
2018001 N 

1 
 

Beslissing Commissie Naleving Dopingsancties Dopingautoriteit  
 
Zaak: 24/AH 
 
Leden van de Commissie: 
Dhr. mr. C.A. Segaar (voorzitter) 
Dhr. mr. D.M. Koolaard (lid) 
Dhr. mr. D.J.P. van Omme (lid) 
Juridisch secretaris: 
Dhr. mr. A.A. van der Hoeff 
 
Inzake:  
Naam:    [ Betrokkene ] 
Wonend:   […]    
Lid van:   Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessbond (hierna: de Bond) 
Registratienummer:  […] 
 
Hierna te noemen: betrokkene 
 
Ter beoordeling:  
Het vermoeden van het begaan van een overtreding van het Dopingreglement van het Instituut 
Sportrechtspraak (ISR), meer bepaald een overtreding van artikel 52 lid 1 door het deelnemen aan een  
wedstrijd, competitie en/of evenement gedurende een opgelegde periode van uitsluiting.  
 
Het verloop van de procedure 
1. De Dopingautoriteit heeft kennis genomen van een online uitslagenlijst waaruit blijkt dat 

betrokkene zou hebben deelgenomen aan de volgende wedstrijd: 
De […]     op […]      2018 gehouden in Duitsland. 

2. Aan betrokkene is op 26 maart 2018 door de Tuchtcommissie van het ISR een uitsluiting voor 
deelname aan sportactiviteiten opgelegd, welke periode van uitsluiting afloopt op 4 januari 
2022. 

3. Daarmee is het vermoeden ontstaan dat betrokkene zich schuldig heeft 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. 

4. De Dopingautoriteit heeft deze constateringen op 8 februari 2021 gerapporteerd aan de 
Commissie Naleving Dopingsancties. 

5. De Commissie Naleving Dopingsancties heeft vervolgens zelfstandig kennis genomen van een 
tweede online uitslagenlijst waaruit blijkt dat betrokkene zou hebben deelgenomen aan de 
volgende wedstrijd: 
Het […]      op […]      2019 gehouden in Duitsland. 

6. Met het schrijven van 23 februari 2021 is door de Commissie Naleving Dopingsancties aan 
betrokkene gemeld dat de hierboven genoemde melding is ontvangen en in behandeling is 
genomen en is betrokkene in de gelegenheid gesteld een schriftelijke reactie in te dienen. 

7. Betrokkene heeft geen reactie ingediend binnen de daarvoor gestelde termijn en heeft daarmee 
afgezien van het voeren van verweer en/of het geven van een toelichting. 

8. De Commissie Naleving Dopingsancties heeft beslist op basis van de voorliggende stukken.  
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Het juridisch kader 
1. Betrokkene is gehouden de regelgeving inzake onder meer Doping na te komen, meer in het 

bijzonder in deze de navolgende bepalingen. 
 

2. Artikel 52 lid 1 van het Dopingreglement bepaalt:  
Oplegging van een periode van uitsluiting houdt in dat de betrokkene vanaf het moment dat 
deze sanctie is opgelegd:  

 
g. is uitgesloten van deelname aan wedstrijden of sportactiviteiten die worden erkend of 

georganiseerd door of onder auspiciën van een professionele bond of organisatie die 
geen ondertekenaar is van de World Anti-Doping Code; en 

 
h is uitgesloten van deelname aan wedstrijden of sportactiviteiten die worden erkend of 

georganiseerd door of onder auspiciën van organisatoren van nationale of internationale 
evenementen die geen ondertekenaar zijn van de World Anti-Doping Code. 

 
3.  Artikel 52 lid 5 van het Dopingreglement bepaalt: 

Indien de betrokkene gedurende een hem opgelegde periode van uitsluiting, participeert in een 
in artikel 52.1 bedoelde activiteit en/of hoedanigheid: a. komen eventueel behaalde 
wedstrijdresultaten automatisch te vervallen; en b. wordt aan de betrokkene een nieuwe periode 
van uitsluiting opgelegd, welke gelijk is aan de aan de oorspronkelijk aan betrokkene opgelegde 
periode van uitsluiting. Deze nieuwe periode van uitsluiting treedt in vanaf het moment dat de 
oorspronkelijk aan betrokkene opgelegde periode van uitsluiting afloopt. Deze nieuwe periode 
van uitsluiting kan worden gereduceerd, afhankelijk van de mate van schuld zijdens betrokkene 
en de andere omstandigheden van het geval. De Dopingautoriteit bepaalt of de betrokkene 
artikel 52.1 niet heeft nageleefd, bepaalt de nieuwe periode van uitsluiting en legt deze op, en 
bepaalt of de betrokkene in aanmerking komt voor enige reductie van de nieuw op te leggen 
periode van uitsluiting. Tegen de beslissing van de Dopingautoriteit staat beroep open 
overeenkomstig het gestelde in Titel XII. 
 

4. Artikel 4.1 van het Reglement Naleving Sanctie Dopingovertreding bepaalt:  
De Commissie Naleving Dopingsancties heeft tot taak: 
a. vast te stellen of een sporter of andere persoon artikel 52 lid 1 niet heeft nageleefd; 
b. conform artikel 52 lid 5 de nieuwe periode van uitsluiting vast te stellen; 
c. conform artikel 52 lid 5 de ingangsdatum van deze nieuwe periode van uitsluiting vast te 

stellen; en 
d. vast te stellen of de betrokken sporter of andere persoon in aanmerking komt voor enige 

reductie van de nieuw op te leggen periode van uitsluiting. 
 
5. Artikel 4.2. van het Reglement Naleving Sanctie Dopingovertreding bepaalt:  

Bij het beoordelen van een mogelijk geval van niet-naleving van artikel 52 lid 1 past de 
Commissie Naleving Dopingsancties toe: 
a. het van toepassing zijnde Dopingreglement; en 
b. de World Anti-Doping Code. 
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De feiten 

 
1. Volgens de online uitslagenlijsten van de […]      op […]      2018 en het […]      op […]      2019, 

beide evenementen gehouden te Duitsland, is betrokkene geëindigd op respectievelijk de 
[…]       en […]       plek in de eindrangschikking.  

2. De WPU (de World Powerlifting Union) en de IPL (de International Powerlifting League) zijn 
bonden, organisaties en/of organisatoren die geen ondertekenaar zijn van de World Anti-
Doping Code, maar wel internationale evenementen organiseren. 

3. Aan betrokkene is door het ISR een periode van uitsluiting opgelegd tot 4 januari 2022. 
 
 

Het verweer van betrokkene 
 

1. Betrokkene heeft geen verweer gevoerd.  
 
 
Overwegingen 
 

1. De Commissie Naleving Dopingsancties heeft geen reden gezien om te twijfelen aan de juistheid 
van de online uitslagenlijsten van de […]       op […]      2018 en het […]       op […]      2019, beide 
evenementen gehouden te Duitsland, mede gezien het feit dat betrokkene geen verweer heeft 
gevoerd. 

2. De Commissie Naleving Dopingsancties stelt aan de hand van de stukken vast dat betrokkene 
deelnam aan deze twee internationale evenementen. 

3. Gezien de periode van uitsluiting opgelegd aan betrokkene tot 4 januari 2022 en op basis van 
artikel 52 lid 1 sub g en/of h van het Dopingreglement, was deelname aan bovengenoemde 
evenementen verboden voor betrokkene. 

4. Op grond van de stukken acht de Commissie Naleving Dopingsancties voldoende bewezen dat 
betrokkene de opgelegde periode van uitsluiting tot 4 januari 2022 niet heeft nageleefd en dat 
derhalve sprake is van een overtreding zoals bedoeld in artikel 52 lid 1 sub g en/of h van het 
vigerende Dopingreglement. 

5. Ingevolge artikel 52 lid 5 Dopingreglement wordt als gevolg van deze overtreding aan 
betrokkene in beginsel een reglementaire periode van uitsluiting opgelegd welke gelijk is aan de 
oorspronkelijke periode van uitsluiting, derhalve een nieuwe periode van vier jaar. 

6. Deze nieuwe periode van uitsluiting gaat in op het moment dat de oorspronkelijke periode van 
uitsluiting afloopt - derhalve op 4 januari 2022 - en kan volgens artikel 52 lid 5 Dopingreglement 
worden gereduceerd, afhankelijk van de mate van schuld van betrokkene en de andere 
omstandigheden van het geval, dit ter beoordeling van de Commissie Naleving Dopingsancties. 

7. Naar het oordeel van de Commissie Naleving Dopingsancties komt betrokkene niet in 
aanmerking voor enige reductie van de nieuw op te leggen periode van uitsluiting.   
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Beslissing 
 
1. Aan betrokkene wordt na afloop van de huidige periode van uitsluiting op 4 januari 2022, een 

nieuwe periode van uitsluiting opgelegd voor de duur van vier jaar, welke periode van uitsluiting 
derhalve eindigt op 4 januari 2026.  

2. Gedurende de periode van uitsluiting is betrokkene uitgesloten van deelname aan enige 
sportactiviteit als genoemd in artikel 52 lid 1 (a t/m h) Dopingreglement. 

3. Aan betrokkene wordt geen kostenveroordeling opgelegd.   

 
Aldus beslist op 27 april 2021 te Capelle aan den IJssel. 
 
 
 
D. Segaar        A.A. van der Hoeff 
Voorzitter        secretaris 
 
 
 
 
 
 
Bezwaar 
Deze beslissing is tevens een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Op grond van die wet 
kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, een 
bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift kan worden ingediend bij de Bezwaarcommissie Nationaal 
Dopingreglement. Het bezwaarschrift moet - o.v.v. ‘BND’ - worden gericht aan: Dopingautoriteit, postbus 
5000, 2900 EA Capelle aan den IJssel, t.a.v. de heer mr. S. Teitler. 
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de 
indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beslissing waartegen het bezwaar is gericht, alsmede 
de gronden van het bezwaar. 
 


