
Beslissing Beroepscommissie Naleving Dopingsancties 

Leden van de Beroepscommissie: 

Mr. J.D. Loorbach (voorzitter) 
Mr. E.C.B. Adriaanse (lid) 
Mr. J.L.G. Gerrits (lid) 
Mr. S. Teitler (juridisch secretaris) 

Zaaknummer: 2019/BND/01 

1. In de zaak van:

Naam: 
Geboren: 
Adres: 
Postcode/woon plaats: 
Sportbond: 

2. Betreffende de beslissing:

Van: 
Datum: 
Zaaknummer: 

[ Betrokkene ] (hierna: betrokkene) 
[...]
[...]
[...] 
Koninklijke Nederlandse Krachtsport Federatie (hierna: KNKF) 

Commissie Naleving Dopingsancties Dopingautoriteit 
8 juli 2019 
SDA/2019/04/01 

3. Aangever in eerste aanleg:

Naam: 
Adres: 
Postcode/ gem een te: 
Vertegenwoordigd door: 

Dopingautoriteit 
Postbus 5000 
2900 EA Capelle aan den IJssel 
mr. H. Ram (voorzitter) 

4. Verloop van de procedure:

- per schrijven d.d. 25 april 2019 heeft de Dopingautoriteit aan de Commissie Naleving 
Dopingsancties gemeld dat betrokkene heeft deelgenomen aan het [...]                                  
[...]                                   weerwil van de d.d. 2 februari 2017 door de Commissie van Beroep 
van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) aan betrokkene opgelegde periode van uitsluiting 
(in de zin van artikel 52 lid 1 Dopingreglement1), aflopende op 19 juni 2020;
- door zijn deelname aan voornoemd [...] is het vermoeden ontstaan dat betrokkene zich 
heeft schuldig gemaakt aan een overtreding van artikel 52 lid 1 van het Dopingreglement, 
zijnde het verbod van deelname aan een onder auspiciën van de Bond georganiseerde 
wedstrijd, competitie en/of evenement gedurende een opgelegde periode van uitsluiting;
- de mondelinge behandeling in eerste aanleg bij de Commissie Naleving Dopingsancties 
heeft plaatsgevonden op 8 juli 2019;

1 Alle verwijzingen in deze beslissing naar artikelnummers betreffen verwijzingen naar het
ISR Dopingreglement, tenzij anders is aangegeven. 
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- op 8 juli 2019 heeft de Commissie Naleving Dopingsancties besloten dat betrokkene door 
deelname aan het [ . . .]                      d.d. [ . . .]      2019 de door het ISR opgelegde periode 
van uitsluiting tot 19 juni 2020 niet heeft nageleefd, en een nieuwe periode van uitsluiting 
opgelegd voor de duur van één jaar, welke periode van uitsluiting eindigt op 19 juni 2021;
- betrokkene heeft tegen deze beslissing d.d. 8 juli 2019 beroep ingesteld bij de 
Beroepscommissie Naleving Dopingsancties.

5. Gelet op:

- het reglement Naleving Sanctie Dopingovertreding 2019;
- de beslissing van de Commissie Naleving Dopingsancties d.d. 8 juli 2019;
- de mededeling van het bestuur KNKF inzake strafvermindering van betrokkene d.d. 3
augustus 2017.
- het beroepschrift van betrokkene d.d. 9 augustus 2019;
- de aanvulling op het beroepschrift van betrokkene d.d. 20 januari 2020;
- de op 21 januari 2019 te Rotterdam gehouden mondelinge behandeling, alwaar mevrouw
mr. A. Carli namens betrokkene en de heer mr. H. Ram namens de Dopingautoriteit het
woord hebben gevoerd.

6. Overwegende dat:

- betrokkene lid is van de KNKF en als sporter actief is binnen de Sectie Powerliften van de 
KNKF;
- vast staat dat betrokkene heeft deelgenomen aan het [ . . .]                   gehouden op      
[ . . .]  2019 [...], welke wedstrijd is georganiseerd onder auspiciën van de KNKF. Deze 
wedstrijd vond plaats binnen de door het ISR aan betrokkene opgelegde periode van 
uitsluiting tot 19 juni 2020. Betrokkene heeft deze feiten niet betwist;
- betrokkene tijdens de voormelde uitsluitingsperiode heeft deelgenomen aan een 
sportactiviteit in de zin van artikel 52 lid 1 sub a van het Dopingreglement;
- betrokkene in dat kader heeft verwezen naar de brief van het bestuur van de KNKF d.d. 3 
augustus 2017. Bij deze brief heeft het bestuur betrokkene bericht dat de hem "eerder ten 
onterechte opgelegde sanctie" in mindering wordt gebracht op de uitsluitingsperiode, als 
gevolg waarvan de uitsluiting van deelname aan wedstrijden loopt tot 19 juni 2018;
- betrokkene stelt dat hij is uitgegaan, en mocht uitgaan, van de correctheid van de 
berichtgeving in de brief van het KNKF-bestuur d.d. 3 augustus 2017;
- de Beroepscommissie Naleving Dopingsancties de visie van de Dopingautoriteit dat 
betrokkene vanwege zijn ruime proceservaring bij het ISR had kunnen en moeten weten dat 
de KNKF geen voor dopingovertredingen opgelegde sancties kon reduceren, niet deelt. Met 
betrokkene is de Beroepscommissie Naleving Dopingsancties van mening dat betrokkene 
mocht uitgaan van de juistheid van de mededeling van het KNKF-bestuur d.d. 3 augustus 
2017 dat hij vanaf 19 juni 2018 weer gerechtigd was deel te nemen aan wedstrijden;
- omdat betrokkene mocht uitgaan van de juridische juistheid van de (inhoud van de) brief 
van het KNKF-bestuur d.d. 3 augustus 2017 in de ogen van de Beroepscommissie Naleving 
Dopingsancties geen sprake is van enige mate van schuld aan de kant van betrokkene;
- anders dan de Commissie Naleving Dopingsancties de Beroepscommissie Naleving 
Dopingsancties van mening is dat de e-mail correspondentie tussen de voorzitter van de 
Dopingautoriteit en de vertegenwoordiger van betrokkene, niet maakt dat er in het 
onderhavige geval twijfel had moeten bestaan bij betrokkene of de mededeling van het 
KNKF-bestuur d.d. 3 augustus 2017 wel conform de regels was;
- hetzelfde geldt voor de door de Dopingautoriteit naar voren gebrachte kennis en ervaring 
van betrokkene met de procedures bij dopingovertredingen. Deze maken niet dat er in het
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onderhavige geval twijfel had moeten bestaan bij betrokkene of de mededeling van het 
KNKF-bestuur d.d. 3 augustus 2017wel conform de regels was. Immers, niet vast staat dat 
betrokkene de door hem gevoerde tuchtrechtelijke procedures bij het ISR op zodanige wijze 
heeft kunnen doorgronden dat hij op basis daarvan moest concluderen dat de KNKF niet 
gerechtigd was bij voornoemde brief d.d. 3 augustus 2017 de door het ISR opgelegde 
sanctie te reduceren; 
- naar oordeel van de Beroepscommissie Naleving Dopingsancties het betrokkene dan ook
niet kan worden verweten dat hij geen actie heeft ondernomen om te verifiëren of de
strafreductie door de Bond reglementair wel juist was;

- op basis van het voorgaande de Beroepscommissie Naleving Dopingsancties concludeert
dat zijdens betrokkene sprake Is van afwezigheid van schuld;
- door betrokkene gedurende de door het ISR aan hem opgelegde periode van uitsluiting
behaalde wedstrijdresultaten op grond van artikel 52 lid 5 sub a automatisch komen te 
vervallen.

7. Beslissing

De Beroepscommissie Naleving Dopingsancties besluit, gelet op het gestelde in artikel 52 lid 
5, als volgt: 
7. 1. betrokkene heeft door zijn deelname aan het [...]                    op [...]    2019 de door 
het ISR opgelegde periode van uitsluiting tot 19 juni 2020 niet nageleefd. Derhalve Is  
sprake van een overtreding zoals bedoeld in artikel 52 lid 1 Dopingreglement;
7. 2. bij het begaan van deze overtreding is zijdens betrokkene geen sprake geweest van 
enige mate van schuld;
7 .3 .  dientengevolge wordt aan betrokkene geen nieuwe periode van uitsluiting opgelegd; 
7. 4. alle door betrokkene gedurende de door het ISR opgelegde periode van uitsluiting 
behaalde wedstrijdresultaten komen te vervallen; en
7.5. de beslissing van de Commissie Naleving Dopingsancties d.d. 8 juli 2019 wordt 
vernietigd voor zover deze afwijkt van de beslissing van de Beroepscommissie Naleving 
Dopingsancties.

ldus beslist op 21 januari 2020 te Rotterdam. 
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