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De schaatssport is hofleverancier van vele successen en bezorgt heel Nederland
schaatsplezier. De KNSB hecht waarde aan eerlijke, integere en gezonde sport. Preventie van
doping staat voorop in het antidopingbeleid, door middel van voorlichting en controles in
samenwerking met partners als NOC NSF, de Dopingautoriteit en de ISU. De KNSB hanteert het
dopingreglement zoals opgesteld door de Dopingautoriteit.

Voorlichting
Het beleid van de KNSB is er op gericht om de topsporters er van te doordringen dat overtreding van
het dopingreglement een slechte zaak is. Dopingpreventie is een leerlijn in onze opleidingsplannen
voor alle disciplines. In alle trainersopleidingen van de KNSB komt dopingpreventie terug. In alle
opleidingen komt de gedragscode aan bod waarin doping worden afgekeurd, vanaf niveau 3 vindt in
de trainersopleiding verdieping plaats op het onderwerp dopingpreventie.
De Dopingautoriteit geeft in samenwerking met de KNSB voorlichting aan sporters, bijvoorbeeld aan
talenten van regionale talentencentra. Belangrijk in de voorlichting is dat sporters altijd zelf
verantwoordelijk zijn voor wat zich in zijn of haar lichaam bevindt. Het is daarom van belang altijd goed
te controleren of middelen die gebruikt worden op de dopinglijst voorkomen. Of het nu gaat om iets
dat door een arts wordt voorgeschreven of om een middel van de drogist: in beide kunnen
dopinggeduide stoffen voorkomen. Komt het voor dat een sporter, vanwege een ziekte of aandoening,
iets moet gebruiken wat op de dopinglijst staat, dan moet hiervoor dispensatie worden aangevraagd.
De Dopingautoriteit heeft diverse middelen voor sporters ter ondersteuning van doping bestrijding.

Controles
Onze topschaatsers worden gecontroleerd volgens de vereisten van de WADA en de Dopingautoriteit,
zowel tijdens wedstrijden als buiten wedstrijden om op verwachte en onverwachte momenten.
Daarnaast voert de internationale WADA ook controles uit op verwachte en onverwachte momenten.
Topschaatsers met een bepaalde status van NOC NSF zijn verplicht om dagelijks de zogenaamde
‘whereabouts’ op te geven bij de Dopingautoriteit dan wel bij de WADA, zodat helder is waar de
sporter zich wanneer bevindt. Deze informatie vult de sporter in de whereabouts app in. Op basis van
de whereabouts worden onverwachte controles uitgevoerd. Daarnaast vinden er rondom wedstrijden
aangekondigde en onaangekondigde controles plaats.

Wat is er mogelijk gebeurd bij melding van een dopingovertreding?
- De sporter wordt verdacht van het gebruik van verboden middelen of methodes.
- Er zijn afwijkende bloedwaarden geconstateerd die op dopinggebruik wijzen.
Daarnaast kan er sprake zijn van het volgende:
- Er kan iets mis zijn gegaan tijdens de controleprocedure.
- De sporter heeft verkeerde medicijnen gebruikt of geen medische dispensatie aangevraagd voor
het gebruik van zijn/haar medicijnen.
- De sporter heeft lichamelijke eigenschappen waardoor deze in bepaalde waarden afwijken.

Proces melding mogelijke overtreding dopingreglement
De Dopingautoriteit of de WADA meldt de mogelijke overtreding bij de sporter en de bond. Het kan
ook zo zijn dat de WADA de ISU informeert en dat de ISU de melding aan de KNSB doet.
Als de melding van de Dopingautoriteit komt is de KNSB de eisende partij. Als de melding van de
WADA komt is de ISU de eisende partij, tijdens de Olympische Spelen is dit NOC NSF. De eisende
bond toetst de overtreding bij de betreffende Dopingautoriteit en sporter en legt indien nodig een
voorlopige ordemaatregel op. De bond moet ook rekening houden met de rechten van de betrokken
sporter en zorgt dat de sporter hierover is geïnformeerd. De sporter kan vragen de voorlopige
ordemaatregel te schorsen tot de B-staal is gecontroleerd of aanvullend onderzoek heeft
plaatsgevonden.
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Als de overtreding in stand blijft, doet de nationale of internationale bond
aangifte bij de bevoegde juridische instantie. Als de KNSB de eisende partij is,
is de bevoegde juridische instantie op dit moment de tuchtcommisie. Er is in
de Ledenraad van september 2017 besloten dat de KNSB deze bevoegdheid
voor onder andere dopingzaken overdraagt aan het Instituut Sportrechtspraak (ISR).

Betrokken partijen
In Nederland hebben NOC*NSF, de sportbonden, de Rijksoverheid (het Ministerie van VWS), en de
Dopingautoriteit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het antidopingbeleid.
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