden beschouwd als een duidelijke gemiste dopingtest. Als de 
sporter tijdens een dergelijk tijdsbestek wordt getest, moet hij/zij bij de DCA 
blijven tot de monsterafname is voltooid, zelfs als het vermelde tijdsbestek 
van 60 minuten daarbij wordt overschreden. Doet hij/zij dit niet, dan zal dat 
worden beschouwd als een duidelijke overtreding van Codeartikel 2.3 
(weigering of verzuim om een monster af te staan). 

[Opmerking bij I.4.1: Om via de dopingtest doeltreffend bedrog te kunnen 
afschrikken en opsporen moet deze zo onvoorspelbaar mogelijk zijn. Bijgevolg is het 
tijdsbestek van 60 minuten niet bedoeld om dopingtests te beperken tot die periode 
of om een ‘standaard’-periode voor dopingtests tot stand te brengen, maar eerder 
om: 
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a. heel duidelijk te maken wanneer een mislukte poging om een sporter te testen 
als een gemiste dopingtest zal gelden; 

b. te garanderen dat de sporter kan worden gevonden en minstens één keer per 
dag een monster kan worden afgenomen (wat doping zou moet afschrikken of 
het op zijn minst veel moeilijker zou moeten maken); 

c. de betrouwbaarheid van de rest van de door de sporter verstrekte 
verblijfsgegevens te vergroten en zo de antidopingorganisatie te helpen de 
sporter te lokaliseren voor dopingtests buiten het tijdsbestek van 60 minuten. 
Het tijdsbestek van 60 minuten “bindt” de sporter aan een bepaalde locatie op 
een bepaalde dag. Samen met de informatie die de sporter moet verstrekken 
over waar hij/zij die dag verblijft, traint, aan wedstrijden deelneemt of andere 
‘regelmatige’ activiteiten uitvoert, moet de antidopingorganisatie in staat zijn de 
sporter buiten dat tijdsbestek van 60 minuten te lokaliseren voor dopingtests; en 

d. bruikbare antidopinginformatie te verzamelen, bv. als de sporter regelmatig 
tijdsbestekken met grote leemtes ertussen opgeeft en/of zijn/haar tijdsbestek 
en/of locatie op het laatste ogenblik verandert. Dergelijke informatie kan worden 
gebruikt als basis voor doelgerichte dopingtests bij een dergelijke sporter.] 

I.4.2    Om te verzekeren dat de sporter eerlijk wordt behandeld wanneer 
een mislukte poging is ondernomen om een sporter te testen tijdens een van 
de tijdsbestekken van 60 minuten die hij/zij in zijn/haar aangifte van de 
verblijfsgegevens had gespecificeerd, kan elke volgende poging om die 
sporter te testen (door dezelfde of een andere antidopingorganisatie) tijdens 
een van de tijdsbestekken van 60 minuten die hij/zij in zijn/haar aangifte van 
de verblijfsgegevens had gespecificeerd enkel als een gemiste dopingtest (of 
als de poging is mislukt omdat de opgegeven informatie onvoldoende was om 
de sporter tijdens het tijdsbestek te lokaliseren, als een aangifteverzuim) 
tegen die sporter worden beschouwd als die volgende poging plaatsvindt 
nadat de sporter op de hoogte is gebracht van de eerste mislukte poging, in 
overeenstemming met artikel I.5.2(d). 

[Opmerking bij I.4.2: De vereiste stelt dat de sporter in kennis moet worden gesteld 
van één gemiste dopingtest alvorens een volgende gemiste dopingtest tegen 
hem/haar mag worden ingesteld. Maar dat is ook de enige vereiste. Het is in het 
bijzonder niet noodzakelijk dat de procedure voor het resultatenbeheer wordt 
doorlopen voor de eerste gemiste dopingtest alvorens een tweede gemiste 
dopingtest tegen de sporter kan worden ingesteld.] 

I.4.3   Over een sporter mag enkel worden verklaard dat hij/zij een 
gemiste dopingtest heeft gehad wanneer de instantie voor resultatenbeheer 
elk van de volgende zaken vaststelt: 

a. dat wanneer de sporter op de hoogte was gebracht dat hij/zij 
was aangeduid voor opname in een geregistreerde doelgroep 
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voor dopingtests, hij/zij het advies heeft gehad dat hij/zij 
aansprakelijk zou worden gesteld voor een gemiste dopingtest 
indien hij/zij niet beschikbaar was voor een dopingtest tijdens 
het in zijn/haar aangifte van de verblijfsgegevens 
gespecificeerde tijdsbestek van 60 minuten, op de locatie die 
voor dat tijdsbestek was gespecificeerd; 

b. dat een DCA heeft geprobeerd de sporter op een bepaalde dag 
in het kwartaal, tijdens het tijdsbestek van 60 minuten dat 
werd gespecificeerd in de aangifte van de verblijfsgegevens 
voor die dag van de sporter, te testen door zich naar de voor 
dat tijdsbestek gespecificeerde locatie te begeven; 

[Opmerking bij I.4.3(b): Als de sporter niet beschikbaar is voor een dopingtest bij 
het begin van het tijdsbestek van 60 minuten, maar zich wel later tijdens dat 
tijdsbestek van 60 minuten beschikbaar stelt, moet de DCA het monster afnemen en 
de poging niet proberen te registreren als een gemiste poging, maar moet hij in het 
opdrachtrapport wel alle gegevens vermelden over de vertraging waarmee de 
sporter beschikbaar was. Ieder gedragspatroon van dit type moet worden onderzocht 
als een mogelijke overtreding van de antidopingregels, zijnde het ontwijken van een 
monsterafname krachtens Codeartikel 2.3 of Codeartikel 2.5. Hierdoor kan ook 
begonnen worden met doelgerichte dopingtests bij de sporter. 

Als een sporter niet beschikbaar is voor een dopingtest tijdens zijn/haar 
gespecificeerde tijdsbestek van 60 minuten op de locatie die voor dat tijdsbestek en 
die dag was opgegeven, zal hij/zij aansprakelijk worden gesteld voor een gemiste 
dopingtest, zelfs als hij/zij later die dag toch gelokaliseerd wordt en met succes een 
monster afstaat.] 

c. dat tijdens het gespecificeerde tijdsbestek van 60 minuten de 
DCA alles heeft gedaan wat redelijkerwijs mogelijk was in de 
omstandigheden (m.n. gezien de aard van de specifieke 
locatie) om de sporter te lokaliseren, zonder hem/haar 
voorafgaand in kennis te stellen van de dopingtest; 

[Opmerking bij I.4.3(c): Zodra de DCA is aangekomen op de locatie die werd 
gespecificeerd voor het tijdsbestek van 60 minuten, maar de sporter niet meteen 
kan worden gelokaliseerd, moet de DCA ter plaatse blijven gedurende de rest van 
het tijdsbestek van 60 minuten en tijdens die resterende tijd doen wat redelijkerwijs 
mogelijk is in de omstandigheden om te proberen de sporter te lokaliseren. Zie de 
richtlijnen voor het implementeren van een efficiënt testprogramma van het WADA 
voor meer informatie over het bepalen wat redelijkerwijs mogelijk is in dergelijke 
omstandigheden. 

Wanneer een sporter ondanks de redelijke inspanningen van de DCA niet kan worden 
gelokaliseerd en er nog slechts vijf minuten overblijven van het tijdsbestek van 60 
minuten, kan de DCA in laatste instantie (maar dat hoeft hij niet te doen) de sporter 
opbellen (in de veronderstelling dat hij/zij zijn/haar telefoonnummer heeft vermeld 
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in zijn/haar aangifte van de verblijfsgegevens) om na te gaan of hij/zij zich op de 
gespecificeerde locatie bevindt. Als de sporter de oproep van de DCA beantwoordt en 
zich op de locatie (of in de onmiddellijke omgeving ervan) bevindt, zodat hij/zij 
onmiddellijk kan worden getest (m.a.w. binnen het tijdsbestek van 60 minuten), 
moet de DCA wachten op de sporter en het monster bij hem/haar afnamen zoals 
gewoonlijk. De DCA moet echter ook gedetailleerd alle omstandigheden registreren, 
zodat kan worden beslist of er verder onderzoek moet worden gevoerd. De DCA 
moet in het bijzonder eventuele feiten noteren die erop kunnen wijzen dat er 
geknoeid is met het bloed of de urine van de sporter in de periode die is verstreken 
tussen de telefoonoproep en de monsterafname. Als de sporter de oproep van de 
DCA beantwoordt en zich niet op de gespecificeerde locatie of in de buurt ervan 
bevindt, en bijgevolg niet beschikbaar is voor de dopingtest binnen het tijdsbestek 
van 60 minuten, moet de DCA een rapport van een mislukte poging opstellen. 

Aangezien de telefonische oproep eerder discretionair dan verplicht is en volledig 
wordt overgelaten aan de beslissing van de monsterafname-instantie, is het bewijs 
dat een telefonische oproep is gedaan geen vereist element voor een gemiste 
dopingtest, en het gebrek aan een dergelijke oproep vormt voor de sporter geen 
middel om zich te verdedigen tegen de vermeende gemiste dopingtest.] 

d. dat artikel I.4.2 niet van toepassing is of (als het wel van 
toepassing is) niet werd nageleefd; en 

e. dat het verzuim van de sporter om zich beschikbaar te stellen 
voor een dopingtest op de gespecificeerde locatie tijdens het 
gespecificeerde tijdsbestek van 60 minuten op zijn minst 
voortvloeide uit nalatigheid. Voor deze doeleinden zal de 
sporter worden verondersteld nalatig te zijn geweest zodra 
de feiten in de subartikels I.4.3(a) tot (d) zijn bewezen. Die 
veronderstelling kan enkel door de sporter worden weerlegd 
wanneer die bewijst dat geen nalatigheid van zijn/haar kant 
heeft gezorgd voor of heeft bijgedragen tot het verzuim (i) 
om beschikbaar te zijn voor een dopingtest op de vermelde 
locatie tijdens het vermelde tijdsbestek, en (ii) om zijn/haar 
meest recente aangifte van de verblijfsgegevens bij te werken 
zodat men op de hoogte was van de verschillende locatie waar 
hij/zij dan tijdens een gespecificeerd tijdsbestek van 60 
minuten op de bewuste dag beschikbaar zou zijn voor een 
dopingtest. 

I.5 Resultatenbeheer 

I.5.1   In overeenstemming met de Codeartikels 7.1.2 en 7.6 moet de 
internationale federatie of nationale antidopingorganisatie waaraan de 
sporter in kwestie zijn/haar verblijfsgegevens bezorgt, fungeren als instantie 
voor resultatenbeheer met betrekking tot mogelijke aangifteverzuimen van 
verblijfsgegevens. 
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[Opmerking bij I.5.1: Als een antidopingorganisatie die de aangiftes van de 
verblijfsgegevens van een sporter ontvangt (en bijgevolg fungeert als zijn/haar 
instantie voor resultatenbeheer wat betreft de verblijfsgegevens) de sporter uit haar 
geregistreerde doelgroep voor dopingtests schrapt nadat ze één of twee 
aangifteverzuimen van verblijfsgegevens voor hem/haar heeft geregistreerd, en als 
de sporter deel blijft uitmaken van (of wordt opgenomen in) de geregistreerde 
doelgroep voor dopingtests van een andere antidopingorganisatie en die andere 
antidopingorganisatie zijn/haar aangiftes van de verblijfsgegevens begint te 
ontvangen, zal die andere antidopingorganisatie de instantie voor resultatenbeheer 
worden wat betreft alle aangifteverzuimen van verblijfsgegevens door die sporter, 
ook voor de aangifteverzuimen die door de eerste antidopingorganisatie werden 
geregistreerd. In dat geval moet de eerste antidopingorganisatie aan de tweede 
antidopingorganisatie de nodige informatie verschaffen over het (de) 
aangifteverzuim(en) van de verblijfsgegevens dat (die) door die eerste 
antidopingorganisatie binnen de betreffende periode werd(en) geregistreerd, zodanig 
dat als de tweede antidopingorganisatie verdere aangifteverzuimen van de 
verblijfsgegevens door die sporter vaststelt, ze over alle nodige informatie beschikt 
om een procedure te starten tegen hem/haar voor overtreding van Codeartikel 2.4, 
in overeenstemming met artikel I.5.4.] 

I.5.2 Wanneer zich een aangifteverzuim van de verblijfsgegevens blijkt te 
hebben voorgedaan, moet het resultatenbeheer als volgt verlopen: 

a. Als het klaarblijkelijke aangifteverzuim van de 
verblijfsgegevens is vastgesteld bij een poging om de sporter 
te testen, moet de dopingtestinstantie een rapport van een 
mislukte poging ontvangen van de DCA. Als de 
dopingtestinstantie verschilt van de instantie voor 
resultatenbeheer, moet zij het rapport van een mislukte 
poging onverwijld bezorgen aan de instantie voor 
resultatenbeheer, en vervolgens de instantie voor 
resultatenbeheer desgevallend helpen om de nodige informatie 
van de DCA te verkrijgen over het klaarblijkelijke 
aangifteverzuim van de verblijfsgegevens. 

b. De instantie voor resultatenbeheer moet het dossier (inclusief 
elk rapport van een mislukte poging dat door de DCA is 
ingediend) beoordelen om te bepalen of er al dan niet voldaan 
is aan alle vereisten van artikel I.3.6 (bij een aangifteverzuim) 
of van artikel I.4.3 (bij een gemiste dopingtest). Ze moet 
desgevallend informatie opvragen via derden (bv. de DCA door 
wiens dopingtestpoging het aangifteverzuim werd ontdekt of 
de gemiste dopingtest werd teweeggebracht) ter 
ondersteuning van deze taak. 

[Opmerking bij I.5.2(b): De richtlijnen voor resultatenbeheer, hoorzittingen en 
beslissingen van het WADA omvatten informatie over de verklaringen die al dan niet 
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kunnen worden ingeroepen om een klaarblijkelijk aangifteverzuim of gemiste 
dopingtest te verontschuldigen.] 

c. Als de instantie voor resultatenbeheer concludeert dat aan 
eender welke van de relevante vereisten niet is voldaan 
(waardoor geen aangifteverzuim van de verblijfsgegevens 
moet worden geregistreerd), moet ze dat melden aan het 
WADA, de internationale federatie of de nationale 
antidopingorganisatie (naargelang van toepassing), en de 
antidopingorganisatie die het aangifteverzuim van de 
verblijfsgegevens heeft ontdekt, waarbij ze de redenen voor 
haar beslissing vermeldt. Elk van deze organisaties kan tegen 
de beslissing in beroep gaan in overeenstemming met 
Codeartikel 13. 

d. Als de instantie voor resultatenbeheer concludeert dat aan alle 
relevante vereisten is voldaan, moet ze de sporter binnen 14 
dagen na de datum van het klaarblijkelijke aangifteverzuim 
van de verblijfsgegevens op de hoogte brengen. De 
kennisgeving moet alle nodige details van het klaarblijkelijke 
aangifteverzuim van de verblijfsgegevens vermelden, zodat de 
sporter op een zinvolle manier kan reageren en hij/zij daartoe 
beschikt over een redelijke termijn, waarbij hij/zij vermeldt of 
hij/zij het aangifteverzuim van de verblijfsgegevens erkent, en 
indien niet, waarom niet. De kennisgeving moet de sporter ook 
op de hoogte stellen van het feit dat drie aangifteverzuimen 
van verblijfsgegevens binnen een periode van 12 maanden 
een overtreding van de antidopingregels is krachtens 
Codeartikel 2.4, alsook of er de voorbije 12 maanden tegen 
hem/haar al andere aangifteverzuimen van verblijfsgegevens 
zijn geregistreerd. In het geval van een aangifteverzuim moet 
de kennisgeving de sporter ook informeren hoe hij/zij om een 
verder aangifteverzuim te vermijden de ontbrekende 
verblijfsgegevens moet aangeven binnen de deadline 
gespecificeerd in de kennisgeving (wat niet minder mag 
bedragen dan 24 uur na ontvangst van de kennisgeving en 
niet later mag vallen dan het eind van de maand waarin de 
kennisgeving werd ontvangen). 

e. Als de sporter niet reageert binnen de gespecificeerde termijn 
moet de instantie voor resultatenbeheer het in kennis gestelde 
aangifteverzuim van de verblijfsgegevens op zijn/haar naam 
registreren. Reageert de sporter wel binnen de termijn, dan 
moet overwogen worden of zijn/haar antwoord leidt tot de 
wijziging van de originele beslissing dat aan de vereisten 
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inzake het aangifteverzuim van de verblijfsgegevens is 
voldaan. 

i. Als dat zo is, moet de instantie het WADA, de 
internationale federatie of de nationale 
antidopingorganisatie (naargelang van toepassing), 
alsook de antidopingorganisatie die het aangifteverzuim 
van de verblijfsgegevens onthulde, hiervan op de hoogte 
brengen, inclusief de redenen voor die beslissing. Elk van 
deze organisaties kan tegen de beslissing in beroep gaan 
in overeenstemming met Codeartikel 13. 

ii. Als dat niet zo is, moet de instantie de sporter (met de 
redenen) op de hoogte brengen en een redelijke termijn 
specificeren waarin hij/zij een administratieve herziening 
van de beslissing kan vragen. Het rapport van een 
mislukte poging moet op dat ogenblik aan de sporter 
worden bezorgd, als hij/zij het nog niet eerder tijdens de 
procedure heeft ontvangen. 

f. Als de sporter binnen de gespecificeerde termijn geen 
administratieve herziening vraagt, moet de instantie voor 
resultatenbeheer het in kennis gestelde aangifteverzuim van 
de verblijfsgegevens op zijn/haar naam registreren. Als de 
sporter vóór de deadline wel een administratieve herziening 
aanvraagt, moet deze uitsluitend op basis van de documenten 
worden uitgevoerd door één of meer personen die nog niet 
betrokken waren bij de beoordeling van het aangifteverzuim 
van de verblijfsgegevens. Deze administratieve herziening is 
bedoeld om nogmaals te bepalen of aan alle relevante 
vereisten voor het registreren van een aangifteverzuim van de 
verblijfsgegevens al dan niet is voldaan. 

g. Als na de administratieve herziening wordt geconcludeerd dat 
niet is voldaan aan alle relevante vereisten voor het 
registreren van een aangifteverzuim van de verblijfsgegevens, 
moet de instantie voor resultatenbeheer dit melden aan het 
WADA, de internationale federatie of de nationale 
antidopingorganisatie (naargelang van toepassing), alsook de 
antidopingorganisatie die het aangifteverzuim van de 
verblijfsgegevens onthulde, inclusief de redenen voor die 
beslissing. Elk van deze organisaties kan tegen de beslissing in 
beroep gaan in overeenstemming met Codeartikel 13. Als 
anderzijds wordt geconcludeerd dat is voldaan aan alle 
relevante vereisten voor het registreren van een 
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aangifteverzuim van de verblijfsgegevens, moet de instantie 
de sporter hiervan in kennis stellen en het in kennis gestelde 
aangifteverzuim van de verblijfsgegevens op zijn/haar naam 
registreren. 

I.5.3 De instantie voor resultatenbeheer moet een beslissing om een 
aangifteverzuim van de verblijfsgegevens in naam van een sporter te 
registreren confidentieel melden aan het WADA en aan alle andere relevante 
antidopingorganisaties, via ADAMS of enig ander systeem dat werd 
goedgekeurd door het WADA. 

[Opmerking bij I.5.3: Om twijfel te vermijden kan de instantie voor resultatenbeheer 
in een vroeg stadium van de resultatenbeheerprocedure andere relevante 
antidopingorganisaties (strikt vertrouwelijk) op de hoogte brengen van het 
klaarblijkelijke aangifteverzuim van de verblijfsgegevens, wanneer ze dat gepast 
acht (met het oog op de planning van dopingtests of om andere redenen). Verder 
kan een antidopingorganisatie ook een algemeen statistisch rapport van haar 
activiteiten publiceren waarin in algemene bewoordingen het aantal 
aangifteverzuimen van verblijfsgegevens wordt vermeld dat ze tijdens een bepaalde 
periode heeft opgetekend bij sporters waarvoor ze bevoegd is, op voorwaarde dat 
daarbij geen informatie wordt gepubliceerd waaruit de identiteit van de betrokken 
sporters zou kunnen blijken. Voorafgaand aan enige maatregelen in 
overeenstemming met Codeartikel 2.4 mag een antidopingorganisatie niet publiek 
bekendmaken dat tegen een sporter (al dan niet) aangifteverzuimen van 
verblijfsgegevens zijn geregistreerd (of dat in een bepaalde sport al dan niet sporters 
actief zijn tegen wie aangifteverzuimen van verblijfsgegevens zijn geregistreerd).] 

I.5.4 Wanneer tegen een sporter binnen een periode van 12 maanden drie 
aangifteverzuimen van verblijfsgegevens zijn geregistreerd, moet de 
instantie voor resultatenbeheer de nodige stappen zetten ten opzichte van de 
sporter tegen wie een overtreding van Codeartikel 2.4 is geregistreerd. Als 
de instantie voor resultatenbeheer er niet in slaagt om dergelijke 
maatregelen te treffen tegen een sporter binnen 30 dagen nadat het WADA 
in kennis is gesteld van de registratie van het derde aangifteverzuim van de 
verblijfsgegevens binnen een periode van 12 maanden in hoofde van een 
sporter, wordt aangenomen dat de instantie voor resultatenbeheer heeft 
beslist dat er geen overtreding van de antidopingregels heeft 
plaatsgevonden, met als doel de rechten op beroep vermeld in Codeartikel 
13.2 te activeren. 

I.5.5 Een sporter waarvan wordt beweerd dat hij/zij de antidopingregels 
heeft overtreden krachtens Codeartikel 2.4, heeft het recht een dergelijke 
aantijging te laten vaststellen tijdens een volledige hoorzitting met 
bewijsstukken in overeenstemming met Codeartikel 8. Het hoorzittingspanel 
is niet gebonden door enige vaststelling die tijdens de 
resultatenbeheerprocedure is gedaan, hetzij met betrekking tot de juistheid 
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van een verklaring die voor een aangifteverzuim van de verblijfsgegevens 
wordt gegeven, hetzij in andere opzichten. Dat is daarentegen de taak van 
de antidopingorganisatie die de procedure inleidt om alle vereiste 
elementen van elk vermeend aangifteverzuim van de verblijfsgegevens tot 
tevredenheid van het hoorzittingspanel vast te stellen. Als het 
hoorzittingspanel beslist dat volgens de vereiste standaard één (of twee) 
aangifteverzuimen van verblijfsgegevens zijn vastgesteld, terwijl dat niet kan 
worden gezegd van het (de) andere vermeende aangifteverzuim(en) van de 
verblijfsgegevens, kan niet worden vastgesteld dat er een overtreding van de 
antidopingregels is begaan krachtens Codeartikel 2.4. Maar als de sporter 
nadien nog één (of twee, naargelang van toepassing) aangifteverzuim(en) 
van de verblijfsgegevens begaat binnen de betreffende periode van 12 
maanden, kunnen nieuwe stappen worden ondernomen op basis van een 
combinatie van het (de) aangifteverzuimen van de verblijfsgegevens dat 
(die) naar tevredenheid van het hoorzittingspanel werd(en) vastgesteld 
tijdens de voorgaande procedure (in overeenstemming met Codeartikel 
3.2.3) en het (de) aangifteverzuim(en) van de verblijfsgegevens die 
daaropvolgend door de sporter zijn begaan. 

[Opmerking bij I.5.5: Niets in artikel I.5.5 is bedoeld om de antidopingorganisatie 
ervan te weerhouden een argument dat tijdens de hoorzitting ten voordele van de 
sporter is aangebracht te wraken op basis van het feit dat het tijdens een eerdere 
fase van de resultatenbeheerprocedure kon worden aangebracht, wat echter niet 
gebeurd is.] 

I.5.6 De vaststelling dat een sporter een overtreding van de 
antidopingregels heeft begaan krachtens Codeartikel 2.4 heeft de volgende 
consequenties: (a) oplegging van een periode van uitsluiting in 
overeenstemming met Codeartikel 10.3.2 (eerste overtreding) of Codeartikel 
10.7 (volgende overtreding(en)); en (b) in overeenstemming met Codeartikel 
10.8, diskwalificatie (tenzij eerlijkheid het anders verlangt) van alle 
individuele resultaten die een sporter heeft behaald vanaf de datum van de 
overtreding van de antidopingregels krachtens Codeartikel 2.4 tot de datum 
van aanvang van een voorlopige schorsing of periode van uitsluiting, met 
alle consequenties die daaruit kunnen voortvloeien zoals het verlies van 
alle medailles, punten en prijzen. Voor deze doeleinden wordt geoordeeld 
dat de overtreding van de antidopingregels heeft plaatsgevonden op de 
datum van het derde aangifteverzuim van de verblijfsgegevens dat volgens 
het hoorzittingspanel heeft plaatsgevonden. De impact van een overtreding 
van de antidopingregels krachtens Codeartikel 2.4 door een individuele 
sporter op de resultaten van het team waarvoor de sporter heeft gespeeld 
tijdens de betrokken periode moet worden bepaald in overeenstemming met 
Codeartikel 11. 
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I.6 Verantwoordelijkheden met betrekking tot 
verblijfsgegevens 

I.6.1     Niettegenstaande enige andere bepaling in deze bijlage I: 

a. kan een internationale federatie voorstellen en kan een 
nationale antidopingorganisatie goedkeuren om sommige of 
alle verantwoordelijkheden van de internationale federatie met 
betrekking tot de verblijfsgegevens krachtens deze bijlage I te 
delegeren aan de nationale antidopingorganisatie; 

b. kan een internationale federatie sommige of alle van haar 
verantwoordelijkheden met betrekking tot de 
verblijfsgegevens krachtens deze bijlage I delegeren aan de 
nationale federatie van de sporter; of 

c. kan een nationale antidopingorganisatie sommige of alle van 
haar verantwoordelijkheden met betrekking tot de 
verblijfsgegevens krachtens deze bijlage I delegeren aan de 
nationale federatie van de sporter of een andere aangewezen 
antidopingorganisatie die bevoegd is voor de sporter in 
kwestie; 

d. moet het Nationaal Olympisch Comité, wanneer geen 
aangewezen nationale antidopingorganisatie bestaat, instaan 
voor de verantwoordelijkheden met betrekking tot de 
verblijfsgegevens van de nationale antidopingorganisatie zoals 
uiteengezet in deze bijlage I; en 

e. kan het WADA, wanneer het bepaalt dat de internationale 
federatie of nationale antidopingorganisatie (naargelang van 
toepassing) sommige of alle van haar verantwoordelijkheden 
met betrekking tot de verblijfsgegevens krachtens deze bijlage 
I niet kan afwijzen, sommige of alle van die 
verantwoordelijkheden delegeren aan iedere andere 
aangewezen antidopingorganisatie. 

I.6.2 Een nationale federatie moet haar uiterste best doen om haar 
internationale federatie en/of nationale antidopingorganisatie (naargelang 
van toepassing) te helpen met het verzamelen van de aangiftes van de 
verblijfsgegevens van sporters die binnen de bevoegdheid van die nationale 
federatie vallen, met inbegrip van (zonder beperking) het voorzien van een 
bijzondere bepaling daartoe in haar regels. 
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I.6.3   Een sporter kan ervoor kiezen om de taak van het indienen van 
zijn/haar aangiftes van de verblijfsgegevens (en/of eventuele updates 
daarvan) te delegeren aan een derde zoals een coach, een manager of een 
nationale federatie, op voorwaarde dat deze derde akkoord gaat met deze 
delegatie van de taak. De antidopingorganisatie die de aangiftes van de 
verblijfsgegevens van de sporter verzamelt, kan een schriftelijke 
kennisgeving eisen van elke overeengekomen delegatie, ondertekend door 
zowel de sporter in kwestie als de derde waaraan de taak is gedelegeerd. 

[Opmerking bij I.6.3: Zo kan een sporter die actief is in een teamsport of in een 
andere sport waarvoor de wedstrijden en/of trainingssessies in groep verlopen, de 
taak om zijn/haar aangiftes van de verblijfsgegevens in te dienen delegeren aan het 
team en deze taak laten uitvoeren door een coach, manager of nationale federatie. 
Een sporter die actief is in een dergelijke sport, kan het opstellen van zijn/haar 
aangiftes van de verblijfsgegevens om redenen van gemak en efficiëntie delegeren 
aan zijn/haar team, niet alleen voor de periodes waarin er teamactiviteiten zijn, 
maar ook voor de periodes waarin hij/zij niet samen is met het team, op voorwaarde 
dat het team hiermee instemt. In dergelijke omstandigheden zal de sporter alle 
informatie over zijn/haar individuele verblijfsgegevens voor de periode in kwestie 
aan het team moeten bezorgen, om de informatie waarover het team beschikt met 
betrekking tot de teamactiviteiten aan te vullen.] 

I.6.4   Maar in alle gevallen, ook voor sporters die actief zijn in 
teamsporten: 

a. blijft iedere sporter die deel uitmaakt van een geregistreerde 
doelgroep voor dopingtests te allen tijde als laatste 
verantwoordelijk voor de accuratesse en volledigheid van 
zijn/haar aangiftes van de verblijfsgegevens, ongeacht of 
hij/zij deze aangiftes zelf uitvoert of delegeert aan een derde. 
De sporter kan bij een vermeend aangifteverzuim niet 
aanvoeren dat hij/zij deze verplichting heeft gedelegeerd aan 
een derde en dat deze derde niet heeft voldaan aan de 
geldende vereisten, en 

b.  blijft die sporter te allen tijde persoonlijk aansprakelijk voor de 
verzekering dat hij/zij beschikbaar is voor dopingtests in 
overeenstemming met de verblijfsgegevens die hij/zij in 
zijn/haar aangiftes van de verblijfsgegevens heeft vermeld. De 
sporter kan bij een vermeende gemiste dopingtest niet 
aanvoeren dat hij/zij de verantwoordelijkheid voor het 
aangeven van zijn/haar verblijfsgegevens voor de bewuste 
periode heeft gedelegeerd aan een derde en dat deze derde 
niet de correcte informatie heeft ingevoerd of verzuimd heeft 
eerder ingevoerde informatie bij te werken zodat de 
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verblijfsgegevens in de aangifte van de verblijfsgegevens voor 
de dag in kwestie up-to-date en accuraat zouden zijn. 

[Opmerking bij I.6.4: Als bij een poging om een sporter te testen tijdens een 
tijdsbestek van 60 minuten dat werd aangeduid binnen een bepaalde periode voor 
een teamactiviteit de poging niet succesvol is omdat een lid van het team de 
verkeerde informatie met betrekking tot de teamactiviteit heeft ingevoerd, of omdat 
eerder ingevoerde informatie niet werd bijgewerkt nadat de gegevens van de 
teamactiviteit gewijzigd waren, kan het team aan sancties worden onderworpen 
volgens de geldende regels van de internationale federatie, maar ook de sporter zelf 
blijft aansprakelijk voor een aangifteverzuim van de verblijfsgegevens. Dat moet zo 
zijn, want als een sporter de schuld bij zijn/haar team kan leggen als hij/zij niet 
beschikbaar is voor een dopingtest op de locatie die door zijn/haar team werd 
opgegeven, kan hij/zij ook de aansprakelijkheid voor zijn/haar verblijfsgegevens met 
het oog op dopingtests ontwijken. Uiteraard heeft het team dezelfde belangen als de 
sporter bij het verzekeren dat de aangifte van de verblijfsgegevens accuraat is en 
het vermijden van aangifteverzuimen van verblijfsgegevens in hoofde van de 
sporter.] 



 

2017 ISTI – januari 2017 
120 

 

Bijlage J – Dopingtests tijdens een evenement 

J.1 Zoals geanticipeerd in Codeartikel 5.3.2. wordt in deze bijlage de 
procedure opgesteld die door het WADA moet worden gevolgd wanneer 
antidopingorganisaties een verzoek tot goedkeuring indienen om dopingtests 
uit te voeren tijdens een evenement waarvoor ze geen overeenkomst hebben 
kunnen afsluiten met het bestuursorgaan van het evenement. 
 
J.2 Het WADA streeft ernaar dergelijke verzoeken te overwegen om de 
samenwerking en coördinatie tussen verschillende antidopingorganisaties te 
bevorderen, teneinde de doeltreffendheid van hun respectieve 
dopingtestprogramma’s te optimaliseren en tegelijkertijd te verzekeren dat 
de verantwoordelijkheden van de antidopingorganisatie correct worden 
beheerd om te vermijden dat er een operationele chaos wordt gecreëerd ten 
opzichte van de sporters. 
 
J.3 Elke antidopingorganisatie die niet verantwoordelijk is voor het 
organiseren en coördineren van dopingtests tijdens een evenement in 
overeenstemming met Codeartikel 5.3.2, maar tijdens een dergelijk 
evenement toch dopingtests wenst uit te voeren, moet vooraleer contact 
te zoeken met het WADA schriftelijk deze toestemming aanvragen bij het 
bestuursorgaan van het evenement, inclusief alle redenen ter ondersteuning 
van de aanvraag. 
 
J.4 Dit verzoek moet minstens 35 dagen vóór de start van het 
evenement worden verzonden (m.n. 35 dagen vóór de start van de ‘binnen 
wedstrijdverband’-periode zoals gedefinieerd in de regels van de 
internationale federatie die belast is met de bewuste sport). 
 
J.5 Als het bestuursorgaan weigert of niet antwoordt binnen 7 dagen 
volgend op de ontvangst van het verzoek, kan de verzoekende 
antidopingorganisatie aan het WADA (met een kopie aan het bestuursorgaan) 
een schriftelijk verzoek sturen, inclusief alle redenen ter ondersteuning, een 
duidelijke omschrijving van de situatie en alle relevante correspondentie 
tussen het bestuursorgaan en de verzoekende antidopingorganisatie. Dit 
verzoek moet uiterlijk 21 dagen vóór de start van het evenement bij het 
WADA ontvangen worden. 
 
J.6   Na ontvangst van dit verzoek zal het WADA het bestuursorgaan 
onmiddellijk vragen welk standpunt zij hebben ingenomen tegenover het 
verzoek, alsook de reden van hun weigering. Het bestuursorgaan moet het 
WADA een antwoord bezorgen binnen 7 dagen na ontvangst van de vraag 
van het WADA. 
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J.7 Zodra het WADA het antwoord van het bestuursorgaan heeft 
ontvangen of als het bestuursorgaan binnen 7 dagen geen antwoord heeft 
geproduceerd, zal het WADA binnen de volgende 7 dagen een overwogen 
beslissing nemen. Daarbij zal het WADA onder andere het volgende in 
aanmerking nemen: 
 

a) het spreidingsplan van de dopingtests voor het evenement, 
inclusief het aantal en het type van de tests die tijdens het 
evenement zijn gepland; 

 
b) de lijst met verboden stoffen waarvoor monsters voor analyse 

zullen worden afgenomen; 
 

c) het algemene antidopingprogramma dat in de sport wordt 
toegepast; 

 
d) de logistieke problemen die zich kunnen voordoen wanneer de 

verzoekende antidopingorganisatie de toelating krijgt om tijdens 
het evenement dopingtests uit te voeren; 

 
e) alle andere redenen die worden voorgelegd door de 

verzoekende antidopingorganisatie en/of het bestuursorgaan dat 
dergelijke dopingtests weigert; en 

 
f) alle andere beschikbare informatie die het WADA relevant 

beschouwt. 
 
J.8 Als het WADA besluit dat dopingtests tijdens het evenement moeten 
worden toegelaten, hetzij zoals aangevraagd door de verzoekende 
antidopingorganisatie, hetzij zoals voorgesteld door het WADA, kan het 
WADA het bestuursorgaan de mogelijkheid bieden om dergelijke dopingtests 
zelf uit te voeren, tenzij het WADA van oordeel is dat dit in de 
omstandigheden niet realistisch en/of niet aangewezen is. 
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Bijlage K – Verzameling, opslag en transport van 
bloedmonsters voor het BPS 

K.1  Doelstelling 

Verzamelen van een bloedmonster van de sporter voor gebruik in verband 
met de meting van de individuele bloedvariabelen van de sporter binnen het 
kader van het programma voor het biologisch pasoort voor sporters, op een 
wijze die gepast is voor deze toepassing. 

K.2 Vereisten 

K.2.1 Indien de verzameling na een training of wedstrijd gebeurt, zal bij de 
testplanning rekening worden gehouden met de verblijfsgegevens om ervoor 
te zorgen dat de dopingtest niet binnen twee uur na die activiteit gebeurt. Als 
de sporter minder dan twee uur voordat de sporter van zijn/haar selectie op 
de hoogte is gesteld heeft getraind of aan een wedstrijd heeft meegedaan, 
zal de DCA of ander monsterafnamepersoneel de sporter begeleiden tot de 
periode van twee uur is verstreken.  

Indien het monster binnen twee uur na een training of wedstrijd is 
afgenomen, worden de aard, de duur en de intensiteit van de inspanning 
door de DCA vastgelegd om deze informatie beschikbaar te maken voor de 
BEBP en vervolgens de deskundigen. 

K.2.2 Hoewel een enkel bloedmonster voldoende is binnen het kader van het 
BPS, is het aanbevolen om een extra “B”-monster af te nemen voor een 
eventuele vervolganalyse van verboden stoffen en methoden in volbloed 
(bijv. detectie van homologe bloedtransfusie (HBT) en/of erythropoiese-
stimulerende middelen (ESA's).  

Voor dopingtests buiten wedstrijdverband moeten tegelijk met het/de 
bloedmonster(s) “A”- en “B”-urinemonsters worden afgenomen om 
analytische tests op ESA's mogelijk te maken, tenzij anderszins 
gerechtvaardigd door een specifieke intelligente teststrategie. 

[Opmerking: De richtlijnen voor de afname van bloedmonsters van de 
WADA zijn in overeenstemming met deze protocollen en omvatten 
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praktische informatie over de integratie van BPS-tests in “traditionele” 
testactiviteiten. In de richtlijnen voor de afname van bloedmonsters is 
een tabel opgenomen dat aangeeft welke specifieke tijdslimieten voor 
de levering gepast zijn wanneer specifieke testtypes worden 
gecombineerd (bijv. BPS + groeihormoon (GH), BPS + HBT enz.) en 
welke soorten monsters geschikt kunnen zijn voor gelijktijdig 
transport.] 

K.2.3 Het monster wordt vanaf het moment van afname gekoeld totdat het 
wordt geanalyseerd, behalve wanneer het monster meteen op de 
afnamelocatie wordt geanalyseerd. De opslagprocedure valt onder 
verantwoordelijkheid van de DCA. 

Het opslag- en transportrecipiënt moet in staat zijn om de bloedmonsters bij 
een koele temperatuur te bewaren. Volbloedmonsters mogen nooit worden 
bevroren. Bij het kiezen van het opslag- en transportrecipiënt moet de DCA 
rekening houden met de opslagtijd, het aantal monsters dat in het recipiënt 
zal worden opgeslagen en de omgevingsomstandigheden (hoge of lage 
temperatuur). Het opslagrecipiënt is een van de volgende: 

a) Koeler. 

b) Geïsoleerde koelbox. 

c) Isotherme tas. 

d) Een ander recipiënt dat de hieronder vermelde eigenschappen 
heeft. 

K.2.4 Er moet een temperatuurdatalogger worden gebruikt om de 
temperatuur vanaf de afname tot de analyse van het monster te registreren, 
behalve wanneer het monster meteen op de afnamelocatie wordt 
geanalyseerd. De temperatuurdatalogger moet in staat zijn tot het volgende: 

a) vastlegging van de temperatuur in graden Celsius, minstens een 
keer per minuut;  

b) vastlegging van de tijd in GMT;  
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c) rapportage van het temperatuurprofiel naarmate de tijd 
verstrijkt, in tekstformaat met een lijn per meting, volgens het 
formaat “JJJJ-MM-DD UU:MM T”; 

d) een unieke ID hebben van minstens zes karakters. 

K.2.5 Na kennisgeving aan de sporter dat hij/zij is geselecteerd voor 
dopingcontrole en nadat de DCA/BAO de sporter heeft verteld wat zijn/haar 
rechten en verantwoordelijkheden zijn binnen het dopingcontroleproces, zal 
de DCA/BAO de sporter vragen in gedurende minstens 10 minuten voor het 
geven van het bloedmonster een normale zithouding aan te nemen, met 
beide voeten op de grond. 

[Opmerking: de sporter mag tijdens de 10 minuten voorafgaand aan 
de monsterafname niet opstaan. Het is niet toegestaan de sporter 10 
minuten in een wachtkamer te laten zitten en hem/haar vervolgens 
het bloedafnamelokaal binnen te roepen.] 

K.2.6 Naast een standaard dopingcontroleformulier zal de DCA/BAO 
gebruikmaken van het aanvullend BPS-formulier indien dat beschikbaar is. 
Indien geen BPS-specifiek dopingcontroleformulier beschikbaar is, zal de 
DCA/BAO gebruikmaken van een standaard dopingcontroleformulier, maar 
zal hij/zij de volgende bijkomende informatie verzamelen en vastleggen op 
een bijbehorend formulier of in een aanvullend rapport dat door de sporter 
en de DCA/BAO wordt getekend: 

a) Bevestig dat er geen sprake was van een training of wedstrijd in de 
twee uur voorafgaand aan de bloedtest. 

b) Heeft de sporter in de voorgaande twee weken getraind, aan een 
wedstrijd deelgenomen of verbleven op een hoogte van meer dan 
1.500 meter?  Indien ja, of in geval van twijfel, moet de naam en de 
locatie van de plek waar de sporter is geweest en de duur van 
zijn/haar verblijf worden vastgelegd. Indien bekend wordt de 
geschatte hoogte vermeld.  

c) Heeft de sporter in de afgelopen twee weken enige vorm van 
hoogtesimulatie gebruikt, zoals een hypoxisch(e) tent, masker enz.? 
Indien ja, dan moet zo veel mogelijk informatie worden vastgelegd 
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over het type hulpmiddel en de wijze waarop het is gebruikt (bijv. 
frequentie, duur, intensiteit).  

d) Heeft de sporter in de voorbije drie maanden een of meer 
bloedtransfusies ondergaan? Is sprake geweest van bloedverlies door 
een ongeval, ziekte of donatie in de voorbije drie maanden? Wat was 
het geschatte volume?  

e) De DCA/BAO moet op het dopingcontroleformulier alle eventuele 
extreme omgevingsomstandigheden vermelden waaraan de sporter in 
de twee uur voorafgaand aan de bloedafname blootgesteld is geweest, 
inclusief eventuele sessies in een omgeving met kunstmatige hitte, 
zoals een sauna.   

f) Volgt de monsterafname onmiddellijk na een intensieve duurwedstrijd 
van minstens drie aaneengesloten dagen, zoals een etappewedstrijd 
wielrennen? 

K.2.7 De DCA/BAO start de temperatuurdatalogger en plaatst die in het 
opslagrecipiënt. Het is belangrijk dat met het vastleggen van de temperatuur 
wordt begonnen voordat het monster wordt afgenomen.  

Het opslagrecipiënt wordt in het dopingcontrolestation geplaatst en wordt 
naar behoren beveiligd in overeenstemming met de ISTI. 

K.2.8 De DCA/BAO geeft de sporter instructie om het 
monsterafnamemateriaal te kiezen in overeenstemming met ISTI Artikel 
E.4.6. Indien de Vaccutainer®(s) niet is/zijn voorgelabeld, brengt de 
DCA/BAO een label aan met een uniek monstercodenummer voorafgaand 
aan de bloedafname. De sporter gaat na of de codes met elkaar 
overeenstemmen. 

K.3 De monsterafnameprocedure 

De monsterafnameprocedure voor het verzamelen van bloed voor het BPS 
stemt overeen met de procedure die in ISTI Artikel E.4 wordt beschreven, 
met de volgende aanvullende elementen: 
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a) De BAO zorgt dat de sporter 10 minuten (of langer) heeft stilgezeten 
voordat de venapunctie plaatsvindt en het bloed wordt afgenomen; 

b) De BAO zorgt ervoor dat de vacuümbuisjes op de juiste wijze worden 
gevuld; 

c) Nadat de bloedstroom in het buisje stopt, verwijdert de BCA het buisje 
uit de houder en homogeniseert hij/zij het bloed in het buisje 
handmatig door het buisje minstens drie maal voorzichtig om te 
draaien. 

K.3.1 De sporter en de DCA/BAO tekenen het dopingcontroleformulier en 
eventueel het aanvullende BPS-formulier. 

Het bloedmonster wordt verzegeld en in het opslagrecipiënt geplaatst, naast 
de temperatuurdatalogger. 

K.4 Transportvereisten 

Bloedmonsters worden vervoerd in een recipiënt dat de integriteit van de 
monsters in de tijd bewaart en veranderingen in de buitentemperatuur 
opvangt. 

De transportprocedure valt onder verantwoordelijkheid van de DCA. Het 
transportrecipiënt wordt veilig getransporteerd met gebruikmaking van een 
door de ADO toegelaten transportmethode. 

K.4.1 De integriteit van de in de hematologische module van het BPS 
gebruikte markers is gegarandeerd wanneer de bloedstabiliteitsscore (BSS) 
beneden 85 blijft, waarbij de BSS wordt berekend als 

BSS = 3 * T + TAA 

waarbij TAA staat voor de tijd van afname tot analyse (in uren) en T de 
gemiddelde temperatuur (in graden Celsius) is zoals gemeten door de 
datalogger tussen de afname en de analyse van het monster.  

Binnen het kader van de BSS kan de DCA/BAO de volgende tabel gebruiken 
om voor een bepaalde gemiddelde temperatuur T de maximale transporttijd 
naar een laboratorium of een door de WADA goedgekeurd laboratorium voor 
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het BPS te bepalen. Dit wordt de tijd van afname tot ontvangst (TAO) 
genoemd: 

T [°C] TAO [u] 

15 35 

12 41 

10 46 

9 48 

8 50 

7 53 

6 55 

5 58 

4 60 

De DCA/BAO moet conservatief te werk gaan en het monster snel naar een 
laboratorium of een door de WADA goedgekeurd laboratorium voor het BPS 
brengen dat zich dichtbij de monsterafnamelocatie bevindt. 

K.4.2 De DCA, BAO of ander monsterafnamepersoneel zal het volgende 
onmiddellijk in ADAMS registreren: 

a) Het dopingcontroleformulier; 

b) Het aanvullend BPS-formulier en/of de bijkomende specifieke 
informatie voor het BPS die is vastgelegd op een bijbehorend formulier 
of een aanvullend rapport; 

c) In de beheersketen de ID van de temperatuurdatalogger (zonder 
tijdsreferentie) en de tijdzone van de testlocatie in GMT. 
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Bijlage L – Vereisten en procedures voor het 
resultatenbeheer voor het Biologisch paspoort voor 
sporters 
 

L.1 Administratief beheer 

De Antidopingorganisatie (ADO) waarnaar in deze bijlage over 
resultatenbeheer wordt verwezen, is de paspoortbewaarder. Als regel zijn 
alle vereisten en procedures die in deze Bijlage worden beschreven van 
toepassing op alle modules van het biologisch paspoort voor sporters (BPS), 
behalve waar expliciet anders vermeld of geïmpliceerd door de context.  

Deze processen worden toegepast en beheerd door een beheerseenheid van 
het biologisch paspoort (BEBP) namens of binnen de ADO. De BEBP zal de 
profielen een eerste beoordeling geven om waar gepast doelgerichte 
aanbevelingen voor de ADO mogelijk te maken of zal waar nodig naar de 
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deskundigen doorverwijzen. Het beheer en de communicatie van de 
biologische data, de BEBP-rapportage en de beoordelingen door deskundigen 
worden geregistreerd in ADAMS en worden door de paspoortbewaarder 
gedeeld met andere ADO('s) met testjurisdictie over de sporter om waar 
nodig verdere paspoorttests te coördineren. Het BEBP-rapport in ADAMS 
vormt een belangrijk element voor het BPS-beheer en de communicatie 
daaromtrent. Het biedt een overzicht van de huidige status van het paspoort 
van de sporter, inclusief de nieuwste doelstellingsaanbevelingen en een 
overzicht van de beoordelingen door deskundigen.  

Deze Bijlage biedt een stapsgewijze benadering van de beoordeling van het 
paspoort van een sporter: 

a) De beoordeling begint met de toepassing van het aanpassingsmodel.  

b) In het geval van een Atypisch paspoortresultaat (ATPR) of wanneer de 
BEBP een controle om andere redenen gerechtvaardigd acht, voert een 
deskundige een eerste beoordeling uit en dient deze een evaluatie in 
op basis van de op dat moment beschikbare informatie.  

c) In het geval van een eerste beoordeling waaruit de conclusie 
“waarschijnlijk doping” naar voren komt, wordt het paspoort door drie 
deskundigen beoordeeld, onder wie de deskundige die de eerste 
beoordeling uitvoerde. 

d) In het geval dat de drie deskundigen het eens zijn over de beoordeling 
“waarschijnlijk doping”, wordt het proces voortgezet met de aanmaak 
van een BPS-documentatiepakket.  

e) Een afwijkend paspoortresultaat (APR) wordt door de BEBP aan de 
ADO gemeld indien de mening van de deskundigen ongewijzigd blijft 
na controle van alle op dat moment beschikbare informatie, inclusief 
het BPS-documentatiepakket. 

f) De sporter wordt op de hoogte gesteld van het afwijkend 
paspoortresultaat (APR) en krijgt de gelegenheid de situatie te 
verklaren.  

g) Indien de deskundigen na beoordeling van de door de sporter gegeven 
toelichting unaniem blijven in hun besluit dat het zeer waarschijnlijk is 
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dat de sporter een verboden stof of een verboden methode heeft 
gebruikt, wordt door de ADO een overtreding van de antidopingregels 
(OADR) vastgesteld en worden disciplinaire maatregelen gestart (Code 
Artikel 7.5). 

[Opmerking: het BPS volgt voor de analytische tests een gelijkaardige 
logische structuur als het resultatenbeheer. Beide processen culmineren in 
een mogelijke OADR op basis van respectievelijk Code Artikel 2.2 en Code 
Artikel 2.1. Een ATPR is ten opzichte van het BPS wat een atypisch resultaat 
(ATR) is ten opzichte van de analytische test; in beide gevallen is verder 
onderzoek vereist. Een APR is ook ten opzichte van het BPS wat een 
afwijkend analyseresultaat (AAR) is ten opzichte van de analytische test; 
beide vereisen resultatenbeheer in overeenstemming met Code Artikel 7.] 

 

L.2 Eerste beoordelingsfase 

L.2.1 Beoordeling op basis van het aanpassingsmodel 

De biologische markers van het BPS worden automatisch in ADAMS verwerkt 
via het aanpassingsmodel. Het aanpassingsmodel voorspelt voor een individu 
een verwacht bereik waarin een reeks markerwaarden zal vallen, uitgaande 
van een normale fysiologische conditie. Uitlopers zijn waarden buiten het 
bereik van 99%, van een ondergrens van het 0,5ste percentiel tot een 
bovengrens van het 99,5ste percentiel (1:100 of minder kans dat dit 
resultaat het gevolg is van een normale fysiologische variatie). Er wordt een 
specificiteit van 99% toegepast om hematologische en steroïdale ATPR's te 
identificeren. In het geval van sequentieafwijkingen (sequentie-ATPR's) is het 
toegepaste bereik 99,9% (1:1000 of minder kans dat dit resultaat het gevolg 
is van een normale fysiologische variatie). 

Een ATPR is een resultaat dat door het aanpassingsmodel in ADAMS wordt 
gegenereerd en dat concludeert dat de waarde(n) van (een) marker(s) zich 
buiten het intra-individuele bereik van de sporter bevinden of dat een 
lengteprofiel van markerwaarden (sequentieafwijkingen) buiten het 
verwachte bereik vallen, waarbij een normale fysiologische conditie wordt 
verondersteld. Een ATPR vereist verdere aandacht en beoordeling. 
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De BEBP kan een paspoort ook aan de deskundige voorleggen wanneer er 
geen ATPR is (zie 2.2.3 hieronder).  

L.2.1.2 ATPR – Hematologische module 

Voor de hematologische module wordt een ATPR gegenereerd wanneer de 
hemoglobineconcentratie (HGB) en/of de stimulatie-index OFF-score (OFFS) 
van de meest recente test buiten de verwachte intra-individuele waarden 
valt. Verder wordt ook het lengteprofiel bestaande uit (ten hoogste) de 20 
meest recente geldige HGB- en/of OFFS-waarden als ATPR beschouwd 
wanneer dit afwijkt van het verwachte bereik, zoals bepaald door het 
aanpassingsmodel (sequentie-ATPR). Een ATPR wordt alleen door het 
aanpassingsmodel gegenereerd op basis van de waarden van de primaire 
markers HGB en OFFS of de sequentie daarvan. 

L.2.1.3 ATPR – Steroïdale module 

Voor de steroïdale module wordt een ATPR gegenereerd wanneer minstens 
een waarde van de ratio's T/E,A/T, A/Etio, 5Adiol/5Adiol of 5Adiol/E 
buiten de verwachte intra-individuele waarden valt. Verder wordt ook het 
“longitudinale steroïdenprofiel” bestaande uit (ten hoogste) de 20 meest 
recente van deze vijf ratio's als atypisch beschouwd wanneer dit afwijkt van 
het verwachte bereik, zoals bepaald door het aanpassingsmodel (sequentie-
ATPR).  

In het geval van een “longitudinaal steroïdenprofiel” zal een ATPR dat door 
een atypisch hoge T/E-waarde wordt veroorzaakt, een melding van een 
ATPR-bevestigingsprocedureaanvraag genereren via ADAMS zoals vermeld in 
de TDEAAS. Wanneer het aanpassingsmodel een ATPR vaststelt voor een van 
de andere ratio's van het “steroïdenprofiel” (A/T, A/Etio, 5Adiol/5βAdiol, 
5Adiol/E), moet de BEBP de testautoriteit in het BEBP-rapport laten weten, 
of indien van toepassing via de paspoortbewaarder, of het monster aan een 
bevestigingsprocedure moet worden onderworpen.  

Ratio's afkomstig van een monster dat tekenen van ernstige microbiële 
aantasting vertoont en ratio's waarvoor een of beide concentratie(s) niet 
accuraat werd(en) gemeten door het laboratorium zoals vermeld in de 
TDEAAS, worden niet door het aanpassingsmodel verwerkt. In het geval dat 
het laboratorium een factor meldt die anderszins een wijziging in het 
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steroïdenprofiel kan veroorzaken, zoals de aanwezigheid van 
ethanolglucuronide in het monster, zal de BEBP beoordelen of het 
steroïdenprofiel nog altijd door het aanpassingsmodel kan worden verwerkt 
en of het monster aan een bevestigingprocedure moet worden onderworpen. 

L.2.1.4 Afwijking van de BPS-vereisten van de WADA 

Indien sprake is van afwijking van de BPS-vereisten van de WADA 
inzake de afname, het transport en de analyse van monsters, zal het 
biologische resultaat dat op basis van dit monster is verkregen en 
waarop de non-conformiteit een impact heeft, niet in aanmerking 
worden genomen in de berekeningen van het aanpassingsmodel 
(bijvoorbeeld: reticulocyten worden beïnvloed, maar de hemoglobine 
niet).  

Het gedeelte van het resultaat waarop de non-conformiteit geen 
impact heeft, zal in de berekeningen van het aanpassingsmodel 
worden opgenomen. In zulke gevallen zal de BEBP specifieke uitleg 
bieden om de opname van de resultaten te onderbouwen. Het monster 
wordt in alle gevallen geregistreerd in het paspoort van de sporter. De 
deskundigen kunnen alle resultaten in hun beoordeling opnemen, op 
voorwaarde dat hun conclusies geldig kunnen worden onderbouwd in 
de context van de non-conformiteit.  

L.2.2 De eerste deskundigenbeoordeling 

Een paspoort dat een ATPR oplevert of waarvoor een beoordeling om andere 
redenen gerechtvaardigd is, wordt door de BEBP naar een deskundige 
verstuurd voor anonieme beoordeling in ADAMS. Dit moet ten laatste 7 
werkdagen na de aanmaak van het ATPR in ADAMS gebeuren. De 
beoordeling van het paspoort vindt anoniem laats (zonder dat de specifieke 
sporter bij naam wordt genoemd) op basis van het profiel en andere 
basisinformatie (bijv. wedstrijdschema's) die mogelijk al beschikbaar is.  

De deskundigen maken geen deel uit van de BEBP of de ADO, tenzij in het 
geval dat in 2.2.2 voor de steroïdale module wordt beschreven.  

L.2.2.1 Beoordeling – Hematologische module 
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Indien de hematologische module een ATPR oplevert of indien om andere 
redenen een beoordeling wordt aangevraagd door de BEBP, moet het 
resultaat/profiel worden beoordeeld door een deskundige die door de BEBP 
wordt aangesteld.  

 

 

L.2.2.2 Beoordeling – Steroïdale module 

Indien een resultaat dat door een laboratorium wordt verstrekt een ATPR 
omvat dat veroorzaakt wordt door een atypisch hoge T/E-waarde, ondergaat 
het monster een bevestigingsprocedure inclusief GC-C-IRMS-analyse. Indien 
het resultaat van de GC-C-IRMS-bevestigingsprocedure negatief of niet-
doorslaggevend is, vraagt de BEBP een beoordeling door een deskundige 
aan. Er is geen beoordeling door de BEBP of een deskundige nodig wanneer 
de GC-C-IRMS-bevestigingsprocedure een afwijkend analyseresultaat (AAR) 
oplevert. 

Indien het eerste en enige resultaat in een paspoort door het 
aanpassingsmodel als atypisch wordt aangemerkt (met een negatief of niet-
doorslaggevend IRMS-resultaat, indien van toepassing), kan de BEBP de 
verzameling van een extra monster aanbevelen voordat de eerste 
beoordeling door een deskundige wordt gestart.  

Indien het resultaat een ATPR voor een van de ratio's A/T, A/Etio, 
5Adiol/5βAdiol, 5Adiol/E oplevert, moet de BEBP de paspoorten 
evalueren en een BEBP-rapport verstrekken in ADAMS.  

Wanneer de BEBP verbonden is aan een laboratorium, kan ze de eerste 
externe deskundige vervangen en kan ze een beoordeling indienen via het 
BEBP-rapport in ADAMS.  

L.2.2.3 Beoordeling zonder ATPR 

Voor beide modules kan een paspoort ook voor beoordeling door een 
deskundige worden opgestuurd wanneer geen sprake is van een ATPR, maar 
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het paspoort andere elementen omvat die om andere redenen een 
beoordeling rechtvaardigen. Het kan daarbij onder meer gaan om: 

a) Data die niet in aanmerking zijn genomen in het aanpassingsmodel 

b) Abnormale niveaus en/of variaties van markers 

c) Tekenen van hemodilutie in het hematologisch paspoort 

d) Steroïdeniveaus in de urine beneden de bijbehorende bepalingsgrens 
(BG) van de analyse 

e) Informatie met betrekking tot de betrokken sporter. 

Een beoordeling door een deskundige die in bovenvermelde situaties wordt 
gestart, kan dezelfde gevolgen hebben als een beoordeling door een 
deskundige op basis van een ATPR.  

L.2.3 Gevolgen van de eerste beoordeling 

Afhankelijk van de uitslag van de eerste beoordeling onderneemt de BEBP de 
volgende actie:   

Beoordeling door de deskundige  Actie van de BEBP 

Normaal: Waarschijnlijk een fysiologische conditie Voortzetting van het normale 
testpatroon. 

Paspoort verdacht: Verdere gegevens zijn nodig. ADO waarschuwen dat doelgerichte tests 
nodig zijn en aanbevelingen doen. 

Waarschijnlijk doping: Rekening houdend met de 
informatie in het paspoort van de sporter is het 
waarschijnlijk dat het paspoort het resultaat is van 
het gebruik van een verboden stof of een verboden 
methode en is het hoogst onwaarschijnlijk dat het 
het resultaat is van een normale fysiologische of 
pathologische conditie. 

Verzending naar een panel van drie 
deskundigen, inclusief de eerste 
deskundige, in overeenstemming met 
sectie 3 van deze Bijlage L. 

Waarschijnlijk een medische aandoening: De 
informatie in het paspoort in aanmerking nemende, 
is het waarschijnlijk dat het paspoort het resultaat is 
van een pathologische aandoening.  

Verwittiging van de sporter via de ADO 
(of verzending naar deskundigen).  

[Opmerking: Het BPS is een middel om het mogelijke gebruik van 
verboden stoffen of verboden methoden op te sporen en is niet 
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bedoeld als gezondheidscontrole of voor medisch toezicht. Het is 
belangrijk dat de ADO de sporters voorlicht, zodat die zelf regelmatig 
hun gezondheid laten controleren en hiervoor niet afhankelijk zijn van 
het BPS. Wel moet de ADO  de sporter informeren in het geval dat het 
paspoort wijst op een waarschijnlijke pathologie zoals bepaald door de 
deskundigen.] 

 

L.3 Beoordeling door drie deskundigen 

In het geval dat de evaluatie door de aangestelde deskundige in de eerste 
beoordeling de veronderstelling steunt dat het profiel, in afwachting van een 
andere, in een later stadium te bieden verklaring, waarschijnlijk het resultaat 
is van het gebruik van een verboden stof of een verboden methode en dat 
het zeer onwaarschijnlijk is dat dit het gevolg is van een normale 
fysiologische conditie of een pathologische aandoening, wordt het paspoort 
door de BEBP naar een groep van drie deskundigen verzonden voor 
beoordeling. Dit deskundigenpanel bestaat uit de deskundige die voor de 
eerste beoordeling was aangesteld en twee andere deskundigen. Dit zou niet 
meer dan 7 werkdagen na de rapportage van de eerste beoordeling moeten 
gebeuren.  

Voor de beoordeling van het hematologisch paspoort moet het 
deskundigenpanel over kennis beschikken in de domeinen klinische 
hematologie, sportgeneeskunde en/of inspanningsfysiologie.  

Voor de beoordeling van het steroïdale paspoort moet het deskundigenpanel 
bestaan uit individuen met kennis in de domeinen 
laboratoriumsteroïdeanalyse, steroïdendoping en -metabolisme en/of 
klinische endocrinologie. In het geval van de steroïdale module, waarbij de 
eerste deskundige deel mag uitmaken van de BEBP, moeten de twee andere 
deskundigen los staan van de BEBP. 

De beoordeling door de drie deskundigen moet dezelfde logica volgen als 
gepresenteerd in sectie 2.2 van deze Bijlage. De drie deskundigen zullen elk 
hun rapport indienen in ADAMS. Dit zou niet meer dan 7 werkdagen na 
ontvangst van de aanvraag moeten gebeuren.  
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De BEBP is verantwoordelijk voor het contact met de deskundigen en voor de 
verwittiging van de ADO inzake de erop volgende beoordeling door de 
deskundigen. Indien meer informatie nodig is om het dossier te beoordelen, 
kunnen de deskundigen meer gegevens aanvragen, zoals informatie inzake 
medische problemen, de wedstrijdagenda en/of de analyse van het/de 
monster(s). Zulke verzoeken worden via de BEBP aan de ADO gericht.   

Een unanieme opinie van de drie deskundigen is vereist om verder te kunnen 
gaan richting de vaststelling van een APR. Dit betekent dat alle drie de 
deskundigen tot de conclusie komen dat het, uitgaande van de beschikbare 
informatie in het paspoort op dat moment, waarschijnlijk is dat een verboden 
stof of een verboden methode is gebruikt en dat het zeer onwaarschijnlijk is 
dat het biologisch profiel veroorzaakt is door iets anders. De drie 
deskundigen moeten hun conclusie bereiken op basis van het paspoort van 
de sporter, met dezelfde gegevens (d.w.z. de mening van de drie 
deskundigen kan niet mettertijd worden geaccumuleerd, naarmate gegevens 
aan een profiel worden toegevoegd).  

In het geval dat twee deskundigen het paspoort als “waarschijnlijk doping” 
beoordelen en de derde deskundige de mening “verdacht” heeft, maar meer 
informatie wenst, kan de BEBP met het deskundigenpanel in beraad gaan 
alvorens haar opinie te formuleren. De groep kan ook advies vragen aan een 
passende externe deskundige, maar dit moet in strikte vertrouwelijkheid 
gebeuren. 

Om een conclusie te bereiken wanneer geen sprake is van een ATPR, moet 
het deskundigenpanel unaniem de opinie hebben dat het zeer waarschijnlijk 
is dat het paspoort het resultaat is van het gebruik van een verboden stof of 
methode en dat er geen redelijkerwijs veronderstelbare hypothese is in het 
kader waarvan het paspoort het resultaat kan zijn van een fysiologische 
conditie en het zeer onwaarschijnlijk is dat het het resultaat is van een 
pathologische aandoening. 

Indien geen unanimiteit kan worden bereikt door de drie deskundigen, moet 
de BEBP de vragen om aanvullende informatie of expertise beantwoorden of 
de ADO adviseren bijkomende tests te doen en/of meer informatie te 
verzamelen over de sporter (zie de richtlijnen voor de verzameling en 
uitwisseling van informatie).  
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L.4 Samenstelling van het BPS-documentatiepakket en de 
gemeenschappelijke deskundigenbeoordeling 

Indien de evaluatie door het deskundigenpanel de stelling ondersteunt dat de 
sporter waarschijnlijk een verboden stof of een verboden methode heeft 
gebruikt en dat het zeer onwaarschijnlijk is dat het resultaat  een andere 
oorzaak heeft, stelt de BEBP in het BEBP-rapport in ADAMS vast dat sprake is 
van de beoordeling “waarschijnlijk doping” en gaat ze over tot de 
samenstelling van het BPS-documentatiepakket. De BEBP kan met het 
deskundigenpanel overleggen om de reikwijdte van die compilatie te 
bepalen, inclusief de aanbevolen elementen en het aantal op te nemen tests.  

[Opmerking: Een volledig laboratoriumdocumentatiepakket is alleen 
verplicht voor tests die door de BEBP en het deskundigenpanel als 
essentieel worden beschouwd. Voor de andere tests, bijvoorbeeld die 
welke de basisniveaus van een marker bevestigen, is alleen een 
analysecertificaat nodig. Een model voor het certificaat is op vraag bij 
WADA beschikbaar voor laboratoria en door de WADA goedgekeurde 
laboratoria voor het BPS.] 

De volgende belangrijke informatie moet in zowel de hematologische als de 
steroïdale module van het BPS-documentatiepakket worden opgenomen: 

a) Leeftijd van de sporter. 

b) Geslacht van de sporter. 

c) Sport en discipline. 

d) Type test (binnen wedstrijdverband of buiten wedstrijdverband). 

e) Datum van de test. 

f) Monstercodenummer. 

g) Intern monsternummer van het laboratorium (of door de WADA 
goedgekeurd laboratorium voor het BPS). 
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h) Biologische gegevens en resultaten die via het aanpassingsmodel zijn 
verkregen. 

i) Wedstrijdinformatie. 

j) Beheersketendocumentatie. 

k) Informatie van de dopingcontroleformulieren voor elk tijdens de 
betreffende periode verzameld monster, zoals bepaald door de BEBP 
en het deskundigenpanel.  

Voor de hematologische module is de volgende aanvullende informatie 
vereist: 

l) Informatie over mogelijke blootstelling van de sporter aan hoogte of 
hoogtesimulerende hulpmiddelen gedurende de door het 
deskundigenpanel bepaalde periode. 

m) Temperatuurprofiel gedurende het transport van het bloedmonster en 
de bloedstabiliteitsscore (BSS). 

n) Documentatie van het laboratorium (of het door de WADA 
goedgekeurd laboratorium voor het BPS), inclusief bloedresultaten, 
scattergrams en interne en externe kwaliteitscontroles. 

o) Informatie over of de sporter een bloedtransfusie heeft ontvangen 
en/of significant bloedverlies heeft geleden in de voorbije drie 
maanden. 

Voor de steroïdale module is de volgende aanvullende informatie vereist: 

p) pH van het urinemonster. 

q) Soortelijk gewicht van het urinemonster. 

r) Laboratoriumdocumentatie, inclusief screening en (waar van 
toepassing) bevestigde waarden van steroïdeconcentraties en -ratio's. 

s) GC-C-IRMS-resultaten, indien van toepassing. 

t) Indicatie van ethanolconsumptie: concentraties van ethanol en/of 
ethanolomzettingsproducten in de urine. 
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u) Indicatie van bacteriële activiteit, inclusief de ratio 5-
androstandione/A en/of 5β-androstandione/Etio.  

v) Indicatie van gebruikte medicatie (aangegeven of gedetecteerd) die 
het “steroïdenprofiel” kan beïnvloeden, zoals humaan 
choriongonadotrofine (hCG), ketoconazol en 5-reductaseremmers. 

Het BPS-documentatiepakket wordt door de BEBP naar het deskundigenpanel 
verstuurd. Het panel zal het onderzoeken en een gezamenlijke evaluatie 
verstrekken die door de drie deskundigen is getekend; deze wordt 
opgenomen in het BPS-documentatiepakket. Indien nodig kan het 
deskundigenpanel aanvullende informatie vragen bij de BEBP. 

In dit stadium wordt de identiteit van de sporter niet vermeld, maar het 
wordt aanvaard dat de sporter aan de hand van specifieke verstrekte 
informatie zou kunnen worden herkend. Dit heeft geen impact op de 
geldigheid van het proces.  

 

L.5 Uitgifte van een afwijkend paspoortresultaat (APR) 

Indien het deskundigenpanel zijn eerdere positie bevestigt en stelt dat, 
rekening houdend met de informatie in het paspoort in dit stadium, het 
waarschijnlijk is dat een verboden stof of een verboden methode is gebruikt 
en dat het zeer onwaarschijnlijk is dat er een andere oorzaak is, geeft de 
BEBP een afwijkend paspoortresultaat (APR) uit.  

Het APR vormt het eindresultaat van de beoordeling door de deskundigen 
van het lengteprofiel van de markers en andere paspoortinformatie. 

Na controle van het BPS-documentatiepakket zal de ADO: 

a) De sporter op de hoogte stellen van het APR en aan de WADA melden 
dat de ADO de vaststelling van een overtreding van de 
antidopingregels (OADR) tegen de sporter overweegt. 

b) De sporter en de WADA het BPS-documentatiepakket voorleggen. 

c) De sporter uitnodigen om tijdig zijn/haar eigen verklaring te bieden 
voor de aan de ADO verstrekte informatie. 
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L.6 Evaluatie van de verklaring van de sporter 

Na ontvangst van een eventuele verklaring en onderbouwende informatie 
van de sporter binnen de vastgelegde termijn, stuurt de BEBP die voor 
evaluatie door naar het deskundigenpanel, samen met eventuele aanvullende 
informatie die het deskundigenpanel nodig acht om een opinie te kunnen 
vormen in coördinatie met de ADO en de BEBP. In dit stadium is de evaluatie 
niet langer anoniem. Het deskundigenpanel herevalueert of bevestigt het 
geval en bereikt een van de volgende conclusies: 

a. Unanieme opinie van de deskundigen dat het op basis van de 
informatie in het paspoort waarschijnlijk is dat de sporter een 
verboden stof of een verboden methode heeft gebruikt en dat het zeer 
onwaarschijnlijk is dat het paspoort abnormaal zou zijn vanwege een 
andere oorzaak; of 

b. Op basis van de beschikbare informatie kunnen de deskundigen de 
hierboven vermelde unanieme opinie niet bereiken. In dit geval kan 
het deskundigenpanel wel of niet adviseren om over te gaan tot verder 
onderzoek of verdere tests. 

 

L.7 Disciplinaire actie 

Indien het deskundigenpanel de in sectie 6.a. vermelde opinie uitdrukt, wordt 
de ADO door de BEBP op de hoogte gesteld en gaat deze over tot 
resultatenbeheer (Code Artikel 7.5). 

 

L.8 Resetting van het paspoort  

In het geval dat op basis van het paspoort wordt besloten dat de sporter een 
OADR heeft begaan, wordt het paspoort van de sporter gereset bij de start 
van de relevante schorsingsperiode en wordt een nieuwe biologische 
paspoort-ID worden toegewezen in ADAMS. Zo blijft de anonimiteit van de 
sporter behouden voor mogelijke toekomstige beoordelingen door de BEBP 
en het deskundigenpanel. 
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Wanneer wordt vastgesteld dat een sporter een OADR heeft begaan op basis 
van andere elementen dan het BPS, blijft het hematologische en/of steroïdale 
paspoort actief, behalve in gevallen waar de verboden stof of de verboden 
methode leidde tot een wijziging van de hematologische of steroïdale 
markers (bijv. bij een AAR voor anabole androgene steroïden, hCG, 
maskerende middelen of diuretica, die een impact kunnen hebben op de 
markers van het “steroïdenprofiel”, of bij het gebruik van erythropoiese-
stimulerende middelen of bloedtransfusies, waardoor de hematologische 
markers kunnen worden gewijzigd). In zulke gevallen wordt het/de 
profiel(en) van de sporter gereset vanaf het moment van het begin van de 
sanctie. 

 
 


