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Vooraf:
De tekst in dit reglement is een zo letterlijk mogelijke vertaling van het FINA-dopingreglement
met enkele aanpassingen voor het van toepassing verklaren van de tuchtrechtspraak binnen de
KNZB. Indien twijfel bestaat over de bedoeling van een artikel, dient de (Engelse) tekst van het
FINA-dopingreglement geraadpleegd te worden.

INTRODUCTIE

Het "Bijzonder FINA Congres" in Barcelona (Spanje) op 11 juli 2003 besloot de Wereld
Anti-Doping Code (de "Code") te aanvaarden.
Deze Anti-Dopingregels zijn aangenomen en geïmplementeerd in overeenstemming met FINA's
verantwoordelijkheid onder de Code en ter bevordering van de continue strijd van de FINA in
het uitroeien van doping in de watersporten. 

Anti-Dopingregels zijn net als competitiebepalingen speltregels die bepalen onder welke
omstandigheden een sport mag worden beoefend. Sporters accepteren deze regels als
voorwaarde voor deelname. Anti-Dopingregels zijn niet bedoeld om onderworpen te zijn
aan of beperkt te worden door de vereisten en juridische normen die van toepassing zijn op
strafrechtelijke vervolging of arbeidskwesties. Het beleid en de minimale standaarden die zijn
beschreven in de Code en zijn opgenomen in deze Anti-Dopingregels vertegenwoordigen de
consensus van een breed spectrum van direct betrokkenen die zich inzetten voor eerlijke sport
en moeten worden gerespecteerd door alle rechtbanken en rechtsprekende organen.

Het basisprincipe voor de World Anti-Doping Code (de ‘Code') en FINA's en KNZB's
anti-dopingregels.
Anti-dopingprogramma's zijn er om de fundamentele  waarde van sport te behouden. Die
fundamentele  waarde wordt ook wel aangeduid als ‘de geest van de sport'. Het is de essentie
van Sport: het gaat om eerlijk spel. De gedachte bij sport is het huldigen van  de geest,  het
lichaam en het verstand van de mens en wordt gekenmerkt door de volgende waarden:

Ethiek, ‘fair play' en eerlijkheid
Gezondheid
Uitmuntende prestaties
Karakter en ontwikkeling
Plezier
Teamwork 
Toewijding en betrokkenheid
Respect voor regels en wetten 
Respect voor onszelf en andere deelnemers
Moed
Verbondenheid en solidariteit 

Doping is fundamenteel in strijd met de geest van de sport.

Doel en werkingssfeer van de Code
Deze Anti-DopingrRegels zijn van toepassing op elke deelnemer aan de activiteiten van de FINA
en de bij FINA aangesloten organisaties als gevolg van het lidmaatschap, accreditatie, of
deelname van de deelnemer  bij of aan de FINA, de aangesloten organisaties of hun competities.

Deze Anti-Dopingregels zijn van toepassing op alle dopingcontroles onder de jurisdictie van de
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FINA. 
Dit reglement van de KNZB bevestigt dat alle FINA regels inclusief de Anti-Dopingregels, worden
beschouwd als opgenomen in dit reglement en van toepassing zijn op en zullen worden
opgevolgd door de wedstrijdsporters, begeleiders, coaches, dokters, teamleiders en verenigings-
dan wel KNZB- vertegenwoordigers. 
De KNZB zal, als lid van de FINA: 

a) alle uitslagen van DopingControle  aan de FINA rapporteren in overeenstemming
met regel P 14

b) toestaan dat FINA dopingcontroles kan uitvoeren tijdens Nationale
kampioenschappen en andere   wedstrijden binnen de jurisdictie van de KNZB

c) de FINA toestaan om onaangekondigde testen te verrichten bij elke
wedstrijdsporter van de KNZB. 

Alle wedstrijdsporters zullen dopingcontroles uitgevoerd door de FINA of KNZB erkennen, binnen
en buiten wedstrijdverband, aangekondigd of niet aangekondigd. De wedstrijdsporter zal de
dopingcontrole toestaan, wanneer hij daartoe verzocht wordt door een geautoriseerde official.
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P 1  Definitie doping
In dit reglement wordt onder doping verstaan de overtreding van een of meer
bepalingen als beschreven in artikel P 2.1 tot en met artikel P 2.8 van dit reglement.

P 2 Overtredingen van de anti-dopingregels
Het hierna volgende vormt een overtreding van de anti-dopingregels:

2.1 De aanwezigheid van een verboden stof of afbraakproducten of ‘markers' in een
monster van een wedstrijdsporter.

2.1.1 Het is de persoonlijke plicht van elke wedstrijdsporter ervoor te zorgen dat geen
verboden stoffen zijn lichaam binnenkomen.
Wedstrijdsporters zijn verantwoordelijk voor alle verboden stoffen, alsook de
afbraakproducten daarvan of markers die worden aangetroffen in hun monsters.
Dientengevolge hoeft geen opzet, schuld, nalatigheid van of bewust gebruik door de
wedstrijdsporter te worden aangetoond om een overtreding of een poging daartoe, van
dit reglement volgens artikel P 2.1 te kunnen vaststellen.

2.1.2 Met uitzondering van die stoffen waarvoor een specifieke grenswaarde is aangegeven
in de dopinglijst, is de aanwezigheid van een hoeveelheid van een verboden stof of een
afbraakproduct daarvan of marker in een monster van een wedstrijdsporter voldoende
voor het begaan van een overtreding van de anti-dopingregels. 

2.1.3 Als uitzondering op de hoofdregel van artikel P 2.1 kan de dopinglijst speciale criteria
bevatten voor de beoordeling van verboden stoffen die ook door het lichaam zelf
kunnen worden geproduceerd.

2.2 (Poging tot) gebruik van een verboden stof en/of verboden methode
2.2.1 Het slagen of mislukken van (de poging tot) het gebruik van een verboden stof of

verboden methode is niet relevant. Gebruik of poging tot het gebruik van een verboden
stof of een verboden methode is een overtreding van dit reglement.

2.3 Het door de wedstrijdsporter, zonder dwingende reden, weigeren een monster te
produceren, te verstrekken en/of af te staan of anderszins niet meewerken aan of
omzeilen van (enig element van) de dopingcontrole, na daartoe  te zijn aangewezen
zoals beschreven in deze Dopingregels.

2.4 Het niet navolgen van de regels met betrekking tot de beschikbaarheid van
wedstrijdsporters voor een dopingcontrole buiten wedstrijdverband inclusief het tekort
schieten in het verstrekken van de benodigde vereiste informatie over de vrblijfplaats,
in strijd met artikel P 5.4.4, P5.4.5 en P 5.4.6.

2.5 Frauderen of poging tot frauderen tijdens enig deel van het dopingcontroleproces.
2.6 Bezit van verboden middelen en/of van verboden methoden:
2.6.1 Bezit door een wedstrijdsporter op enig moment of enige plaats van een stof die buiten

wedstrijdverband is verboden of van een verboden methode, tenzij de wedstrijdsporter
kan aantonen dat het bezit  toegestaan is op basis van een dispensatie overeenkomstig
het bepaalde in P4.4. (therapeutisch gebruik) of een andere anvaardbare
rechtvaardiging kan aanvoeren.

2.6.2  Bezit van een buiten wedstrijdverband verboden stof of van een verboden methode
door begeleidend personeel in verband met een wedstrijdsporter, wedstrijd of training
vormt een overtreding van dit reglement, tenzij het begeleidend personeel aantonen
kan dat het bezit toegestaan  is op basis van een dispensatie overeenkomstig het
bepaalde in artikel P 4.4. (therapeutisch gebruik) of een andere aanvaardbare
rechtvaardiging kan aanvoeren.

2.7 Handelen in enige verboden stof of verboden methode. 
2.8 Toediening of poging tot toediening aan een wedstrijdsporter van een verboden stof

en/of een verboden methode of assisteren bij, aanmoedigen tot, helpen bij, aanzetten
tot, verhullen van of anderszins medeplichtig zijn aan een (poging tot) overtreding van



1De meest actuele dopinglijst is beschikbaar op de WADA website:
www.wada-ama.org
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dit  reglement.

P 3 Bewijs van doping
3.1 Bij de KNZB rust de bewijslast dat een overtreding van dit reglement heeft

plaatsgevonden. Het bewijs van de overtreding van dit reglement zal zijn geleverd,
indien de KNZB deze overtreding genoegzaam aannemelijk heeft gemaakt aan het
tuchtorgaan, waarbij rekening gehouden wordt met de ernst van de geuite
beschuldiging. Deze bewijslast houdt in alle zaken meer in dan alleen een afweging van
waarschijnlijkheid, maar minder dan een onomstotelijk vaststaand bewijs. Waar dit
reglement de wedstrijdsporter of andere aangeslotene die wordt beschuldigd van het
overtreden van dit reglement, het tegenbewijs opdraagt ter weerlegging van
verdenkingen of bepaalde feiten of omstandigheden, wordt dit bewijs gewogen op
basis van een afweging van waarschijnlijkheid.

3.2 Feiten die verband houden met overtredingen van dit reglement kunnen worden
bewezen met elk betrouwbaar middel, waaronder bekentenissen. De volgende bewijzen
van overtreding zullen van toepassing zijn in doping zaken: 

3.2.1 Door het World Anti-Doping Agency (WADA) geaccrediteerde laboratoria worden
verondersteld de analyse van monsters en de bewaarprocedures te hebben uitgevoerd
in overeenstemming met de Internationale Standaard voor Laboratoria-analyses. De
wedstrijdsporter kan deze veronderstelling weerleggen door aan te tonen dat van deze
Standaard is afgeweken.
Als de wedstrijdsporter de hiervoor bedoelde veronderstelling weerlegt door aan te
tonen dat van de Standaard is afgeweken, dient de KNZB aan te tonen dat deze
afwijking niet heeft geleid tot het belastende analyseresultaat. 

3.2.2 Afwijkingen van de Internationale Standaard voor Dopingcontroles die geen oorzaak
zijn geweest van een belastend analyseresultaat of andere overtreding van dit
reglement, maken de controleresultaten niet ongeldig. Als de wedstrijdsporter aantoont
dat afwijkingen van deze Standaard hebben plaatsgevonden tijdens de dopingcontrole,
dient de KNZB aan te tonen dat deze afwijkingen niet het belastende analyseresultaat
of de feitelijke basis voor de overtreding van dit reglement hebben veroorzaakt.

P 4 Dopinglijst
4.1 De meest recente door WADA vastgestelde en in werking getreden Dopinglijst1 vormt

een integraal onderdeel van deze anti-dopingregels.
4.2 Tenzij anders aangegeven in de dopinglijst of een herziene uitgave, zal de dopinglijst

en herziene uitgave in werking treden krachtens dit Anti-dopingreglement drie maanden
na publicatie van de dopinglijst door de WADA zonder dat er verdere actie vanuit de
KNZB dient te worden ondernomen.  De FINA kan op advies van de Doping Control
Review Board besluiten de lijst van verboden stoffen van de WADA uit te breiden
speciaal voor de zwemsporten.

4.3 De door de WADA vastgestelde verboden lijst is bindend en kan niet ter discussie
worden gesteld door een wedstrijdsporter of andere aangeslotene. 

4.4 Het bestuur van de KNZB kan op aanraden van de  BAC MZD individuele
wedstrijdsporters het recht toekennen om zonder overtreding van het dopingreglement
een verboden stof te gebruiken (dispensatie). Voordat een dergelijke uitzondering kan
worden gemaakt, dient de betreffende sporter de BAC MZD en het bestuur van de
KNZB ervan te overtuigen dat de dispensatie medisch is gerechtvaardigd en deze
dispensatie de wedstrijdsporter geen competitievoordeel oplevert. De beoordeling of



2De meest recente Internationale Standaard van Therapeutisch Gebruik
Uitzonderingen is ook beschikbaar op de WADA website.

3De meest recente Internationale Standaard voor Dopingcontroles (International
Standard for Testing) is beschikbaar op de WADA website.
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een dispensatie verleend kan worden gebeurt overeenkomstig de richtlijnen in de
International Standard for Therapeutic Use Exemptions. Het bestuur kan een
dispensatie verlenen onder de voorwaarden die zij geschikt acht ten einde te
verzekeren dat geen competitievoordeel kan worden behaald. 
Wedstrijdsporters die opgenomen zijn in de door de FINA Geregistreerde Doelgroep
voor Dopingcontroles of die gaan deelnemen aan een internationale competitie, dienen
een dispensatie aan te vragen bij de FINA. 
Overige wedstrijdsporters dienen een dispensatie aan te vragen bij de KNZB. De KNZB
zal de FINA en de WADA direct  inlichten over iedere verleende dispensatie.
De WADA kan het toestaan of afwijzen van uitzonderingen met betrekking tot
therapeutisch gebruik herzien.2

4.5 De FINA kan de WADA aanraden om stoffen toe te voegen aan het monitorprogramma
zoals beschreven in artikel 4.5 van de Code.

P 5 Dopingcontrole
De uitvoering van de dopingcontrole door de FINA en de KNZB vindt plaats in
wezenlijke overeenstemming met de Internationale Standaard voor Dopingcontroles3

zoals  hierna nader uitgewerkt.
5.1 Ondergaan van dopingcontroles

Alle wedstrijdsporters zullen binnen en buiten wedstrijdverband dopingcontroles
toestaan  als beschreven in dit dopingreglement of andere toepasbare regels in
overeenstemming met dit Dopingreglement.

5.2 Verantwoordelijkheid voor dopingcontroles
5.2.1 De KNZB heeft het recht dopingcontroles uit te (laten) voeren binnen en buiten

wedstrijdverband bij elke wedstrijdsporter aangesloten bij haar verenigingen.
Noot: dit recht geldt ook voor de FINA.

5.2.2 De daadwerkelijke leiding van de dopingcontrole bij alle KNZB -wedstrijden ligt bij de
BAC MZD of bij één of meerdere personen aangesteld door de KNZB. De KNZB kan
elke partij aanwijzen, die de KNZB geschikt acht de dopingcontroles uit te voeren in
overeenstemming met het dopingreglement. Deze aangewezen partij zal in de
reglementen "dopingcontroleofficial" worden genoemd. 

5.2.3 alleen FINA
5.2.4 alleen FINA
5.2.5 alleen FINA
5.2.6 Bij alle onder verantwoordelijkheid van de KNZB of één of meer van haar leden

georganiseerde wedstrijden en/of evenementen is de KNZB verantwoordelijk voor het
uitvoeren van dopingcontroles. De KNZB dient FINA-procedures of procedures die
substantieel hieraan gelijk zijn te hanteren, met dien verstande dat de gehanteerde
procedures  slechts mogen afwijken van de FINA-procedures  voor zover het verschil
de betrouwbaarheid van de resultaten niet beïnvloedt.

5.2.7 Als bij het uitvoeren van een dopingcontrole beschreven in P 5.2.4, blijkt dat een
wedstrijdsporter, die geen lid is van een lid van de KNZB, positief wordt bevonden,
dient de KNZB de resultaten van een dergelijke controle zo snel mogelijk aan de bij de
FINA aangesloten bond die zeggenschap over de wedstrijdsporter in kwestie heeft, te
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melden. Deze laatste bond zal de vereiste procedures volgen en passende sancties aan
de betreffende wedstrijdsporter opleggen. De KNZB zal in deze gevallen een kopie van
het daarbij opgemaakte rapport inzake het positief bevinden aan de FINA doen
toekomen.

5.3 Dopingcontrole bij KNZB wedstrijden
5.3.1 De dopingcontroleofficial zal bij onder verantwoordelijkheid van de KNZB of één of

meer van haar leden georganiseerde wedstrijden en/of evenementen door middel van
loting wedstrijdsporters selecteren voor dopingcontrole. Alle wedstrijdsporters komen
hiervoor in aanmerking. De loting wordt vóór het begin van elke race of wedstrijd
uitgevoerd. Bij waterpolo vindt de loting onmiddellijk na het begin van de laatste
periode van de wedstrijd plaats.

5.3.2 Alle zwemmers die een Europees record en/of wereldrecord vestigen of evenaren
dienen na de wedstrijd een dopingcontrole te ondergaan. Indien een estafetteteam een
Europees record en/of  wereldrecord vestigt of evenaart, dienen alle leden van het
team de controle te ondergaan. Als er tijdens het evenement geen dopingcontrole
wordt uitgevoerd, zullen de atleten niet later dan 24 uur na de wedstrijd een
dopingcontrole ondergaan. Zonder een certificaat van een negatieve dopingcontrole
voor alle verboden middelen of methoden voorkomend op de dopinglijst, waarvoor een
technische analyse beschikbaar is, worden wereldrecords niet erkend. Elke
wedstrijdsporter die rekening houdt met mogelijk verbeteren van een Europees record
en/of wereldrecord moet nagaan of er een dopingcontrole kan plaatsvinden.

5.3.3 Als een niet Nederlandse wedstrijdsporter een nationaal record zwemt voor zijn land
tijdens een KNZB wedstrijd en niet aangewezen is voor een dopingcontrole, en de
regels van de betreffende bond zijn als die in P 5.3.2 van dit reglement, dan kan de
betreffende bond de KNZB verzoeken bij die wedstrijdsporter een dopingcontrole uit
te laten voeren.

5.3.4 Nadat een wedstrijdsporter voor een dopingcontrole in wedstrijdverband is
geselecteerd, dienen de volgende procedures te worden gehanteerd:

5.3.4.1 De dopingcontroleofficial of zijn vertegenwoordiger (de chaperonne) dient de naam van
de wedstrijdsporter op een oproepformulier te schrijven en deze onmiddellijk zo discreet
mogelijk na het programmanummer of wedstrijd aan de wedstrijdsporter te
overhandigen. De wedstrijdsporter dient het formulier voor ontvangst te tekenen en
een kopie ervan te behouden. Het tijdstip van ondertekening zal op het formulier
worden vermeld. De wedstrijdsporter dient totdat hij zich bij het opingcontrolestation
meldt binnen het gezichtsveld van de dopingcontroleofficial of zijn vrtegenwoordiger
te blijven.

5.3.4.2 Indien een wedstrijdsporter weigert het oproepformulier te ondertekenen zal de
chaperonne dit melden bij de dopingcontroleofficial,  die alle moeite zal doen om de
wedstrijdsporter in te lichten over zijn plicht om mee te werken aan de dopingcontrole.
Als de wedstrijdsporter deze kennisgeving, binnen één uur na ontvangst ervan, niet
heeft ondertekend of deze weigert te ondertekenen of zich niet meldt bij het
controlestation, wordt hij in de zin van artikel P2.3 en artikel P 10.4.1 geacht te
hebben geweigerd aan een dopingcontrole mee te werken. Zelfs indien blijkt dat de
wedstrijdsporter zich niet bij het dopingcontrolestation wil melden, dient de
dopingcontroleofficial of zijn vertegenwoordiger de wedstrijdsporter binnen het
gezichtsveld te houden totdat onomstotelijk vaststaat dat de wedstrijdsporter heeft
geweigerd aan dopingcontrole mee te werken.

5.3.4.3 De wedstrijdsporter dient binnen zestig (60) minuten na de oproep op het
dopingcontrolestation te verschijnen. Indien de wedstrijdsporter echter spoedig aan een
volgend programmanummer deelneemt, mag hij na verzoek aan de
dopingcontroleofficial zijn bezoek aan het dopingcontrolestation uitstellen tot zestig
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(60) minuten na afloop van het laatste programmanummer van die sessie. Indien een
wedstrijdsporter weigert aan dopingcontrole mee te werken,  wordt dit vastgelegd en
wordt het bondsbestuur hiervan in kennis gesteld.

5.3.4.4 De wedstrijdsporter heeft het recht om op het dopingcontrolestation door een
begeleider te worden vergezeld.

5.3.4.5 De wedstrijdsporter dient zich op het dopingcontrolestation te identificeren. Indien er
sprake is van accreditering en de identiteit vóór de wedstrijd is vastgesteld, dan is deze
accreditering voldoende. Het tijdstip van aankomst van de wedstrijdsporter dient op
het dopingcontroleformulier te worden vermeld. 

5.3.4.6 Indien een wedstrijdsporter het dopingcontrolestation om een gerechtvaardigde reden
dient te verlaten, is dat onder doorlopend toezicht van een dopingcontroleofficial of
vertegenwoordiger toegestaan

5.3.4.7 Alleen de volgende personen mogen op het dopingcontrolestation aanwezig zijn: 
één of meerdere dopingcontroleofficial(s);
medewerkers van het dopingcontrolestation;
één of meer beëdigde tolken;
de voor dopingcontrole aangewezen wedstrijdsporter(s) en hun begeleider(s);
anderen mogen alleen aanwezig zijn met toestemming van de  dopingcontroleofficial(s).

De media worden niet op het dopingcontrolestation toegelaten. De deuren van het
dopingcontrolestation mogen niet open blijven staan. Binnen of rondom het
dopingcontrolestation is het niet toegestaan te fotograferen of het op een andere wijze
maken van beeld- of geluidsopnamen gedurende de tijd dat het station in gebruik is.

5.4 Onaangekondigde controles door de KNZB
5.4.1 Onaangekondigde dopingcontroles mogen te allen tijde door de KNZB worden

uitgevoerd, ook ten tijde of op locatie van wedstrijden in bij de FINA aangesloten
landen. Deze controles dienen bij voorkeur zonder kennisgeving daarvan aan de
wedstrijdsporter of zijn vereniging te worden uitgevoerd. Elke wedstrijdsporter is
verplicht om op verzoek van de KNZB of de FINA aan onaangekondigde
dopingcontroles mee te werken.

5.4.2 De KNZB is verplicht de FINA en, indien gewenst, andere aangesloten bonden,
medewerking te verlenen bij het uitvoeren van onaangekondigde dopingcontroles.

5.4.3 De KNZB is verplicht de namen, adressen, woonplaatsen, trainingstijden,
trainingsfaciliteiten, wedstrijdgegevens en telefoonnummers van door de FINA
aangegeven wedstrijdsporters op te geven om de FINA in staat te stellen
onaangekondigde dopingcontroles uit te voeren.

5.4.4 De wedstrijdsporter, die door de FINA is aangewezen voor controles buiten
wedstrijdverband, en daarmee de KNZB is verplicht de FINA de verblijfslocatie van de
wedstrijdsporter te verstrekken met behulp van het FINA  ‘Location Form'. Indien de
wedstrijdsporter niet kan worden gelokaliseerd voor een onaangekondigde
dopingcontrole, vanwege onvoldoende of verkeerde informatie verstrekt aan de FINA,
zal de KNZB de gemaakte kosten doorberekenen aan de wedstrijdsporter.

5.4.5 Indien de KNZB onaangekondigd controles probeert uit te voeren, maar een
wedstrijdsporter twee keer niet aantreft op het adres of de locatie zoals aan de KNZB
gemeld voor dit doel, doet de KNZB een kennisgeving hiervan toekomen aan zowel de
wedstrijdsporter, en indien van toepassing de vereniging, om nadere informatie over
de agenda van de wedstrijdsporter op te vragen. 
Indien de wedstrijdsporter niet kan worden gelokaliseerd ten behoeve van een
dopingcontrole gedurende een periode van maximaal twaalf (12) maanden vanaf de
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eerste datum waarop de wedstrijdsporter niet kon worden aangetroffen, wordt de
wedstrijdsporter conform artikel P2.4 geacht niet aan een dopingcontrole te hebben
meegewerkt.

5.4.6 Een wedstrijdsporter die geen informatie over de verblijfsplaats  verstrekt, zoals
gevraagd door de FINA of KNZB nadat hij een schriftelijke waarschuwing van de FINA
of KNZB heeft gekregen, overtreedt het dopingreglement volgens artikel P 2.4. 

5.5 Procedures
5.5.1 Afname van urinemonsters tijdens KNZB-wedstrijden
5.5.1.1 Elke wedstrijdsporter die verzocht is een monster te leveren dient ook informatie te

verstrekken op een door de KNZB verstrekt dopingcontroleformulier. Op het
dopingcontroleformulier worden de naam, de nationaliteit, het startnummer van de
wedstrijdsporter en het programmanummer of wedstrijd ingevuld. Bovendien wordt er
aangegeven welke medicatie door de wedstrijdsporter is ingenomen die (a) op de
dopinglijst (artikel P 4.1) voorkomt, maar die onder bepaalde omstandigheden kan
worden toegestaan, zoals beschreven bij de dopinglijst; of (b) die krachtens artikel P
4.4 voor legitieme medische doeleinden is goedgekeurd. De wedstrijdsporter wordt
geacht alle medicijnen en voedingssupplementen die hij in de drie (3) voorafgaande
dagen heeft gebruikt op te geven. Het dopingcontroleformulier dient de namen te
vermelden van de personen aanwezig op het dopingcontrolestation die betrokken zijn
bij het afnemen van het monster, inclusief de dopingcontroleofficial en het hoofd van
het dopingstation. Elke afwijking dient op het formulier te worden vermeld. Het
formulier wordt in viervoud opgemaakt en de exemplaren als volgt verdeeld: 
- een exemplaar voor de dopingcontrole-uitvoerende organisatie (KNZB);
- een exemplaar voor de wedstrijdsporter;
- een apart exemplaar voor het laboratorium dat de analyse gaat uitvoeren. Het

exemplaar voor het laboratorium mag geen informatie bevatten met betrekking
tot de identiteit van de wedstrijdsporter die het monster heeft afgegeven.

- een extra exemplaar voor mogelijke distributie via de KNZB.
5.5.1.2 De wedstrijdsporter dient een opvangbeker uit een aantal gelijksoortige bekers te

kiezen, visueel te controleren of deze leeg en schoon is en vervolgens onder direct
toezicht en binnen het gezichtsveld van een dopingcontroleofficial van hetzelfde
geslacht als de wedstrijdsporter een hoeveelheid urine te produceren van minstens 75
ml. Om te controleren of het monster authentiek is mag de dopingcontroleofficial de
wedstrijdsporter verzoeken zich in die mate te ontkleden als noodzakelijk is om te
bevestigen dat de urine door de wedstrijdsporter is geproduceerd. Bij het opvangen van
de urine zijn alleen de weds trijdsporter en de dopingcontroleofficial aanwezig. Het
afnemen van een bloedmonster kan plaatsvinden voorafgaand, gevolgd op of in plaats
van het afnemen van een urinemonster (zie hieronder, artikel P 5.5.3).

5.5.1.3 De wedstrijdsporter dient in het dopingcontrolestation te blijven totdat hij de verplichte
hoeveelheid urine heeft geproduceerd. Indien de wedstrijdsporter niet in staat is de
vereiste hoeveelheid te produceren, wordt de reeds verzamelde urine in een beker
verzegeld en wordt het zegel weer verbroken als de wedstrijdsporter weer in staat is
meer urine te produceren. De wedstrijdsporter dient tijdens het wachten op het
produceren van meer urine de verzegelde beker bij zich te houden.

5.5.1.4 Nadat de wedstrijdsporter een hoeveelheid urine heeft geproduceerd van minimaal 75
ml dient hij of zij uit een aantal gelijksoortige pakketten een urinecontrolepakket met
daarin twee flesjes/containers voor monsters (A en B) te kiezen. De wedstrijdsporter
dient te controleren of de flesjes/containers leeg en schoon zijn.

5.5.1.5 De wedstrijdsporter of zijn begeleider dient circa 2/3 van de geproduceerde hoeveelheid
urine uit de opvangbeker in flesje A en 1/3 in flesje B te schenken welke kunnen
worden verzegeld volgens de Internationale Standaard voor Dopingcontroles. In de
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opvangbeker dient een resthoeveelheid urine achter te blijven om de zuurgraad en de
dichtheid te meten. De wedstrijdsporter dient vervolgens de beide flesjes te sluiten en
op lekkage te controleren. De wedstrijdsporter dient tevens te controleren of beide
flesjes van hetzelfde codenummer zijn voorzien. Met toestemming van de
wedstrijdsporter mag de dopingcontroleofficial de wedstrijdsporter bij de procedures
zoals in dit artikel P5.5.1.5 omschreven, assisteren. De wedstrijdsporter moet zich
ervan verzekeren dat bij iedere stap in de dopingcontrole procedure ieder flesje dezelfde
code heeft.

5.5.1.6 De wedstrijdsporter verklaart door ondertekening van de daarvoor bestemde
formulieren (als genoemd in artikel P 5.5.1.1) dat de gehele procedure werd uitgevoerd
volgens de hierboven beschreven procedure behoudens de door de wedstrijdsporter op
het formulier vermelde  onregelmatigheden of afwijkingen die hij opgemerkt heeft
tijdens deze procedures. Alle door de begeleider van de wedstrijdsporter (indien
aanwezig), de dopingcontroleofficial, of door een/de vertegenwoordiger(s) van de
dopingcontrole-uitvoerende organisatie waargenomen onregelmatigheden of
afwijkingen van de procedures dienen op het formulier te worden vermeld. Het
dopingcontroleformulier zal ook worden ondertekend door de dopingcontroleofficial die
de afnameprocedure heeft bijgewoond en door de begeleider van de wedstrijdsporter
(indien aanwezig). 

5.5.1.7 Het verzamelen van monsters mag gedurende meerdere onderdelen van een wedstrijd
geschieden voordat verzending naar het laboratorium plaats vindt. Gedurende die tijd
moeten de monsters veilig bewaard worden.  Als er sprake is van een vertraging in de
verzending van de monsters naar het laboratorium moet opslag op een veilige en koele
plaats verzekerd zijn. De KNZB  is verantwoordelijk voor een veilig transport van de
containers zo spoedig mogelijk na de dopingcontrole.

5.5.1.8 Indien vereist zal de KNZB ten behoeve van douaneformaliteiten voor
markeringsetiketten zorgen. Het openen van de transportcontainer doet niet af aan de
geldigheid van de dopingcontrole.

5.5.2 Afname van urinemonsters bij onaangekondigde controles
5.5.2.1 Wanneer een wedstrijdsporter voor een onaangekondigde dopingcontrole is

aangewezen, kan de dopingcontroleofficial een afspraak met de wedstrijdsporter
maken of onaangekondigd op het trainingskamp, de accommodatie of elke andere
plaats waar de wedstrijdsporter kan worden aangetroffen, verschijnen. In alle gevallen
dient de dopingcontroleofficial zich te legitimeren en een (kopie van een) bewijs van
opdracht van de KNZB te overleggen. De dopingcontroleofficial dient ook de
wedstrijdsporter te verzoeken zich te legitimeren. Het feitelijk afnemen van het monster
zal voorzover in redelijkheid mogelijk conform artikel P.5.5.1 plaatsvinden. 

5.5.2.2 Afspraken voor het afnemen van het monster zullen zo spoedig mogelijk na het maken
van de afspraak met de wedstrijdsporter worden gemaakt. De wedstrijdsporter is
verantwoordelijk voor het controleren van de afgesproken datum, tijd en exacte locatie
voor de afspraak. 

5.5.2.3 Bij een onaangekondigd bezoek van een dopingcontroleofficial dient deze de
wedstrijdsporter een redelijke tijd toe te staan om elke redelijke activiteit waaraan de
laatste bezig is af te handelen onder toezicht van de dopingcontroleofficial; de controle
dient echter zo spoedig mogelijk te worden aangevangen.

5.5.2.4 Elke wedstrijdsporter, die voor een onaangekondigde controle is aangewezen dient een
gelijksoortig formulier als in P 5.5.1.1 is aangegeven, in te vullen.

5.5.2.5 Indien de wedstrijdsporter weigert een urinemonster te leveren, dient de
dopingcontroleofficial dit op het dopingcontroleformulier aan te geven, het formulier
te ondertekenen en de wedstrijdsporter te verzoeken het formulier ook te
ondertekenen. De dopingcontroleofficial dient tevens andere onregelmatigheden in de
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dopingcontroleprocedure aan te geven. 
5.5.2.6 Vanwege de aard van de onaangekondigde dopingcontroles buiten wedstrijdverband

om is het gewenst dat de desbetreffende wedstrijdsporter pas zeer laat of helemaal
niet van dergelijke controles op de hoogte wordt gesteld. De dopingcontroleofficial zal
alles doen wat in zijn macht ligt om het monster snel en efficiënt met een minimum
aan onderbreking van de training, sociale- of arbeidsverplichtingen van de
desbetreffende wedstrijdsporter af te nemen. Het is wedstrijdsporters in geval van
onderbrekingen echter niet toegestaan stappen met betrekking tot schadevergoeding
voor ongemakken te nemen. 

5.5.3 Afnemen van bloedmonsters – binnen wedstrijdverband en buiten wedstrijdverband
5.5.3.1 Elke wedstrijdsporter, geselecteerd om een bloedmonster af te staan, dient de in P

5.5.1.1 genoemde informatie te verschaffen.
5.5.3.2 Bloedmonsters mogen pas worden afgenomen na het beëindigen van alle voor de

wedstrijdsporter geplande wedstrijden op de dag van bloedafname. 
5.5.3.3 Het afnemen van een bloedmonster kan plaatsvinden voorafgaand aan, na of in plaats

van het afnemen van een urinemonster. Indien na twee pogingen geen succesvolle
venepunctie is bereikt, worden er binnen 24 uur geen verdere pogingen tot het
afnemen van een bloedmonster ondernomen. Geen enkele wedstrijdsporter zal worden
gevraagd om meer dan twee bloedmonsters te leveren binnen een periode van 48 uur.
De totaal afgenomen hoeveelheid bloed binnen deze periode zal niet meer bedragen dan
20 milliliter. De bloedmonsters dienen altijd te worden afgenomen door artsen of door
ervaren en gekwalificeerd personeel, de bloedafnameofficial. Het bloed wordt
uitsluitend onderzocht op het gebruik van EPO, GH of andere verboden stoffen of
methoden. 

5.5.3.4 De wedstrijdsporter dient op het dopingcontroleformulier (als genoemd in P 5.5.1.1)
het volgende aan te geven:

a) het gebruik van elk geneesmiddel dat de venepunctie kan beïnvloeden, in het
bijzonder die middelen die de bloedstolling kunnen beïnvloeden (bijvoorbeeld
aspirine, warfarine, niet steroïdale ontstekingsremmers (NSAID's))

b)  alle geneesmiddelen en voedingssupplementen die hij heeft gebruikt in de drie (3)
voorafgaande dagen

c)  elke bloedstollingstoornis en
d) elke bloedtransfusie die de wedstrijdsporter in de voorafgaande zes maanden is

toegediend met opgave van reden(en).
5.5.3.5 De wedstrijdsporter dient één bloedafnamepakket te kiezen, te openen, de inhoud te

inspecteren en deze te plaatsen op een tafel voor hem. De bloedafnameofficial dient
de bloedafnameprocedure uit te leggen aan de wedstrijdsporter. De wedstrijdsporter
wordt gevraagd te gaan zitten of liggen gedurende de bloedafname. De
bloedafnameofficial zal de huid schoonmaken met een desinfectiemiddel, een stuwband
aanleggen en onder steriele omstandigheden met gebruik van een nieuwe éénmalige
bloedafnameset ongeveer 12 milliliter bloed afnemen. Bloed en/of serum worden
zorgvuldig verwerkt en opgeslagen. Er zijn geen aparte A en B flesjes voor bloed.

5.5.3.6 De bloedafnameofficial dient te controleren of de venepunctiebuizen en
veiligheidscontainers van hetzelfde codenummer zijn voorzien en dient de
controlenummers te vermelden op de daarvoor bestemde formulieren (als genoemd in
artikel P 5.5.1.1). De wedstrijdsporter dient te controleren of de codenummers
overeenkomen en correct zijn  genoteerd.

5.5.3.7 Voorafgaand aan het verzegelen van de bloedbuis in de veiligheidscontainers kan
centrifugatie van de bloedbuis nodig zijn. De wedstrijdsporter dient de
bloedafnameofficial te observeren bij het plaatsen van de bloedbuizen in de daarvoor
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bestemde veiligheidscontainers en bij het verzegelen van de containers. De
wedstrijdsporter  verklaart door ondertekening van de daarvoor bestemde formulieren
(als genoemd in P 5.5.1.1) dat de gehele procedure werd uitgevoerd in substantiële
overeenstemming met de hierboven beschreven procedure behoudens de door hem op
dit formulier vermelde onregelmatigheden of afwijkingen van deze procedures. Alle
door de begeleider van de wedstrijdsporter (indien aanwezig), de bloedafnameofficial,
of door een vertegenwoordiger van de dopingcontrole-uitvoerende organisatie
waargenomen onregelmatigheden of afwijkingen van de procedures dienen op het
formulier te worden vermeld. Het formulier zal ook worden ondertekend door de
bloedafnameofficial die de afnameprocedure heeft bijgewoond en door de begeleider
van de wedstrijdsporter (indien aanwezig). De wedstrijdsporter dient een kopie van het
formulier te ontvangen.

5.5.3.8 Indien de wedstrijdsporter weigert een bloedmonster af te laten nemen dan dient de
bloedafnameofficial dit op het dopingcontroleformulier te noteren, het te ondertekenen
en de wedstrijdsporter te vragen het formulier te ondertekenen.

5.5.3.9 Aanvullende procedures met betrekking tot de bloedafname worden uiteengezet in de
"Procedural Guidelines for Blood testing". Deze worden regelmatig aangepast door de
FINA Doping control Review Board en goedgekeurd door de FINA Executive.

5.5.4 Coördinatie van  de controles
De KNZB moet direct de afgeronde controles rapporteren aan het WADA clearinghouse
om onnodig dubbel testen te voorkomen.

5.6 Stoppen en terugkeren naar de actieve wedstrijdsport
5.6.1 Een wedstrijdsporter die door de FINA is  opgenomen in de door de FINA

Geregistreerde Doelgroep voor Dopingcontroles, zal onderworpen blijven aan deze
Anti-Dopingregels, inclusief de verplichting beschikbaar te blijven voor
onaangekondigde controles, tenzij en totdat de wedstrijdsporter heeft aangekondigd
bij de KNZB en de FINA dat hij of zij is gestopt. 

5.6.2 Een wedstrijdsporter die heeft aangegeven bij de KNZB en FINA  te zijn gestopt met
de actieve wedstrijdsport mag deze niet hervatten tenzij hij  de KNZB en FINA
tenminste (9) negen maanden voordat hij verwacht weer aan wedstrijden deel te
nemen, van dit voornemen op de hoogte stelt en zich tijdens de periode voordat hij
daadwerkelijk weer aan wedstrijden deelneemt, steeds voor onaangekondigde controles
buiten wedstrijden om beschikbaar houdt. 

P 6 Analyse van monsters
Doping controle monsters zullen worden geanalyseerd in overeenstemming met de
volgende principes:

6.1 De KNZB stuurt, of laat de doping monsters voor analyse sturen naar
WADA-geaccrediteerde laboratoria of een door de WADA goedgekeurd laboratorium.
De keuze van het WADA- geaccrediteerde laboratorium (of een andere methode
goedgekeurd door WADA) gebruikt voor monsteranalyse, wordt exclusief door de
KNZB gemaakt. 

6.2 Doping monsters worden geanalyseerd om verboden stoffen en verboden methoden
welke voorkomen op de Verboden Lijst, en andere substanties aangewezen door de
WADA in overeenstemming met artikel 4.5 (monitoring programma) van de Code, op
te sporen. 

6.3 Geen monster mag worden gebruikt voor andere doeleinden dan de opsporing van
substanties (of klassen van substanties) of methoden op de verboden lijst, of anders
geïdentificeerd door WADA volgens Artikel 4.5 (monitoring programma) van de Code,
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zonder schriftelijke toestemming van de wedstrijdsporter.
6.4 Laboratoria analyseren de doping monsters en rapporteren de resultaten conform de

internationale standaard voor laboratorium analyses. 
6.5 Er is geen B-monster nodig voor bloedanalyse. 

P 7 Verwerking van resultaten
7.1 Verwerking van resultaten  van controles geïnitieerd door de KNZB.
7.1.1 De resultaten van alle analyses dienen in gecodeerde vorm, in een door een bevoegde

vertegenwoordiger van het laboratorium ondertekend rapport, naar de KNZB gestuurd
te worden. De gegevens moeten zo worden doorgegeven dat de resultaten van de
analyses vertrouwelijk blijven.

7.1.2 Indien de controleresultaten van het A-monster een belastend analyseresultaat
aangeven, dient de BAC MZD of de voorzitter hiervan een onderzoek te starten, om
te bepalen of:
a.   er een  dispensatie is of
b. gebaseerd op de documentatie verstrekt aan de KNZB er sprake is van

klaarblijkelijke of duidelijke afwijking van de Internationale Standaard voor
Dopingcontroles, of afwijking van de laboratoriumanalyse, die de validiteit van het
belastende analyseresultaat ondermijnt. 

7.1.3 Als het beginonderzoek zoals beschreven in P 7.1.2 geen dispensatie en evenmin een
afwijking die de validiteit van het belastende analyseresultaat aantoont , zal de KNZB
direct de wedstrijdsporter en de vereniging berichten over:
- het belastende analyseresultaat;
- welk dopingreglement artikel overtreden is of in geval van artikel P 7.1.4

aangeven welk aanvullend onderzoek zal worden verricht om een
Dopingovertreding aan te tonen;

- het recht van de wedstrijdsporter  om direct een analyse van het B-monster aan
te vragen of als dat verzoek niet gedaan wordt, geacht wordt afstand te doen van
dit recht.

- het recht van de wedstrijdsporter en/of zijn representant aanwezig te zijn bij de
opening en de analyse van het B-monster; als daarom is verzocht en

- het recht van de wedstrijdsporters om kopieën te vragen van de documentatie
omtrent het A en B monster  daaronder begrepen de informatie  als vereist
volgens de internationale standaard voor laboratoriumanalyses.

7.1.4 De BAC MZD of de voorzitter zal ook een vervolgonderzoek instellen naar mogelijke
overtreding van de Anti Doping Regels indien de verboden lijst dit vereist of dit
anderszins noodzakelijk is. Als dit vervolgonderzoek geheel afgerond is, zal de KNZB
de wedstrijdsporter en zijn vereniging zo spoedig mogelijk de resultaten  van het
vervolgonderzoek doen toekomen en zal de KNZB verklaren of er wel of niet een
overtreding was van de dopingregels. 

7.1.5 De KNZB zal zo spoedig mogelijk de wedstrijdsporter of andere aangeslotene die
onderwerp is van de sanctie berichten via de wedstrijdsporter of vereniging, welke
dopingregel overtreden is en de gronden waarop  de overtreding is vastgesteld.. 

7.1.6 Afspraken om het B-monster te analyseren moeten gemaakt worden binnen 3 weken
na de berichtgeving, zoals beschreven in punt P 7.1.3. 

7.1.7 Het B-monster dient te worden geanalyseerd om te verifiëren of in dit monster dezelfde
verboden stof als in het A-monster wordt aangetroffen of dat dezelfde verboden
methode is gehanteerd. De wedstrijdsporter mag de resultaten van de analyse van het
A-monster echter aanvaarden door de KNZB binnen veertien (14) dagen na ontvangst
van het bericht dat in het A-monster een verboden stof is aangetroffen of dat de
analyse ervan op het gebruik van een verboden methode duidt, hiervan melding te
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doen. Wedstrijdsporters die de resultaten van de analyse van het A-monster hebben
aanvaard hebben niettemin het recht om gehoord te worden door de tuchtcommissie
van de KNZB.

7.1.8 Een wedstrijdsporter en/of zijn vertegenwoordiger, alsmede een vertegenwoordiger van
de KNZB  en een vertegenwoordiger van de FINA mogen bij het onderzoek van het
B-monster in het laboratorium aanwezig zijn. 

7.1.9 Indien de uitslag van het onderzoek van het B-monster negatief is, is er sprake van een
negatieve uitslag en de wedstrijdsporter, de KNZB  en de FINA worden hiervan op de
hoogte gebracht. 

7.1.10 Indien de uitslag van het onderzoek van het B-monster positief is en een verboden stof
en/of verboden methode wordt gevonden,  zal deze uitslag worden doorgegeven aan
de wedstrijdsporter, zijn vereniging en de tuchtcommissie voor verdere afhandeling
volgens het KNZB reglement.

7.1.11 Op aanraden van de BAC MZD mag het bestuur van de KNZB in een
dopingcontrolezaak op elk moment na een belastend analyseresultaat van het
A-monster en voorafgaand aan de uiteindelijke beslissing bepalen dat er onvoldoende
wetenschappelijke of feitelijke grond is om de zaak tegen de betrokken
wedstrijdsporter voort te zetten

7.1.12 Het bestuur van de KNZB is bevoegd, na overleg met de BAC MZD, een
wedstrijdsporter hangende een beslissing van de tuchtcommissie van de KNZB
voorlopig te schorsen zonder dat de wedstrijdsporter hoeft te worden gehoord. Dit kan
gebaseerd zijn op de uitslag van het A-monster en het onderzoek zoals beschreven in
artikel 7.1.2. Als er een voorlopige schorsing is opgelegd zal hetzij de hoorzitting in
overeenstemming met artikel P 8 worden vervroegd naar een datum zodat
vooroordelen ten aanzien van de wedstrijdsporter worden vermeden, hetzij de
wedstrijdsporter de gelegenheid worden gegeven tot een voorlopige hoorzitting voordat
de schorsing is opgelegd of zo spoedig mogelijk na de oplegging van de voorlopige
schorsing.

7.2 De KNZB dient de FINA verslag uit te brengen van de procedures en conclusies van alle
procedures als gevolg van dopingcontroles die door de KNZB zijn uitgevoerd. De KNZB
dient de FINA verslag van de dopingcontroleresultaten uit te brengen binnen veertien
(14) dagen na het beëindigen van  de verwerking van de resultaten van de KNZB.

P 8 Recht op een eerlijke behandeling
8.1 De in dit reglement bedoelde procedures dienen te voldoen aan de volgende principes:

- een tijdige hoorzitting;
- een eerlijk en onpartijdig orgaan;
- het recht van de aangeslotene zich te laten vertegenwoordigen door een raadsman
voor eigen rekening; 
- het recht om eerlijk, tijdig en met redenen omkleed te worden geïnformeerd over
dopingza(a)k(en) waarvan de aangeslotene wordt verdacht;
- het recht op hoor en wederhoor;
- het recht van de betrokken partijen bewijs aan te voeren, waaronder het recht
getuigen op te roepen en te horen, voor de zover de tuchtorganen dit toelaten en
- een tijdige, schriftelijke, beargumenteerde beslissing.
Hoorzittingen gehouden in verband met competities kunnen volgens een versneld
proces worden behandeld.

8.2 Tuchtrechtelijke behandeling
8.2.1 Als een mogelijke overtreding wordt geconstateerd van het Doping Reglement  als
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gevolg van een door de KNZB uitgevoerde test als  beschreven in P 7,  wordt de
wedstrijdsporter of worden andere betrokken personen  gedaagd voor de
tuchtcommissie van de KNZB,  die bepaalt of overtreding  van de Doping Regels heeft
plaats gevonden en wat de consequenties zijn. 

8.2.2 Procedures als gevolg van P 8.2. dienen zo vlug mogelijk te worden verricht en    in
elk geval binnen drie maanden na het bekend worden van de resultaten als beschreven
in   P 7. Hoorzittingen gehouden in verband met wedstrijden mogen worden versneld.
Als de procedure langer dan drie maanden duurt, kan de FINA de zaak direct   
voorleggen aan het FINA Doping Panel, onder de verantwoordelijkheid en op kosten
van de KNZB. 

8.2.3 De KZNB zal de FINA volledig in kennis stellen van de status van lopende zaken en de
resultaten van alle procedures.

8.2.4 De FINA zal het recht hebben om de zittingen van de tuchtcommissie bij te wonen als
waarnemer.

8.2.5 De wedstrijdsporter of andere aangeslotene  mag afzien van een procedure,  door
erkenning van de    overtreding van de dopingreglementen en het accepteren van de
consequenties overeenkomstig artikel P 9 en P 10, zoals voorgesteld door de KNZB.

8.2.6 Van beslissingen door de KNZB, hetzij van een uitspraak van de tuchtcommissie of van
de acceptatie van de gevolgen door de wedstrijdsporter of andere aangeslotene, kan
in beroep gegaan worden zoals beschreven in P 13.

8.2.7 fina niet opgenomen 
8.2.8 In de tuchtrechtelijke procedures zullen alle principes als  beschreven in P 8.1   

gerespecteerd worden.

P 9 Automatische diskwalificatie individuele resultaten
Een overtreding van dit reglement in verband met een dopingcontrole binnen
wedstrijdverband leidt automatisch tot diskwalificatie van het individuele resultaat dat
is behaald in die wedstrijd, met alle daaruit voortvloeiende consequenties, zoals het
verlies van eventuele medailles, punten en prijzen.

P 10 Sancties voor individuele sporters
10.1 Een overtreding van dit reglement tijdens of in verband met een wedstrijd kan leiden

tot diskwalificatie van elk individueel resultaat dat is behaald in die wedstrijd, met alle
daaruit voortvloeiende consequenties, zoals het verlies van eventuele medailles, punten
en prijzen, uitgezonderd de gevallen zoals beschreven in P 10.1.1.

10.1.1 Als de wedstrijdsporter kan aantonen dat de overtreding niet aan zijn schuld of
nalatigheid te wijten was, worden zijn individuele resultaten in de andere onderdelen
dan bedoeld in het vorige lid, van die wedstrijd niet gediskwalificeerd, tenzij het
waarschijnlijk is dat deze resultaten zijn beïnvloed door de overtreding.

10.2 Behalve met betrekking tot de specifieke stoffen als bedoeld in  P 10.3 is      de
periode van uitsluiting die wordt opgelegd voor een overtreding van P 2.1 (De 
aanwezigheid van een verboden stof of de afbraakproducten of markers), P 2.2
((Poging tot) gebruik van verboden stof of verboden methode) en P 2.6 (Bezit van
verboden middelen en/of van   verboden methoden):
Eerste overtreding:    uitsluiting van twee (2) jaar.
Tweede overtreding:    levenslange uitsluiting.

Echter voordat een periode van uitsluiting wordt opgelegd, heeft de wedstrijdsporter
of andere persoon de mogelijkheid aan te tonen dat hij in aanmerking komt voor
kwijtschelding of strafvermindering als beschreven in artikel P 10.5.
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10.3 De Verboden lijst kan specifieke stoffen noemen die gemakkelijk kunnen leiden tot het
onbedoeld overtreden van dit reglement, doordat ze veel worden gebruikt in medicijnen
of   waarvan het minder waarschijnlijk is dat ze met succes worden gebruikt als
doping. Als een  wedstrijdsporter kan aantonen dat het gebruik van een dergelijke
specifiek genoemde stof niet is    geschied met het oogmerk de  sportprestaties te
verbeteren, wordt de periode van uitsluiting die    is beschreven in P 10.2 vervangen
door het volgende:

Eerste overtreding: 
minimaal een waarschuwing, gepaard gaand met een berisping, maar geen
periode van uitsluiting voor toekomstige evenementen, en maximaal een jaar
uitsluiting.

Tweede overtreding:
een periode van twee jaar (2) uitsluiting.

Derde overtreding:
een periode van levenslange uitsluiting.

Echter voordat een periode van uitsluiting wordt opgelegd, heeft de wedstrijdsporter
of andere aangeslotene de mogelijkheid aan te tonen dat hij in aanmerking komt voor
kwijtschelding of  strafvermindering (zover het de tweede of derde overtreding betreft)
als beschreven in P 10.5.

10.4 De periode van uitsluiting voor overtreding van andere Anti Doping Regels is:
10.4.1 Overtredingen betreffende P 2.3 (weigeren een monster te produceren, verstrekken of

af te staan) of P 2.5 (frauderen of poging tot frauderen tijdens de dopingcontrole
procedure), zal bestraft worden overeenkomstig P10.2. 

10.4.2 Voor overtredingen van P 2.7 (handelen) of P 2.8 (toedienen of poging tot toedienen
van een verboden stof of een verboden methode) is de periode van uitsluiting minimaal
vier (4) jaar tot levenslange uitsluiting. Elke overtreding van het reglement waarbij een
minderjarige betrokken is, zal als een bijzonder ernstige overtreding worden bestempeld
en indien gepleegd door een begeleider zal elke overtreding anders dan betrekking
hebbend op  specifieke substanties zoals beschreven in P 10.3 resulteren in een
levenslange uitsluiting voor die begeleider. Hierbij wordt toegevoegd dat overtredingen
van de regels welke ook een overtreding zijn van  andere dan sportreglementen en
regels,  gerapporteerd worden aan de desbetreffende bevoegde autoriteiten. 

10.4.3 Voor overtredingen van P 2.4 (gemiste controle en informatieverstrekking)  is de
periode van   uitsluiting voor de eerste overtreding maximaal 2 jaar. Volgende
overtredingen resulteren in een uitsluiting  van minstens 2 jaar. 

10.5 Kwijtschelding of vermindering van de periode van uitsluiting gebaseerd op
buitengewone omstandigheden. 

10.5.1 Als de wedstrijdsporter kan bewijzen in een individueel geval van overtreding van een
overtreding van het dopingreglement volgens P 2.1 (aanwezigheid van verboden stof
en/of de afbraakproducten daarvan of markers) of gebruik van een verboden stof en/of
een verboden methode als genoemd in P 2.2 dat hij of zij geen schuld had of nalatig
was ten aanzien van die overtreding dan vervalt de op te leggen periode van uitsluiting.
Wanneer een verboden stof, marker en/of afbraakproducten zijn gedetecteerd in het
monster van de wedstrijdsporter, in overtreding van P 2.1 (aanwezigheid van verboden
stof) moet de wedstrijdsporter ook kunnen aangeven hoe de verboden stof zijn lichaam
is ingekomen om de op te leggen periode van uitsluiting te kunnen laten vervallen. In
het geval dat dit artikel wordt toegepast en de uitsluitingsperiode, die anders van
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toepassing is, vervalt, zal de dopingreglementovertreding niet als overtreding worden
beschouwd bij het bepalen van de periode van uitsluiting bij het begaan van meerdere
overtredingen  volgens P 10.2, P 10.3 en P 10.6. 

10.5.2 Dit artikel P 10.5.2 is alleen van toepassing bij overtreding van P 2.1 (aanwezigheid
van verboden stof en/of de afbraakproducten daarvan of markers), gebruik van een
verboden stof of verboden methode zoals beschreven in P 2.2, het weigeren van het
produceren van een monster zoals beschreven in P 2.3, of het toedienen aan een
wedstrijdsporter van een verboden stof zoals beschreven in    P 2.8. Als een
wedstrijdsporter kan aantonen dat in een individueel geval met betrekking tot de in dit
lid bedoelde overtredingen, dat hij of zij zich niet schuldig heeft gemaakt aan
nalatigheid dan wel aanmerkelijke schuld, kan de periode van uitsluiting verkort
worden, maar de gereduceerde periode van uitsluiting mag niet minder zijn dan  de
helft van de minimale periode van uitsluiting die anders toegepast zou worden. Als de
anders toepasselijke periode van uitsluiting levenslang is, kan de gereduceerde periode
volgens dit artikel niet minder zijn dan 8 jaar. Wanneer een verboden stof en/of de
afbraakproducten of markers daarvan  vastgesteld   worden in een monster van de
wedstrijdsporter, als bedoeld in P 2.1 (aanwezigheid van een verboden stof), moet de
wedstrijdsporter aantonen hoe de verboden substantie zijn lichaam binnengekomen is
voordat de periode van uitsluiting gereduceerd wordt. 

10.5.3 Het KNZB bestuur kan de periode van uitsluiting in individuele gevallen ook
verminderen in het geval dat de wedstrijdsporter substantieel bewijs levert aan de
KNZB, waardoor de KNZB kan aantonen of ontdekken dat andere personen de
dopingregels overtreden, zoals onder P 2.6.2(in bezit bij sporters-begeleidend
personeel), P 2.7 (handel) of P 2.8 (toediening aan een wedstrijdsporter). De
gereduceerde periode van uitsluiting kan niet minder zijn dan de helft van de
minimumperiode van uitsluiting die anders toegepast zou worden. Als  de anders
toepasselijke periode van uitsluiting levenslang is, kan de gereduceerde  periode
volgens dit artikel niet minder zijn dan 8 jaar. 

10.6 Meerdere overtredingen
10.6.1 Een tweede overtreding van dit reglement mag alleen worden meegewogen voor het

opleggen van sancties op grond van P 10.2, P 10.3 en P 10.4,  als de KNZB kan
aantonen dat de wedstrijdsporter of andere betrokkene de tweede overtreding van dit
reglement heeft begaan nadat deze bericht had ontvangen, of nadat de KNZB een
redelijke poging had gedaan hem bericht te geven, van de eerste overtreding van dit
reglement; als de KNZB dit niet kan bewijzen, worden de overtredingen samen
beschouwd als één afzonderlijke eerste overtreding en wordt de op te leggen sanctie
gebaseerd op de overtreding waarop de zwaarste sanctie staat.

10.6.2 Als uit één en dezelfde dopingcontrole blijkt dat een wedstrijdsporter een overtreding
van dit reglement heeft begaan, die zowel betrekking heeft op een in P 10.3 bedoelde
specifieke stof als op een andere verboden stof of verboden methode, wordt de
wedstrijdsporter geacht slechts één afzonderlijke overtreding van dit reglement te
hebben begaan, maar wordt de op te leggen sanctie gebaseerd op de overtreding met
betrekking tot het gebruik van de verboden stof of verboden methode, waarop de
zwaarste sanctie staat.

10.6.3 Als blijkt dat een wedstrijdsporter twee afzonderlijke overtredingen van dit reglement
heeft begaan, waarbij de ene overtreding betrekking heeft op een stof die is bedoeld
in P 10.3 ( specifieke middelen) en de andere overtreding betrekking heeft op een
verboden stof of een verboden methode vallend onder de sancties van P 10.2, dan wel
onder de sancties van P 10.4.1, bedraagt de op te leggen periode van uitsluiting voor
de tweede overtreding ten minste twee jaar en ten hoogste drie jaar. Als blijkt dat een
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wedstrijdsporter een derde overtreding van dit reglement heeft begaan met betrekking
tot (een combinatie van) de specifieke stoffen als bedoeld in P 10.3 en een andere
overtreding van dit reglement als genoemd in P 10.2 en P 10.4.1, wordt hij gestraft
met levenslange uitsluiting.

10.7 Naast de automatische diskwalificatie van de resultaten in de wedstrijd bij welke het
positieve monster geproduceerd werd, zoals beschreven in P 9 (automatische
diskwalificatie van individuele resultaten), zullen alle andere wedstrijdresultaten behaald
vanaf de dag dat het positieve monster werd geproduceerd (zowel bij controles binnen
als buiten wedstrijdverband), of een andere dopingovertreding is begaan, tot  het begin
van een schorsings- of uitsluitingperiode, tenzij de redelijkheid anders gebiedt, worden
gediskwalificeerd  met als gevolg het vervallen van prijzen, punten en medailles. 

10.8 De periode van uitsluiting vangt aan op de dag van de tuchtrechtelijke uitspraak inzake
uitsluiting of, als de betrokkene van een procedure heeft afgezien, op de dag dat de
uitsluiting is aanvaard of op andere wijze is opgelegd. Elke periode van uitsluiting in het
kader van de oplegging van een voorlopige maatregel (opgelegd of vrijwillig aanvaard)
wordt in mindering gebracht op de totale periode van uitsluiting die wordt opgelegd.
Op grond van redelijkheid en billijkheid, bijvoorbeeld bij vertragingen in de
tuchtprocedure of andere aspecten van de dopingcontrole die niet te wijten zijn aan de
wedstrijdsporter, kan het orgaan dat de maatregel oplegt de periode van uitsluiting op
een eerdere datum laten ingaan, tot op zijn vroegst op de dag waarop het monster is
afgenomen.

10.9 Degene die is uitgesloten mag tijdens deze periode van uitsluiting in geen enkele
hoedanigheid deelnemen aan enige wedstrijd of andere activiteit (uitgezonderd
anti-dopingprogramma's of rehabilitatieprogramma's), georganiseerd onder auspiciën
van de FINA, KNZB of een organisatie die lid is van de FINA. Voor elke overtreding van
dit reglement die geen betrekking heeft op stoffen als bedoeld in P 10.3, zullen
sommige of alle vergoedingen en andere voordelen in relatie tot de sportbeoefening die
de overtreder ontvangen heeft, worden ingetrokken door de FINA en KNZB. Een
wedstrijdsporter die een periode van uitsluiting heeft opgelegd gekregen van langer dan
vier jaar kan, als er vier jaren van de periode van uitsluiting zijn verstreken, deelnemen
aan lokale sportevenementen in een andere sport dan een sport waarbij de jurisdictie
van de FINA en KNZB geldt, voor zover deze evenementen niet direct of indirect de
mogelijkheid bieden tot kwalificatie voor deelname aan (of punten zou kunnen
opleveren die nodig zijn voor) een nationaal kampioenschap, internationaal evenement
of internationale wedstrijd. 

10.10 Als voorwaarde om het recht tot deelname terug te krijgen aan het eind van een
specifieke periode van uitsluiting moet de wedstrijdsporter  aan het einde van de
periode van uitsluiting of na een schorsing, zichzelf beschikbaar houden voor buiten
wedstrijdverband testen op doping door de FINA, de KNZB en andere anti doping
organisaties, die  bevoegd zijn tot het uitvoeren van dopingcontroles. De
wedstrijdsporter moet actuele en accurate informatie verschaffen zoals voorgeschreven
in P 5.4.4. Als de tijdelijk uitgesloten wedstrijdsporter zich terugtrekt uit de sport en
verwijderd is  uit de door de FINA  Geregistreerde Doelgroep voor Dopingcontroles en
later besluit toch weer mee te gaan doen, is de wedstrijdsporter niet bevoegd deel te
nemen aan wedstrijden voordat de wedstrijdsporter de FINA en de KNZB ingelicht heeft
hierover en beschikbaar is geweest voor controle buiten wedstrijdverband gedurende
een periode gelijk aan de langste van de periode zoals gesteld in  5.6.2 of de
resterende periode van uitsluiting  nadat de wedstrijdsporter zich heeft teruggetrokken.
Gedurende een dergelijke periode van uitsluiting zullen minimaal drie controles moeten
worden verricht door de KNZB, met minimaal drie maanden tussenpozen. De resultaten
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van deze controles moeten worden gerapporteerd aan de FINA. Bovendien moet vlak
voor het einde van de schorsingsperiode de wedstrijdsporter een dopingcontrole buiten
wedstrijdverband  ondergaan op buiten wedstrijdverband verboden middelen en
methoden, door de KNZB geïnitieerd. Als de periode van  de  schorsing van de
wedstrijdsporter voorbij is en de wedstrijdsporter aan de voorwaarden voor herintreden
heeft voldaan, mag hij of zij automatisch weer aan wedstrijden deelnemen. Geen
bericht door de wedstrijdsporter is dan noodzakelijk.

P 11 Consequenties voor een team
11.1 Bij een overtreding van het reglement door een lid van een estafetteploeg of duet dan

wel groep bij synchroonzwemmen of synchroonschoonspringen, zal het duet of het
team gediskwalificeerd worden in de wedstrijd en/of het toernooi. 

11.2 Een waterpoloteam, waarin meer dan één speler het reglement overtreedt tijdens of
samenhangend met een competitie, anders dan een overtreding in verband met
specifieke stoffen beschreven in P 10.3, zal worden gediskwalificeerd voor de
wedstrijd(en) in de competitie waaraan de spelers deelnamen; het andere team zal tot
winnaar worden verklaard met een score van 5-0, behalve in het geval dat de
werkelijke score groter was. Verdere sancties met betrekking tot het team zullen
worden opgelegd door de KNZB dan wel FINA. Als meer dan één speler van het team
in kennis is gesteld van een mogelijke overtreding volgens P 7 in verband met de
competitie, zal het team aangewezen worden voor doelgerichte dopingcontroles (zg.
Target Testing)  tijdens de competitie. 

P 12 Vastgestelde sancties en kosten voor KNZB-verenigingen
12.1 Als er vier of meer dopingovertredingen zijn gepleegd  door wedstrijdsporters

uitkomend in dezelfde discipline, aangesloten bij dezelfde KNZB-vereniging, binnen de
periode van twaalf (12) maanden gerekend vanaf de eerste overtreding en bestraft
volgens  P 10.2 of P 10.4.2, zal die KNZB-vereniging in die discipline geschorst
worden voor vierentwintig (24) maanden.

12.2 KNZB-verenigingen zijn verplicht de KNZB alle kosten (inclusief de laboratorium- en
reiskosten) te vergoeden, die het gevolg zijn van een overtreding van het
dopingreglement door een wedstrijdsporter die lid is van de betreffende vereniging.

12.3 alleen FINA
12.4 alleenFINA
12.5 Uitgezonderd het geval dat de KNZB en/of haar vertegenwoordigers veroordeeld

worden tot vergoeding van de kosten van de procedure en advocatenhonoraria, zijn de
KNZB en haar vertegenwoordigers niet aansprakelijk tegenover een wedstrijdsporter
of vereniging voor kosten, schade of ander verlies voortvloeiende uit handelingen door
de KNZB onder de bepalingen van dit reglement. 

P 13 Beroep
13.1 Tegen beslissingen gedaan krachtens dit Anti-dopingreglement kan beroep worden

aangetekend als beschreven in de onderstaande artikelen P 13.2 t/m P 13.4.  Het
beroep heeft geen opschortende werking tenzij de beroepsinstantie anders beslist.
Voordat beroep kan worden aangetekend, moeten alle acties die na de beslissing
mogelijk zijn volgens dit reglement, zijn uitgeput.

13.2 Tegen een beslissing dat een dopingregel overtreden werd, een beslissing waarbij
maatregelen zijn opgelegd voor dopingregel overtredingen, een beslissing dat geen
dopingregel werd overtreden, de beslissing dat de KNZB geen jurisdictie heeft  in het
geval van een beweerde overtreding van dopingregels of de daarbij horende
maatregelen  en de beslissing tot opleggen van een voorlopige schorsing als resultaat
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van een hoorzitting of in strijd met P 7.1.2 kan uitsluitend beroep worden aangetekend
zoals vermeld in P 13.2.

13.2.1 In zaken ontstaan uit of bij internationale wedstrijden of in geval van wedstrijdsporters
die zijn opgenomen in de door de FINA Geregistreerde Doelgroep voor Dopingcontroles,
kan tegen de uitspraak uitsluitend beroep aangetekend worden bij het Court of
Arbitration for Sport (CAS) in overeenstemming met de procedures toepasbaar op dit
gerechtshof. 

13.2.2 In dopingzaken die betrekking hebben op  wedstrijdsporters die niet zijn opgenomen
in de door de FINA Geregistreerde Doelgroep voor Dopingcontroles en die dus niet het
recht hebben beroep aan te tekenen krachtens P13.2.1, kunnen de betrokkenen in
beroep gaan tegen uitspraken van de Tuchtcommissie bij de Commissie van Beroep.

13.2.3 In gevallen als bedoeld in P 13.2.1 hebben de volgende partijen het recht om beroep
aan te tekenen bij het CAS:  
(a) de wedstrijdsporter of aangeslotene voor wie de uitspraak waartegen beroep wordt
aangetekend, geldt;  
(b) de andere partij in de zaak waarin de uitspraak is gedaan;  
(c) FINA en elke andere tot het (laten) uitvoeren van dopingcontroles bevoegde
organisatie volgens wier reglement een sanctie had kunnen worden opgelegd; 
(d) het Internationaal Olympisch Comité (IOC) indien van toepassing, als de uitspraak
effect kan hebben  op de Olympische Spelen, waaronder uitspraken die van invloed zijn
op de mogelijke uitverkiezing voor deelname aan de Olympische Spelen en 
(e) WADA. 
In gevallen bedoeld in P 13.2.2 hebben de volgende partijen het recht om beroep aan
te tekenen bij de  Commissie van Beroep: 
(a) de wedstrijdsporter of aangeslotene voor wie de uitspraak waartegen beroep wordt
aangetekend, geldt; 
(b) de andere partij in de zaak waarin de uitspraak is gedaan; 
(c) FINA en 
(d) WADA. 
In gevallen bedoeld in P 13.2.2 hebben de WADA en FINA ook het recht om beroep
aan te tekenen bij het CAS in verband met de beslissing van de  Commissie van
Beroep.

13.3 Beroep tegen beslissingen omtrent dispensaties (TUE).
Tegen beslissingen van WADA om het besluit tot toestaan of afwijzen van een TUE
terug te draaien, staat uitsluitend beroep open bij het CAS voor de wedstrijdsporter,
de FINA, de Nederlandse anti-dopingorganisatie (NeCe Do) of ander orgaan dat door
de KNZB is gemachtigd om  een beslissing  tot toestaan of afwijzen van een TUE mag
nemen.
Tegen een besluit om geen TUE toe te staan, en waarbij dit besluit niet door de WADA
is overruled, mag door sporters, opgenomen in de door de FINA Geregistreerde
Doelgroep voor Dopingcontroles, direct bij CAS in beroep worden gegaan en door
andere sporters bij de Commissie van Beroep. Indien de Commissie van Beroep de TUE
toestaat, mogen WADA en FINA hiervan in beroep gaan bij CAS.

13.4 alleen FINA
13.5 alleen FINA
13.6 alleen FINA

P 14 Rapportage en erkenning
14.1 alleen FINA
14.2 alleen FINA
14.3 De KNZB dient aan het einde van elk kwartaal (31 maart, 30 juni, 30 september, 31



Regl. P (zk) blz. 21 (07-2004)

december) alle uitslagen van dopingcontroles uitgevoerd binnen haar jurisdictie aan de
FINA te rapporteren, te weten: de naam van de wedstrijdsporter, de datum van de
uitvoering van de dopingcontrole, de naam van dopingcontrole-uitvoerende organisatie,
of het een dopingcontrole binnen of buiten wedstrijdverband betrof, de negatieve of
positieve uitslag van de dopingcontrole. FINA zal de resultaten halfjaarlijks publiceren
in een rapport van alle controles verricht door de FINA en haar aangesloten
ledenorganisaties, gesorteerd op organisatie en wedstrijdsporter met dezelfde inhoud
als hierboven beschreven.

14.4 De KNZB dient de FINA de tijden van alle zwemprestaties die binnen de top 50 van de
FINA-wereldranglijst van het voorafgaande jaar en het actuele jaar vallen, te melden.
De melding hiervan dient binnen 60 dagen na het verrichten van de prestatie te worden
gedaan. Als top 50 van de FINA-wereldranglijst zal de ranglijst worden gehanteerd die
door de FINA op 31 mei voor de prestaties op de korte baan (25m) en op 31 december
voor de prestaties op de lange baan (50m) wordt vastgesteld.

14.5 De KNZB dient de FINA de score van alle schoonspringevenementen welke binnen de
top 20 van de FINA wereldranglijst van vorig jaar en dit jaar vallen, te melden. Het
rapport dient aan de FINA te worden opgestuurd binnen 60 dagen na het evenement.

14.6 Als de KNZB een belastend analyse resultaat heeft ontvangen betreffende één van haar
wedstrijdsporters zal de KNZB de volgende informatie doen toekomen aan de FINA en
de WADA binnen veertien (14) dagen na de procedure beschreven in  P 7.1.2 en P
7.1.3. De naam, land, sport en het onderdeel daarbinnen van de wedstrijdsporter, of
de controle binnen of buiten wedstrijdverband was, datum van de monsterafname en
de analyseresultaten zoals gerapporteerd door het laboratorium. De KNZB zal de FINA
en de WADA regelmatig op de hoogte houden van de status en van de bevindingen
van elke herziening of van de processen beschreven in P 7 (verwerking van resultaten),
P 8 (recht op een eerlijke behandeling) of P 13 (beroep) en, in elk geval wanneer de
periode van uitsluiting is beëindigd overeenkomstig P 10.5.1 (geen schuld of
nalatigheid) of verminderd overeenkomstig P 10.5.2. (geen grove schuld of
nalatigheid). De FINA en de WADA zullen schriftelijk een beargumenteerde beslissing
ontvangen waarin de reden voor de kwijtschelding of vermindering wordt beschreven.
Zowel de FINA als de WADA zal deze informatie als vertrouwelijk behandelen, totdat
de KNZB de resultaten openbaart of hierin verzaakt als genoemd in  P 14.7.

14.7 De identiteit van de wedstrijdsporters van wie monsters een belastend analyseresultaat
hebben opgeleverd of van de wedstrijdsporters of andere personen die  een
dopingovertreding hebben begaan, zal niet publiekelijk onthuld worden door de FINA
of de KNZB totdat  een voorlopige schorsing is opgelegd of  in een hoorzitting
beschreven in P 8 is bepaald dat een dopingreglementovertreding is bewezen of
afgezien is van een beroepszaak of de verklaring van een dopingreglementovertreding
niet tijdig is betwist. De KNZB moet de beschikking van de overtreding openbaar
maken.

14.8 Elke beslissing door de FINA, de KNZB of een andere bij de FINA aangesloten bond,met
betrekking tot een overtreding van het dopingreglement zal worden zal worden erkend
binnen de KNZB die alle nodige maatregelen zal nemen om zo een beslissing bekend
te doen zijn.

P 15 Erkenning van uitspraken door andere organisaties.
Behoudens het recht van de beroepsmogelijkheid overeenkomstig P13 dient de KNZB
de dopingcontroles, dispensaties en de beslissingen in dopingzaken van
tuchtrechterlijke instanties of andere eindbeslissingen van ondertekenaars van de
‘Code' voor zover deze in overeenstemming zijn met de ‘Code' en vallen binnen de
bevoegdheid van de ondertekenaar, te erkennen en respecteren. 
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De KNZB kan op gelijke wijze handelen tegenover lichamen die de ‘Code' niet hebben
ondertekend maar wel de regels overeenkomstig de ‘Code' toepassen.

Indien bestreden wordt dat de activiteiten van de ondertekenaar of een ander lichaam
overeenkomen met de regels uit de ‘Code', kan de KNZB besluiten de beslissing als
definitief te erkennen of besluiten de zaak voor  de tuchtcommissie te brengen
overeenkomstig de procedure als beschreven in P8.

P 16 Verjaring
 Een overtreding van dit reglement verjaart als niet binnen acht (8) jaar na het moment,
waarop de mogelijke overtreding is begaan, een dopingzaak aanhangig is gemaakt
volgens het gestelde in P8.2.1.NB: Dit is de tekst van NeCeDo.

P 17 Interpretatie van Anti-Doping Regels
17.1 Deze Anti Dopingregels zullen geïnterpreteerd worden als onafhankelijk en autonome

 tekst en niet als verwijzing naar enige bestaande wet of regels. 
17.2 De titels gebruikt voor verscheidene delen en artikelen van deze Doping Regels, dienen

voor het gemak en maken geen deel uit van de daadwerkelijke inhoud van de Doping
Regels. 

17.3 De INTRODUCTIE  en APPENDIX 1 DEFINITIES en de bijlagen maken onderdeel uit van
dit reglement.

17.4 Deze Anti-dopingregels zijn aangenomen in overeenstemming met de              
toepasselijke bepalingen van de Code. De Anti-dopingregels worden                
geïnterpreteerd  op een wijze die overeenstemt met de van toepassing zijnde
bepalingen van de Code. De toelichtingen bij verschillende bepalingen  van de ‘Code',
kunnen, waar van toepassing, helpen in het begrijpen en uitleggen van deze
anti-dopingregels. 

17.5 Het tuchtreglement is van toepassing op de bepalingen van dit dopingreglement
behalve voor zover dit reglement anders bepaalt.
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APPENDIX 1 DEFINITIES

Begrippen die van toepassing zijn op de dopingcontrole regels

Aangeslotene: een natuurlijke of rechtspersoon die is gebonden aan de statuten, reglementen,
besluiten van de Bond, dan wel van een bij
de Bond aangesloten rechtspersoon.

Aanwijzen: het op de hoogte stellen van de betrokken wedstrijdsporter dat deze is geselecteerd
voor een dopingcontrole.

Afbraakproduct: stof die ontstaat bij een biologisch omzettingsproces.

Afnameprocedure: de procedure vanaf de melding van de betrokken wedstrijdsporter in het
dopingcontrolestation tot en met de ondertekening van de relevante formulieren.

Begeleidend personeel: elke coach, trainer, manager, zaakwaarnemer, teammedewerker, official
of medische of paramedische begeleider die is aangesloten bij de Bond, een bij de Bond
aangesloten club of vereniging of een organisatie waarbij de Bond is aangesloten en werkt
met sporters die deelnemen aan of zich voorbereiden op sportwedstrijden of die sporters onder
behandeling heeft.

Begeleider: iedere door de betrokken wedstrijdsporter aangewezen persoon die hem vergezelt
bij de afnameprocedure.

Belastend analyseresultaat: een rapport van een laboratorium of ander geaccrediteerd
analyse-instituut inhoudende de conclusie dat in een (urine)monster een verboden stof en/of de
afbraakproducten daarvan (waaronder verhoogde concentraties van lichaamseigen stoffen) of
bewijs voor het gebruik van een verboden methode is aangetroffen.

Betrokken wedstrijdsporter: de wedstrijdsporter die, conform dit reglement of daaruit
voortvloeiende bepalingen, voor de dopingcontrole is geselecteerd.

Bevestigen: in de zin van het onderzoeken van het B-monster wil bevestigen zeggen dat in het
B-monster dezelfde verboden stof en/of methode wordt aangetroffen als in het A-monster.
Indien een stof verboden is bij het overschrijden van een bepaalde hoeveelheid, is voor
bevestiging nodig dat ook het B-monster een verboden hoeveelheid van de in het A-monster
aangetroffen stof bevat. 

Chaperonne: een functionaris die door de dopingcontrole-uitvoerende organisatie is opgeleid en
benoemd om bepaalde taken met betrekking tot de aanwijzing ter dopingcontrole, het toezicht
houden op de betrokken wedstrijdsporter en/of de afnameprocedure uit te voeren. De benaming
van deze functionaris kan verschillen: chaperonne, steward, assistent dopingcontroleofficial, et
cetera. 

Code: de World Anti-Doping Code.

Controleresultaten: alle gegevens voortvloeiend uit een dopingcontrole.

Diskwalificatie: het ongeldig verklaren van de resultaten van een wedstrijdsporter met
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betrekking tot een bepaalde wedstrijd, competitie of evenement, met alle daaruit voortvloeiende
consequenties zoals het verliezen van medailles, punten en prijzen.

Dispensatie (Therapeutic, Use Exemption, TUE): een geldige schriftelijke verklaring inzake (1)
het tijdelijk en onder voorwaarden toestaan van het therapeutisch gebruik door een
wedstrijdsporter van een verboden stof en/of methode of  (2) de aanwezigheid van een
natuurlijke verhoogde endogene productie door het lichaam van de wedstrijdsporter van een
verboden stof.

Dopingcontrole: het proces dat het plannen van dopingcontroles, het selecteren en aanwijzen
van sporters, het afnemen en verzamelen van (urine)monsters, het transport van (urine)monsters
naar het laboratorium, de analyses van de (urine)monsters, resultaatbeheer en
tuchtrechtelijke procedures omvat. 

Dopingcontrole binnen wedstrijdverband: een dopingcontrole binnen het verband van een
wedstrijd.

Dopingcontrole buiten wedstrijdverband: iedere dopingcontrole die niet plaatsvindt binnen
wedstrijdverband.

Dopingcontroleofficial: een door de dopingcontrole-uitvoerende organisatie benoemde en
getrainde functionaris die is belast met de
gedelegeerde bevoegdheid voor de uitvoering van de afnameprocedure. 

Dopingcontrole-uitvoerende organisatie: de organisatie die met de uitvoering van
dopingcontroles is belast. 
In de regel zal dit de NADO betreffen. 

Dopinglijst: de bij dit reglement behorende lijst met verboden stoffen en verboden methoden.

Dopingzaak: een mogelijke overtreding van dit reglement.

Evenement: een reeks afzonderlijke wedstrijden die gemeenschappelijk wordt georganiseerd
onder verantwoordelijkheid van een bevoegde internationale federatie of organisatie
(bijvoorbeeld de Olympische Spelen, WK's en EK's).

Gebruik: het aanbrengen, innemen, injecteren, aanwenden of op wat voor wijze dan ook
consumeren van een verboden stof en/of verboden methode.

Geregistreerde Doelgroep voor Dopingcontroles: de door de FINA vastgestelde groep van
sporters die onderworpen wordt aan dopingcontroles, zowel binnen als buiten
wedstrijdverband..

Internationale federatie: internationale non-gouvernementele organisatie die op internationaal
niveau één of meer sporten bestuurt en waar de Bond, die de sport op nationaal niveau
bestuurt, lid van is of waarbij de Bond is aangesloten.

Internationale Standaard: internationale standaard behorend bij het zogenaamde Wereld
Anti-Doping Programma dat bestaat uit (1) de Wereld Anti-Doping Code, (2) de Internationale
Standaarden inzake respectievelijk Dopingcontroles, Laboratoria, de Verboden Lijst en
Therapeutisch Gebruik, alsmede (3) richtlijnen voor een kwalitatief goede uitvoering. 
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Marker: een stof of groep stoffen of biologische indicatoren die duiden op het gebruik van een
verboden stof of de toepassing van een verboden methode.

Medisch attest: ondertekende schriftelijke verklaring van een bevoegd arts inzake het gebruik
van verboden stoffen en/of verboden methoden.

Monster: enig biologisch materiaal, bijvoorbeeld urine of bloed, dat is afgenomen ten behoeve
van de dopingcontrole.

NADO: door de Nederlandse overheid aangewezen Nationale Anti-Doping Organisatie. In dit
reglement wordt gedoeld op de NADO in Nederland met verantwoordelijkheid voor de uitvoering
van dopingcontroles. 

Negatieve uitslag: indien uit de dopingcontrole blijkt dat:
in het (urine)monster van een wedstrijdsporter geen (verboden hoeveelheden van)
(afbraakproducten van) verboden stoffen zijn aangetroffen; en geen gebruik is gemaakt van (de
toepassing van) een verboden methode; of een wedstrijdsporter beschikt(e) over een met
betrekking tot de aangetroffen en/of gebruikte stof(fen) en/of methode(n) geldige dispensatie
in de zin van dit reglement en conform de aan deze dispensatie gekoppelde voorwaarden heeft
gehandeld.

Poging: opzettelijk gedrag vertonen dat een substantiële stap vormt in de richting van gedrag
dat bedoeld is om te leiden tot het overtreden van dit reglement. Enkel en alleen een poging
vormt geen overtreding van dit reglement, indien de aangeslotene afziet van de poging voordat
deze wordt ontdekt door een derde partij die niet bij de poging is betrokken.

Positieve uitslag: indien uit de dopingcontrole blijkt dat: 
in het (urine)monster van de wedstrijdsporter (verboden hoeveelheden) (afbraakproducten van)
verboden stoffen zijn aangetroffen; en/ofgebruik is gemaakt van (de toepassing van) een
verboden methode; en de betreffende wedstrijdsporter niet beschikt(e) over een met betrekking
tot de aangetroffen en/of gebruikte stof(fen) en/of methode(n) geldige dispensatie in de zin van
dit reglement en/of niet conform de aan deze dispensatie gekoppelde voorwaarden heeft
gehandeld.

Registered Testing Pool: zie Geregistreerde Doelgroep voor Dopingcontroles.

Selecteren: het selecteren van een of meerdere sporters voor (een) dopingcontrole(s).

Target testing: het aanwijzen van wedstrijdsporters voor controles, waarbij bepaalde
wedstrijdsporters of groepen van wedstrijdsporters
willekeurig worden aangewezen voor het op een bepaald tijdstip ondergaan van controles.

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

Tuchtorgaan: het orgaan dat tucht spreekt. 

Uitsluiting: sanctie waarbij de betreffende aangeslotene gedurende een bepaalde periode aan
geen enkele wedstrijd of andere activiteit mag deelnemen, in geen enkele hoedanigheid mag
acteren of participeren binnen de Bond noch enige financiële vergoedingen mag ontvangen.
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Verboden stof en/of methode: die (afbraakproducten van) stoffen en/of methoden die op de
dopinglijst staan vermeld.

Voorlopige hoorzitting: een verkorte hoorzitting die plaatsvindt voorafgaand aan een reguliere
hoorzitting en die is bedoeld is om de betreffende aangeslotene te informeren en hem
gelegenheid te geven om schriftelijk of mondeling te worden gehoord.

WADA: de World Anti Doping Agency.

Wedstrijd: een enkele race, competitie, spel of afzonderlijk nummer of onderdeel georganiseerd
door of onder auspiciën van de Bond.

Wedstrijdsporter: degene die gaat deelnemen, deelneemt of deel heeft genomen aan een onder
auspiciën van de Bond georganiseerde wedstrijd en/of lid is van, dan wel aangesloten is bij de
Bond, dan wel een bij de Bond aangesloten rechtspersoon.


