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Artikel 1 Begrippen 
 
Deze Bijlage maakt onderdeel uit van het Dopingreglement van de Bond. In aanvulling op 
de in dit Dopingreglement gehanteerde begrippen en definities, hanteert deze Bijlage de 
volgende begripsbepalingen: 
1.1. Aanleveren: opsturen, versturen, verzenden, doorvoeren, invoeren, opgeven, 

aangeven en/of aanbrengen.  
1.2. Anti-doping organisatie: een Nationale Anti-Doping Organisatie (NADO), een 

internationale federatie, WADA, het IOC, IPC, een organisator van een evenement 
of een andere organisatie bevoegd tot het uitvoeren van een dopingcontrole bij 
een sporter. 

1.3. Foutieve inzending: een whereabouts-inzending welke niet voldoet aan de 
 daarvoor geldende eisen. 
1.4. Internationale Testing Pool: door een internationale federatie vastgestelde  

groep (top)sporters. Deze groep geldt als Testing Pool voor de betreffende 
internationale federatie, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. 

1.5. Missed test: het niet conform de daarvoor geldende eisen vindbaar en/of 
 beschikbaar zijn van een sporter voor een dopingcontrole gedurende het Uur.  
1.6. Ontvanger: de anti-doping organisatie bij welke de sporter zijn whereabouts-
 informatie dient aan te leveren. 
1.7. Teamactiviteit: activiteit binnen een teamsport welke gezamenlijk wordt 
 uitgevoerd, dan wel een activiteit direct gerelateerd aan de uitoefening van de  

teamsport. Wanneer een sporter in een teamsport niet in staat is deel te nemen 
 aan een teamactiviteit, maar individueel andere activiteiten onder supervisie van 
 het team uitvoert, wordt dit ook aangemerkt als een teamactiviteit.  
1.8.  Uur: de aaneengesloten periode van zestig minuten tussen 06.00 uur en 23.00 

uur welke door een sporter voor elke dag dient te worden aangeleverd.  
1.9.  Whereabouts-informatie: de informatie als bedoeld (i) in de in artikel 5 bedoelde 
 whereabouts- inzending, inclusief de updates als bedoeld in artikel 4.4, en (ii) in 
 artikel 4.3 (tweede zin).  
1.10. Whereabouts-fout: een foutieve inzending, dan wel een missed test.  
 
 
Artikel 2 Doel 
 
2.1.  Het verzamelen van nauwkeurige, correcte, volledige en actuele whereabouts-
 gegevens vindt plaats om sporters te allen tijde onverwacht en zonder enige vorm 
 van vooraankondiging te kunnen controleren.  
 
2.2. Het onverwacht en zonder enige vooraankondiging uitvoeren van dopingcontroles 
 bij sporters vormt een fundamenteel onderdeel van het (mondiale) anti-
 dopingbeleid.  
 
 
Artikel 3 Rolverdeling 
 
3.1. Indien een sporter deel uit maakt van meerdere Testing Pools, dan zullen de 

Dopingautoriteit en de betreffende andere anti-dopingorganisatie(s), zoals de 
internationale federatie en/of een (andere) nationale anti-doping organisatie, in 
onderling overleg bepalen welke van deze partijen zal fungeren als Ontvanger. De 
als Ontvanger aangemerkte partij kan deze verantwoordelijkheid overdragen aan 
een andere bevoegde anti-doping organisatie, mits die organisatie daarmee 
akkoord gaat.  

 
3.2. Door de sporter aan te leveren whereabouts-inzendingen worden slechts bij de 

Ontvanger aangeleverd.  
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3.3. Indien de Dopingautoriteit met betrekking tot een sporter de Ontvanger is, 
informeert de Dopingautoriteit deze sporter schriftelijk over het volgende: 
a. dat hij is opgenomen in de (nationale) Testing Pool;  
b. dat hij dient te voldoen aan de in deze Bijlage opgenomen whereabouts-
 verplichtingen, eventueel aangevuld met overige door een andere 
 bevoegde  anti-doping organisatie opgelegde verplichtingen;  
c. waaruit de whereabouts-verplichtingen bestaan; en 
d. de mogelijke consequenties indien hij niet handelt in overeenstemming met 
 bedoelde verplichtingen, te weten de vaststelling van een foutieve inzending of 
 een missed test.  

 
3.4. De in het vorige lid bedoelde verplichting geldt ook als een sporter alleen is 

opgenomen in de nationale Testing Pool.  
 
3.5. Indien de Dopingautoriteit met betrekking tot een sporter de Ontvanger is, is de 

Bond verplicht de Dopingautoriteit daar waar mogelijk te ondersteunen in het 
verkrijgen van de whereabouts-informatie van sporters.  

 
3.6.  De Ontvanger is de verantwoordelijke anti-doping organisatie inzake het 

afhandelen van een bepaalde whereabouts-fout, tenzij deze verantwoordelijkheid 
op basis van het gestelde in de IST, een overeenkomst en/of van toepassing 
zijnde wet- of regelgeving toekomt, dan wel wordt overgedragen aan een andere 
bevoegde anti-doping organisatie.  

 
 
Artikel 4 Whereabouts-verplichtingen 
 
4.1.  Een sporter die:  

a. is opgenomen in de (nationale) Testing Pool;  
b. daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld; en  
c. schriftelijk op de hoogte is gesteld van de verplichting tot het aanleveren van 

whereabouts-informatie, 
is verplicht tot het aanleveren van nauwkeurige, correcte, volledige en up-to-date 

 whereabouts-informatie, waaronder in ieder geval de whereabouts-inzending.  
 

4.2. Door de in het vorige lid bedoelde sporter dient bij de Ontvanger whereabouts-
informatie te worden aangeleverd, die de Ontvanger en/of een andere daartoe 
bevoegde anti-doping organisatie, waaronder in ieder geval de Dopingautoriteit, in 
staat stelt bij voornoemde sporter op elk moment een dopingcontrole uit te 
voeren.  

 
4.3. De verplichting van een sporter tot het aanleveren van whereabouts-gegevens is 
 niet per definitie beperkt tot de in artikel 4.4 en 5.1 bedoelde whereabouts-
 informatie. Indien de Ontvanger dat noodzakelijk acht, dient de sporter zijn 
 whereabouts-gegevens voor alle dagen van de week aan te (laten) leveren voor 
 het volledige etmaal. Voorwaarde is dan wel dat de Ontvanger de sporter hierover 
 voorafgaand schriftelijk informeert.  
 
4.4. Het is de verplichting en de verantwoordelijkheid van de in artikel 4.1 bedoelde 
 sporter de door hem aangeleverde, dan wel aan te leveren whereabouts-
 informatie, waaronder in ieder geval de informatie als bedoeld in de whereabouts-
 inzending, te allen tijde nauwkeurig, correct, volledig en up-to-date te houden. 
 Het niet voldoen aan deze verplichting kan leiden tot de vaststelling van een 
 foutieve inzending. 
 
4.5.  Een in artikel 4.1 bedoelde sporter kan kiezen voor het delegeren van het 
 aanleveren van de whereabouts-inzending aan een derde, mits deze derde 
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 hiermee akkoord gaat. Indien de Dopingautoriteit met betrekking tot een sporter 
 de Ontvanger is, dienen de betreffende sporter en de betreffende derde de 
 Dopingautoriteit schriftelijk omtrent dit akkoord te informeren. Op het delegeren 
 van de whereabouts-inzending voor teamactiviteiten is artikel 7 van toepassing.  
 
4.6. Indien een sporter heeft gekozen voor het overdragen van het aanleveren van zijn 
 whereabouts- inzending, blijft de sporter desondanks persoonlijk verantwoordelijk 
 voor het voldoen aan alle whereabouts-verplichtingen die op de sporter van 
 toepassing zijn, inclusief het vindbaar en beschikbaar zijn op de locaties en tijden 
 zoals vermeld in de whereabouts-inzending. Dientengevolge komen foutieve 
 inzendingen en/of missed tests voor rekening van de in artikel 4.1 bedoelde 
 sporter.  
 
4.7. Wanneer de Dopingautoriteit de Ontvanger is, bepaalt de Dopingautoriteit, voor 
 zover dit niet is bepaald in deze Bijlage, (i) wanneer whereabouts-informatie 
 uiterlijk dient te zijn aangeleverd, en (ii) de wijze(n) waarop whereabouts-
 informatie dient te worden aangeleverd.  
 
 
Artikel 5 Whereabouts-inzending 
 
5.1. De in artikel 4.1 bedoelde sporter is verplicht whereabouts-inzendingen aan te 
 leveren bij de Ontvanger. Een whereabouts-inzending dient tenminste de 
 volgende informatie te bevatten: 

a. een correct, volledig en actueel postadres waaraan voor de betreffende sporter 
bedoelde correspondentie kan worden verstuurd; 

b. voor elke dag van het bedoelde kwartaal het volledige adres van de locatie(s) 
waar deze sporter verblijft; 

c. voor elke dag gedurende het bedoelde kwartaal de naam en het adres van 
elke locatie waar deze sporter zal trainen, werken, studeren en/of enige 
andere reguliere activiteit zal uitvoeren; 

d. de gebruikelijke tijden waarop de in artikel 5.1 sub c bedoelde reguliere 
activiteiten plaatsvinden; 

e. het wedstrijdschema van deze sporter voor het bedoelde kwartaal, inclusief de 
naam en het adres van elke wedstrijdlocatie; en 

f. voor elke dag van het bedoelde kwartaal, informatie betreffende het Uur.  
 
5.2. De whereabouts-inzending bevat de whereabouts-informatie van de betreffende 
 sporter voor het eerstvolgende kwartaal. Deze whereabouts-inzending dient 
 voorafgaand aan het eerstvolgende kwartaal bij de Ontvanger te zijn aangeleverd, 
 uiterlijk op een door de Ontvanger te bepalen datum. Indien de Dopingautoriteit 
 de Ontvanger is, wordt de sporter omtrent deze datum geïnformeerd door middel 
 van het in artikel 3.3 bedoelde schrijven. Hetzelfde geldt voor de wijze(n) waarop 
 de vereiste informatie moet worden aangeleverd. 
 
5.3. Als een sporter (deels) niet exact weet wat zijn whereabouts-informatie is voor 
 het eerstvolgende kwartaal, dan dient hij de bedoelde gegevens naar beste weten 
 en vermogen aan te (laten) leveren, en deze voortdurend aan te (laten) passen 
 zodra hij (of de persoon of entiteit waaraan de sporter diens whereabouts-
 verplichting heeft gedelegeerd) over meer informatie beschikt.  
 
5.4. Het is de verplichting en de verantwoordelijkheid van de sporter er voor zorg te 

dragen dat zijn whereabouts-gegevens, inclusief enige updates daarvan, 
nauwkeurig, correct, volledig en actueel is, zodanig dat een dopingcontroleofficial: 
a. de locatie waar de sporter zich bevindt kan vinden; 
b. zich toegang kan verschaffen tot die locatie; en 
c. de sporter op die locatie kan vinden.  
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 Indien de whereabouts-informatie niet aan deze eisen voldoet, kan dat leiden tot 
 de vaststelling van een foutieve inzending. Tevens kan het aanleiding 
 geven tot het onderzoeken of zijdens de betreffende sporter en/of een of meer 
 anderen sprake is van een overtreding van het Dopingreglement betreffende 
 Gebrekkige medewerking en/of Manipuleren.  
 
5.5. Het door een sporter aanleveren van frauduleuze whereabouts-informatie, 
 alsmede het door de sporter aanleveren van opzettelijk incorrecte, onnauwkeurige 
 en/of misleidende whereabouts-informatie wordt beschouwd als Manipuleren in de 
 zin van het Dopingreglement.  
 
 
Artikel 6 Het Uur 
 
6.1. De verplichtingen van de sporter inzake het Uur beperken op geen enkele wijze de 
 verplichting van deze sporter om vindbaar en beschikbaar te zijn voor het 
 uitvoeren van dopingcontroles buiten die periode, noch diens verplichting als 
 bedoeld in artikel 4.2. 
 
6.2. Gedurende het Uur dient:  

a. de door de sporter opgegeven locatie vindbaar te zijn; 
b. de sporter op de door hem aangegeven locatie, vindbaar te zijn; 
c. dient de sporter volledig beschikbaar te zijn; en 
d. dient de locatie, waaronder in ieder geval het gedeelte van de locatie waar de 
 sporter zich bevindt, toegankelijk te zijn voor de dopingcontroleofficial, voor 
 een eventuele dopingcontrole. 
 

6.3. De gegevens inzake het Uur dienen die gegevens te bevatten welke de 
 dopingcontroleofficial in staat stellen de betreffende sporter gedurende de 
 gehele periode die het Uur omvat, te vinden en bij deze sporter een 
 dopingcontrole uit te voeren.  
 
6.4. Door de sporter kan op elk moment voor het aanvangen van het Uur een 
 aanpassing worden aangeleverd in zijn whereabouts-informatie met betrekking tot 
 het Uur. Het (regelmatig) kort voor aanvang van het Uur aanleveren van 
 aanpassingen met betrekking tot het Uur en/of het regelmatig aanleveren van 
 aanpassingen met betrekking tot het Uur kan aanleiding zijn te onderzoeken of 
 zijdens de betreffende sporter en/of een of meer anderen sprake is van een 
 overtreding van het Dopingreglement betreffende Gebrekkige medewerking en/of 
 Manipuleren.  
 
6.5. Het is de plicht van de sporter zijn whereabouts-informatie, inclusief het Uur, 
 voortdurend volledig, correct en actueel te (laten) houden. Het doorvoeren van 
 updates met betrekking tot het Uur dient zo spoedig mogelijk en te allen tijde 
 voor aanvang van het Uur plaats te vinden. Indien dit niet gebeurt: 

a. is bij het niet vindbaar en/of beschikbaar zijn van de betreffende sporter 
 gedurende het Uur sprake van een missed test; en/of 
b. kan dat aanleiding zijn te onderzoeken of zijdens de betreffende sporter en/of 
 een of meer anderen sprake is van een overtreding van het Dopingreglement 
 betreffende Gebrekkige medewerking en/of Manipuleren.  

 
 
Artikel 7 Teamsport  
 
7.1. Voor een sporter die is opgenomen in een Testing Pool van een teamsport, gelden 
 dezelfde whereabouts-verplichtingen als voor een sporter die is opgenomen in de 
 Testing Pool van een niet-teamsport, tenzij dit artikel anders bepaalt.  
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7.2. De sporter kan het aanleveren van whereabouts-inzendingen, inclusief updates als 
 bedoeld in artikel 4.4, voor zover het teamactiviteiten betreft, geheel of 
 gedeeltelijk overdragen aan diens team, club of de Bond. Voorwaarde is wel dat 
 (i) het team, de club of de Bond hiermee akkoord gaat en (ii) de Ontvanger 
 hierover tijdig schriftelijk informeert. De betreffende sporter dient de overdracht 
 tijdig schriftelijk te bevestigen bij de Ontvanger.  
 
7.3. Als de sporter zijn verplichting tot het aanleveren van zijn whereabouts-inzending 
 heeft overgedragen in overeenstemming met het gestelde in artikel 7.2, dient de 
 whereabouts-inzending betreffende deze sporter de volgende informatie te 
 bevatten: 

a. een correct, volledig en actueel postadres waaraan de voor deze sporter 
bedoelde correspondentie kan worden verstuurd. Indien dit is 
overeengekomen met de betreffende sporter, kan bepaalde informatie aan het 
team of de Bond worden verstuurd; 

b. voor elke dag van het bedoelde kwartaal het volledige adres van de locatie(s) 
waar deze sporter verblijft; 

c. voor elke dag gedurende het bedoelde kwartaal de naam en het adres van 
elke locatie waar reguliere niet-teamactiviteiten van de sporter, zoals werken 
en studeren, plaatsvinden, alsmede de gebruikelijke tijden waarop deze 
reguliere niet-teamactiviteiten plaatsvinden;  

d. het wedstrijdschema van deze sporter voor het bedoelde kwartaal, inclusief de 
naam en het adres van elke wedstrijdlocatie; 

e. voor elke dag in het bedoelde kwartaal, informatie betreffende het Uur. Dit Uur 
mag samenvallen met een teamactiviteit; en 

f. voor elke dag in het bedoelde kwartaal, de tijd(en) van elke teamactiviteit 
(zowel collectief als individueel), het adres van de locatie en andere benodigde 
gegevens om de sporter te kunnen lokaliseren voor een dopingcontrole.  

 
7.4. De whereabouts-inzending bevat de whereabouts-informatie van de betreffende 
 sporter voor het eerstvolgende kwartaal. Deze whereabouts-inzending dient 
 voorafgaand aan het eerstvolgende kwartaal bij de Ontvanger te zijn aangeleverd, 
 uiterlijk op een door de Ontvanger te bepalen datum. Indien de Dopingautoriteit 
 de Ontvanger is, wordt de sporter omtrent deze datum geïnformeerd door middel 
 van het in artikel 3.3 bedoelde schrijven. Hetzelfde geldt voor de wijze(n) waarop 
 de vereiste informatie moet worden aangeleverd. 
 
7.5. Indien een sporter heeft gekozen voor het overdragen van het aanleveren van zijn 
 whereabouts- inzending (inclusief het Uur), blijft de sporter desondanks 
 persoonlijk verantwoordelijk voor het voldoen aan alle whereabouts-verplichtingen 
 die op de sporter van toepassing zijn, inclusief het vindbaar en beschikbaar zijn op 
 de locaties en tijden (inclusief het Uur) zoals vermeld in de whereabouts-
 inzending. Dientengevolge komen enige foutieve inzendingen en/of missed tests 
 voor rekening van de in artikel 4.1 bedoelde sporter. De omstandigheid dat een 
 sporter heeft gekozen voor het overdragen van het aanleveren van zijn 
 whereabouts- inzending (inclusief het Uur), kan niet gelden als argument bij het 
 betwisten van enige foutieve inzending en/of missed test.  
 
7.6. De vaststelling van foutieve inzendingen en missed tests geschiedt volgens het 
 gestelde in artikel 8 en artikel 10, respectievelijk artikel 9 en artikel 11.  
 
7.7. Indien een sporter die is opgenomen in een Testing Pool van een teamsport, 
 uitkomt in meerdere teams (bijvoorbeeld een nationaal team en een clubteam),  
 zal sprake kunnen zijn deelname door de sporter aan teamactiviteiten voor twee 
 of meer teams. In een dergelijk geval is artikel 7.2 van overeenkomstige 
 toepassing, met dien verstande dat: 
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a. slechts één partij namens de betreffende sporter whereabouts-inzendingen  
kan aanleveren voor zover het teamactiviteiten betreft; 

b. de betreffende teams in onderling overleg dienen te bepalen welk team voor  
de betreffende sporter whereabouts-inzendingen zal aanleveren voor zover het 
teamactiviteiten betreft; 

c. de partij bij welke de betreffende sporter in het aankomende half jaar aan de  
meerderheid van het totale aantal teamactiviteiten zal deelnemen, zal in 
beginsel de partij zijn die namens de betreffende sporter de whereabouts-
inzendingen zal aanleveren. Dit is slechts anders indien beide partijen 
uitdrukkelijk van dit uitgangspunt af wensen te wijken; en 

d. de partij die geen whereabouts-inzendingen zal aanleveren verplicht is de  
partij die namens de betreffende sporter wel de whereabouts-inzendingen zal 
aanleveren, waar nodig alle medewerking en informatie zal verschaffen welke 
relevant is voor het namens de betreffende sporter aanleveren van 
whereabouts-inzendingen.  

 
 
Artikel 8 Foutieve inzendingen 
 
8.1. Er is sprake van een (mogelijke) foutieve inzending als: 

a. door de sporter geen whereabouts-inzending wordt aangeleverd; 
b. de door de sporter aangeleverde whereabouts-inzending niet tijdig, correct 

en/of volledig wordt aangeleverd;  
c. de door de sporter aangeleverde whereabouts-informatie niet correct en/of 

volledig is; en/of 
d. de door de sporter aangeleverde whereabouts-informatie onvoldoende 

nauwkeurig is om de sporter te kunnen vinden voor een dopingcontrole.  
 
8.2. Om een foutieve inzending te kunnen vaststellen dient aan de volgende 
 voorwaarden te zijn voldaan: 

a. er is sprake van een of meer van de in artikel 8.1 sub a tot en met d bedoelde 
omstandigheden; 

b. de sporter is tijdig voorafgaand aan de foutieve inzending geïnformeerd 
omtrent het gestelde in artikel 3.3;  

c. (voor zover sprake is van een tweede of een derde foutieve inzending 
gedurende hetzelfde kwartaal) de sporter is bericht omtrent de vorige foutieve 
inzending en heeft deze niet gecorrigeerd binnen de daarvoor gestelde 
deadline. Deze deadline wordt door de Ontvanger bepaald, en zal niet minder 
bedragen dan 24 uur na de in artikel 10.2 bedoelde berichtgeving inzake de 
foutieve inzending en niet later dan het einde van de maand waarin de sporter 
het in artikel 10.2 bedoelde bericht inzake de foutieve inzending heeft 
ontvangen; en 

d. bij het verzuim als bedoeld in artikel 8.2 sub a van de sporter is op zijn minst 
sprake van nalatigheid. Van nalatigheid in deze is sprake wanneer is voldaan 
aan het gestelde in artikel 3.3 en de sporter niet aan zijn whereabouts-
verplichting(en) heeft voldaan. Van dit uitgangspunt kan slechts worden 
afgeweken, indien de sporter aantoont dat van zijn kant geen sprake is 
geweest van nalatigheid die heeft bijgedragen aan de foutieve inzending of de 
foutieve inzending heeft veroorzaakt.  

 
8.3. Indien sprake is van een foutieve inzending, wordt deze geacht te hebben 
 plaatsgevonden op de eerste dag van het kwartaal waarvoor de betreffende 
 whereabouts-informatie was bedoeld. Bij een volgende foutieve inzending in 
 hetzelfde kwartaal wordt de foutieve inzending geacht te hebben plaatsgevonden 
 op het moment dat de in artikel 8.2 sub c bedoelde deadline verstrijkt. 

 



 

van 15 

 

                                                                                                             p 8  
 

8.4. De voorgaande bepalingen zijn tevens van toepassing op door de sporter 
 aangeleverde aanpassing van enige op een eerder moment aangeleverde 
 whereabouts-inzending en/of -informatie. 
 
8.5. Voor zover sprake is van een tweede of een derde whereabouts-fout gedurende 
 hetzelfde kwartaal wordt de betreffende sporter in staat gesteld een volgende 
 foutieve inzending binnen een door de Ontvanger te bepalen deadline te 
 corrigeren, in overeenstemming met het gestelde in artikel 8.2. sub c.  
 
 
Artikel 9 Missed tests  
 
9.1. Er is sprake van een (mogelijke) missed test als de Dopingautoriteit, dan wel een 

andere daartoe bevoegde anti-dopingorganisatie, in het Uur bij de sporter een 
dopingcontrole wil uitvoeren, en deze sporter in het Uur niet vindbaar en/of 
beschikbaar is voor deze dopingcontrole op de door hem aangeleverde locatie.  
 

9.2. Om een missed test bij een sporter te kunnen vaststellen dient aan het volgende 
te zijn voldaan: 
a. Er is sprake van een onsuccesvolle poging tot het uitvoeren van een 

dopingcontrole gedurende het Uur; 
b. de sporter is tijdig voorafgaand aan de onsuccesvolle poging tot het uitvoeren 

van een dopingcontrole gedurende het Uur, geïnformeerd omtrent het gestelde 
in artikel 3.3;  

c. een dopingcontroleofficial heeft gedurende het door de betreffende sporter 
aangeleverde Uur bij de sporter getracht een dopingcontrole uit te voeren op 
de door de betreffende sporter voor het Uur aangeleverde locatie; 

d. de dopingcontroleofficial blijft gedurende het door de betreffende sporter 
aangeleverde Uur op de door de sporter aangeleverde locatie. Gedurende die 
tijd doet hij hetgeen in de gegeven omstandigheden redelijk is om de sporter 
te vinden, waarbij in acht moet worden genomen dat de dopingcontrole zonder 
enige vorm van vooraankondiging moet plaatsvinden;  

e. vaststelling van een volgende missed test kan slechts plaatsvinden nadat de 
sporter deugdelijk is geïnformeerd inzake een voorgaande (mogelijke) missed 
test in overeenstemming met artikel 11.2; en 

f. bij het niet vindbaar en/of beschikbaar zijn van de sporter in het Uur is op zijn 
minst sprake van nalatigheid. Van nalatigheid in deze is sprake wanneer is 
voldaan aan het gestelde in artikel 9.2 sub a tot en met e. Van dit 
uitgangspunt kan slechts worden afgeweken, indien de sporter aantoont dat 
van zijn kant geen sprake is geweest van nalatigheid die heeft bijgedragen 
aan, dan wel de oorzaak is geweest van (i) de omstandigheid dat hij niet 
vindbaar en/of beschikbaar was voor een dopingcontrole in het Uur en (ii) het 
niet tijdig, volledig en correct updaten van de whereabouts-informatie inzake 
het Uur.  

 
9.3. Indien een sporter niet vindbaar en/of beschikbaar is voor een dopingcontrole, en 

als gevolg daarvan bij hem geen dopingcontrole kan worden uitgevoerd, wordt 
een onsuccesvolle poging rapportage opgesteld. Overeenkomstig het gestelde in 
artikel 9.1 gelden slechts onsuccesvolle pogingen gedurende het Uur als missed 
test. 

 
9.4. Indien een sporter niet vindbaar en/of beschikbaar is in een eerder deel van het 
 Uur, maar wel later in het Uur, dan voert de dopingcontroleofficial de 
 dopingcontrole uit en stelt hij geen onsuccesvolle poging rapportage op. Hij 
 rapporteert de gebeurtenissen wel. Enige patronen in dergelijk gedrag kunnen 
 aanleiding geven tot het onderzoeken of zijdens de betreffende sporter en/of een 
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 of meer anderen sprake is van een overtreding van het  Dopingreglement 
 betreffende Gebrekkige medewerking en/of Manipuleren.  
 
9.5. De omstandigheid dat een sporter, die niet vindbaar en/of beschikbaar is geweest 
 voor een dopingcontrole gedurende het Uur, eerder en/of later op dezelfde dag 
 wel een dopingcontrole heeft ondergaan, heeft geen gevolg voor de onsuccesvolle 
 poging rapportage betreffende het Uur. 
 
9.6. Indien de sporter gedurende het Uur een dopingcontrole ondergaat, dient hij op 

de betreffende locatie te blijven totdat de dopingcontrole geheel is afgerond. Ook 
als deze dopingcontrole voortduurt na afloop van het Uur.  

 
9.7.  De dopingcontroleofficial moet bij het uitvoeren van een dopingcontrole in het Uur 
 altijd uitgaan van de meeste up to date informatie inzake het Uur. Als de sporter 
 niet vindbaar is voor een dopingcontrole tijdens het Uur, maar de sporter tijdig 
 zijn informatie betreffende het Uur heeft aangepast, is geen sprake van een 
 missed test.  
 
9.8. Indien sprake is van een missed test, wordt deze geacht hebben plaatsgevonden 
 op de dag waarop de onsuccesvolle poging tot dopingcontrole gedurende het Uur 
 heeft plaatsgevonden.  
 
 
Artikel 10 Resultaatmanagement foutieve inzending 
 
10.1.  Artikel 10 is van toepassing indien de Dopingautoriteit de Ontvanger is.  
 
10.2. Als de Dopingautoriteit vaststelt dat zijdens een bepaalde sporter sprake is van 
 een (mogelijke) foutieve inzending, zal de Dopingautoriteit deze sporter 
 hieromtrent schriftelijk informeren binnen 14 dagen na de dag waarop 
 voornoemde vaststelling heeft plaatsgevonden. De sporter kan deze vaststelling 
 betwisten conform het gestelde in artikel 10.4.  
 
10.3. De Dopingautoriteit informeert de betreffende sporter schriftelijk omtrent het 
 volgende:  

a. de Dopingautoriteit heeft een foutieve inzending vastgesteld; 
b. deze foutieve inzending wordt als whereabouts-fout geregistreerd, tenzij de  

sporter de Dopingautoriteit ervan overtuigt dat geen sprake is van een 
foutieve inzending; 

c. de termijn waarbinnen de sporter de foutieve inzending kan betwisten  
bedraagt 14 dagen na ontvangst van het schriftelijke bericht van de 
Dopingautoriteit als bedoeld in artikel 10.2; 

d. de consequenties voor de sporter van de vaststelling van een foutieve 
inzending; en 

e. mogelijke eerdere whereabouts-fouten van de sporter in de aaneengesloten  
periode van 18 maanden, voor zover deze bekend zijn bij de Dopingautoriteit.  

 
10.4.  De sporter kan de in artikel 10.2 bedoelde vaststelling betwisten door binnen 14 
 dagen na ontvangst van het schriftelijke bericht van de Dopingautoriteit als 
 bedoeld in artikel 10.2, schriftelijk bezwaar te maken tegen de vaststelling inzake
 de foutieve inzending.  
 
10.5.  Als een sporter de foutieve inzending tijdig betwist, dient de Dopingautoriteit 
 te controleren of aan alle in artikel 8.2 genoemde voorwaarden is voldaan. De 
 Dopingautoriteit informeert de sporter schriftelijk binnen 14 dagen na ontvangst 
 van het in artikel 10.4 bedoelde schrijven, of de foutieve inzending komt te 
 vervallen of gehandhaafd blijft.  
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10.6.  Indien de Dopingautoriteit oordeelt dat de foutieve inzending komt te vervallen, 
 stuurt de Dopingautoriteit het in artikel 10.5 bedoelde schrijven aan de 
 betreffende sporter tevens aan de partijen welke conform het Dopingreglement 
 het recht hebben beroep aan te tekenen tegen een besluit dat geen sprake is van 
 een overtreding van het Dopingreglement.  
 
10.7. Als de sporter de foutieve inzending niet (tijdig) betwist, dan wel als de 
 Dopingautoriteit ondanks de betwisting van de sporter als bedoeld in artikel 10.4 
 oordeelt dat sprake is van een foutieve inzending, ontvangt de sporter van de 
 Dopingautoriteit de bevestiging dat een foutieve inzending is vastgesteld, en dat 
 dus sprake is van een whereabouts-fout. De Dopingautoriteit stelt de sporter 
 schriftelijk over deze bevestiging op de hoogte, hetzij binnen 14 dagen nadat 
 de termijn als bedoeld in artikel 10.4 is verlopen, hetzij (bij toepassing van artikel 
 10.5) binnen 14 dagen vanaf de dag dat de Dopingautoriteit heeft geoordeeld dat 
 inderdaad sprake is van een foutieve inzending. De Dopingautoriteit informeert de 
 sporter door middel van hetzelfde schrijven omtrent diens recht de 
 Dopingautoriteit te verzoeken om een administratieve herziening van de 
 vastgestelde foutieve inzending.  
 
10.8.  De sporter kan de in artikel 10.7 bedoelde administratieve herziening aanvragen 
 door binnen 14 dagen na ontvangst van het schriftelijke bericht van de 
 Dopingautoriteit als bedoeld in artikel 10.7, een schriftelijke aanvraag tot 
 administratieve herziening van de foutieve inzending in te dienen bij de 
 Dopingautoriteit.  
 
10.9.  Als de sporter tijdig een verzoek indient om een administratieve herziening, zal 
 deze herziening worden uitgevoerd door een of meer door de Dopingautoriteit 
 aangewezen personen, die niet betrokken waren bij de eerdere besluitvorming 
 omtrent de foutieve inzending. De administratieve herziening: 

a. vindt plaats op basis van door de betrokkenen overlegde schriftelijke stukken, 
 die uiterlijk binnen de in artikel 10.8 bedoelde termijn bij de Dopingautoriteit 
 dienen te zijn aangeleverd. Er vindt geen hoorzitting plaats; 
b. bestaat uit de beoordeling of is voldaan aan de voorwaarden als bedoeld in 
 artikel 8.2; en 
c. leidt binnen uiterlijk 14 dagen tot een besluit dat de foutieve inzending komt 
 te vervallen of gehandhaafd blijft. 

 
10.10. Indien de administratieve herziening leidt tot het oordeel dat de foutieve 
 inzending komt te vervallen, stelt de Dopingautoriteit de sporter hieromtrent 
 binnen zeven dagen nadat het besluit is genomen schriftelijk op de hoogte. De 
 Dopingautoriteit stuurt dit schrijven tevens aan de partijen welke conform het 
 Dopingreglement het recht hebben beroep aan te tekenen tegen een besluit dat 
 geen sprake is van een overtreding van het Dopingreglement.  
 
10.11. Als de sporter de administratieve herziening niet (tijdig) aanvraagt, dan wel de 
 administratieve herziening bevestigt dat sprake is van een foutieve inzending, 
 ontvangt de sporter van de Dopingautoriteit de bevestiging dat een foutieve 
 inzending is vastgesteld, en dat dus sprake is van een whereabouts-fout. De 
 Dopingautoriteit zal vervolgens WADA, alsook andere relevante anti-
 dopingorganisaties schriftelijk informeren over de foutieve inzending en de datum 
 waarop deze is vastgesteld. Dit bericht omvat ook informatie omtrent andere door 
 de sporter begane whereabouts-fouten in de betreffende aaneengesloten periode 
 van 18 maanden, voor zover deze bekend zijn bij de Dopingautoriteit.  
 
 
Artikel 11 Resultaatmanagement missed test 
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11.1.  Artikel 11 is van toepassing indien de Dopingautoriteit de Ontvanger is.  
 
11.2. Als de Dopingautoriteit vaststelt dat sprake is van een (mogelijke) missed test, zal 
 de Dopingautoriteit de betreffende sporter hieromtrent schriftelijk informeren 
 binnen 14 dagen na de dag waarop voornoemde vaststelling heeft 
 plaatsgevonden. De sporter kan deze vaststelling betwisten conform het 
 gestelde in artikel 11.4.  
 
11.3. De Dopingautoriteit informeert de betreffende sporter schriftelijk omtrent het 
 volgende:  

a. er is sprake geweest van een onsuccesvolle poging een dopingcontrole bij de  
sporter uit te voeren gedurende het Uur, hetgeen heeft geleid tot de 
vaststelling van een missed test; 

b. deze missed test wordt als whereabouts-fout geregistreerd, tenzij de  
 sporter de Dopingautoriteit ervan overtuigt dat geen sprake is van een missed 

test; 
c. de termijn waarbinnen de sporter de missed test kan betwisten bedraagt 14  

dagen na ontvangst van het schriftelijke bericht van de Dopingautoriteit als 
bedoeld in artikel 11.2; 

d. de consequenties voor een sporter van de vaststelling van een de missed test;  
en 

e. mogelijke eerdere whereabouts-fouten van de sporter in de aaneengesloten  
 periode van 18 maanden, voor zover deze bekend zijn bij de Dopingautoriteit.  

 
11.4.  De sporter kan de in artikel 11.2 bedoelde missed test betwisten door binnen 14 
 dagen na ontvangst van het schriftelijke bericht van de Dopingautoriteit als 
 bedoeld in artikel 11.2, schriftelijk bezwaar te maken tegen de missed test.  
 
11.5.  Als een sporter de missed test tijdig betwist, dient de Dopingautoriteit te 
 controleren of aan alle in artikel 9.2 genoemde voorwaarden is voldaan. De 
 Dopingautoriteit informeert de sporter schriftelijk binnen 14 dagen na ontvangst 
 van het in artikel 11.4 bedoelde schrijven of de missed test komt te vervallen of 
 gehandhaafd blijft.  
 
11.6.  Indien de Dopingautoriteit oordeelt dat de missed test komt te vervallen, 
 stuurt de Dopingautoriteit het in artikel 11.5 bedoelde schrijven aan de 
 betreffende sporter tevens aan de partijen welke conform het Dopingreglement 
 het recht hebben beroep aan te tekenen tegen een besluit dat geen sprake is van 
 een overtreding van het Dopingreglement.  
 
11.7. Als de sporter de missed test niet (tijdig) betwist, dan wel als de 
 Dopingautoriteit ondanks de betwisting van de sporter als bedoeld in artikel 11.4 
 oordeelt dat sprake is van een missed test, ontvangt de sporter van de 
 Dopingautoriteit de bevestiging dat een missed test is vastgesteld, en dat dus 
 sprake is van een whereabouts-fout. De Dopingautoriteit stelt de sporter 
 schriftelijk over deze bevestiging op de hoogte, hetzij binnen 14 dagen nadat de 
 termijn als bedoeld in artikel 11.4 is verlopen, hetzij (bij toepassing van artikel 
 11.5) binnen 14 dagen vanaf de dag dat de Dopingautoriteit heeft geoordeeld dat 
 inderdaad sprake is van een missed test. De Dopingautoriteit informeert de 
 sporter door middel van hetzelfde schrijven omtrent diens recht de 
 Dopingautoriteit te verzoeken om een administratieve herziening van de 
 vastgestelde missed test. De Dopingautoriteit zal met dit schrijven tevens de 
 betreffende onsuccesvolle poging rapportage meesturen, indien deze nog niet 
 eerder aan de sporter is verstuurd.  
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11.8.  De sporter kan de in artikel 11.7 bedoelde administratieve herziening aanvragen 
 door binnen 14 dagen na ontvangst van het schriftelijke bericht van de 
 Dopingautoriteit als bedoeld in artikel 11.7, een schriftelijke aanvraag tot 
 administratieve herziening van de missed test in te dienen bij de 
 Dopingautoriteit.  
 
11.9.  Als de sporter tijdig een verzoek indient om een administratieve herziening, zal 
 deze herziening worden uitgevoerd door een of meer door de Dopingautoriteit 
 aangewezen personen, die niet betrokken waren bij de eerdere besluitvorming 
 omtrent de missed test. De administratieve herziening: 

a. vindt plaats op basis van door de betrokkenen overlegde schriftelijke stukken,  
 die uiterlijk binnen de in artikel 11.8 bedoelde termijn bij de Dopingautoriteit 
 dienen te zijn aangeleverd. Er vindt geen hoorzitting plaats; 
b. bestaat uit de beoordeling of is voldaan aan de voorwaarden als bedoeld in  
 artikel 9.2; en 
c. leidt binnen uiterlijk 14 dagen tot een besluit dat de missed test komt te  
 vervallen of gehandhaafd blijft. 

 
11.10. Indien de administratieve herziening leidt tot het oordeel dat de missed test komt 
 te vervallen, stelt de Dopingautoriteit de sporter hieromtrent binnen zeven dagen 
 nadat het besluit is genomen schriftelijk op de hoogte. De Dopingautoriteit stuurt 
 dit schrijven tevens aan de partijen welke conform het Dopingreglement het recht 
 hebben beroep aan te tekenen tegen een  besluit dat geen sprake is van een 
 overtreding van het Dopingreglement.  
 
11.11. Als de sporter de administratieve herziening niet (tijdig) aanvraagt, dan wel de 
 administratieve herziening bevestigt dat sprake is van een missed test, ontvangt 
 de sporter van de Dopingautoriteit de bevestiging dat een missed test is 
 vastgesteld, en dat dus sprake is van een whereabouts-fout. De Dopingautoriteit 
 zal vervolgens WADA, alsook andere relevante anti-dopingorganisaties schriftelijk 
 informeren over de missed test en de datum waarop deze is vastgesteld. Dit 
 bericht omvat ook informatie omtrent andere op de sporter betrekking hebbende 
 whereabouts-fouten in de betreffende aaneengesloten periode van 18 maanden, 
 voor zover deze bekend zijn bij de Dopingautoriteit.  
 
 
Artikel 12 Whereabouts-fouten  
 
12.1. Er is sprake van een overtreding van het Dopingreglement inzake Gebrekkige 

informatieverstrekking als een sporter binnen een aaneengesloten periode van 18 
maanden drie whereabouts-fouten begaat. Deze drie whereabouts-fouten kunnen 
bestaan uit drie foutieve inzendingen, drie missed tests of enige combinatie van 
de twee, zolang in totaal sprake is van drie whereabouts-fouten.  

 
12.2.  Het vaststellen van whereabouts-fouten is niet gebonden aan een bepaalde anti-

dopingorganisatie. Elke op een formeel correcte wijze door een bevoegde anti-
dopingorganisatie vastgestelde whereabouts-fout telt als een whereabouts-fout in 
de zin van artikel 12.1, en telt mee voor het vaststellen of sprake is van drie 
whereabouts-fouten in een aaneengesloten periode van 18 maanden.  

 
12.3. De aaneengesloten periode van 18 maanden vangt aan op de datum dat met 

betrekking tot een sporter de eerste whereabouts-fout wordt vastgesteld.  
 
12.4. Als een sporter binnen de aaneengesloten periode van 18 maanden slechts één 

whereabouts-fout heeft begaan, komt deze na het verstrijken van die periode te 
vervallen.  
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12.5.  Als een sporter binnen de aaneengesloten periode van 18 maanden twee 
 whereabouts-fouten begaat, vervalt na het verstrijken van de periode van 18 
 maanden de minst recente whereabouts-fout. De meest recente whereabouts-fout 
 blijft staan. De datum waarop deze wordt geacht te hebben plaatsgevonden vormt 
 de aanvangsdatum van de volgende aaneengesloten periode van 18 maanden.  
 
12.6. De periode dat de op een sporter van toepassing zijnde whereabouts-verplichting 

komt te vervallen, wordt niet meegenomen in de berekening van de 
aaneengesloten periode van 18 maanden. In dergelijke gevallen worden 
whereabouts-fouten die zijn vastgesteld voorafgaand aan het vervallen van de 
whereabouts-verplichting, gecombineerd met whereabouts-fouten die zijn 
vastgesteld nadat de whereabouts-verplichting weer van toepassing is geworden. 

 
12.7. Bij een enkele whereabouts-fout is geen sprake van een overtreding van het 
 Dopingreglement inzake Gebrekkige informatieverstrekking. Onder 
 omstandigheden kan een enkele whereabouts-fout wel leiden tot de vaststelling 
 dat sprake is van een overtreding van het Dopingreglement betreffende 
 Gebrekkige medewerking en/of Manipuleren.  
 
12.8. De aangesloten periode van 18 maanden, noch enige in die periode vallende 

whereabouts-fout(en), worden beïnvloed door een of meer op latere momenten 
gedurende de aaneengesloten periode van 18 maanden succesvol bij de 
betreffende sporters uitgevoerde dopingcontroles. 

 
12.9.  In een geval waarin de betreffende sporter het aanleveren van whereabouts-
 inzendingen en -informatie heeft gedelegeerd, wordt elke ten aanzien van deze 
 sporter vastgestelde whereabouts-fout geacht door voornoemde sporter te zijn 
 begaan.  
 
 
Artikel 13 Tuchtrechtelijke behandeling 
 
13.1. Zodra ten aanzien van een sporter sprake is van drie whereabouts-fouten in een 
 aaneengesloten periode van 18 maanden, maakt de Dopingautoriteit melding van 
 een dopingzaak bij de Bond, welke de dopingzaak dan aanhangig moet maken bij 
 het bevoegde tuchtcollege.  
 
13.2. Als meerdere anti-dopingorganisaties met betrekking tot een sporter in totaal drie 
 whereabouts-fouten hebben vastgesteld in een aaneengesloten periode van 18 
 maanden, wordt op basis van het hieromtrent gestelde in de IST bepaald welke 
 anti-dopingorganisatie verantwoordelijk is voor het (laten) aanbrengen van de 
 dopingzaak bij de bevoegde instantie.  
 
13.3. De Bond kan de Dopingautoriteit schriftelijk verzoeken in een of meer uit de 
 toepassing van deze Bijlage voortvloeiende dopingzaken, de rol van de Bond 
 inzake de bewijslast, als bepaald in het artikel van het Dopingreglement inzake de 
 Bewijslast, op zich te nemen.  
 
13.4. Voor de toepassing van het artikel van het Dopingreglement inzake Sancties & 
 boetes, wordt de overtreding van het Dopingreglement inzake Gebrekkige 
 informatieverstrekking geacht te hebben plaatsgevonden op de dag waarop de 
 derde whereabouts-fout wordt geacht te hebben plaatsgevonden.  
 
 
Artikel 14 Beëindiging whereabouts-verplichtingen 
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De whereabouts-verplichting van een sporter jegens de Dopingautoriteit komt te 
vervallen vanaf het moment dat de betreffende sporter door de Dopingautoriteit inzake 
deze beëindiging schriftelijk in kennis is gesteld.  
 
 
Artikel 15 Beroep 
 
15.1. De volgende partijen hebben het recht beroep in te stellen tegen de in artikel 10 
 en artikel 11 bedoelde besluiten dat geen sprake is van een foutieve inzending, 
 dan wel een missed test: 

a. de Bond;  
b. de relevante internationale federatie;  
c. de Dopingautoriteit; 
d. de NADO van het land waarvan de aangeslotene de nationaliteit heeft, dan wel 

waar hij woonachtig is;  
e. het Internationaal Olympisch Comité (IOC) of het Internationaal Paralympisch 

Comité (IPC), indien van toepassing, als de uitspraak een effect kan hebben 
dat betrekking heeft op de Olympische Spelen of de Paralympische Spelen, 
waaronder uitspraken die van invloed zijn op de bevoegdheid tot deelname 
aan de Olympische Spelen of Paralympische Spelen; en 

f. WADA. 
 
15.2. Het beroep tegen besluiten als bedoeld in artikel 15.1 wordt behandeld door een 
 door de Dopingautoriteit ingesteld Beroepscollege, tenzij een daartoe  bevoegde 
 partij direct beroep heeft ingesteld bij het CAS. Samenstelling, werkwijze, 
 besluitvorming en andere noodzakelijke aspecten met betrekking tot dit College 
 worden bepaald door de Dopingautoriteit.  
 
15.3. De termijn voor het instellen van beroep komt overeen met de in het 
 Dopingreglement, dan wel het Tuchtreglement Dopingzaken (indien de Bond 
 voor dopingzaken is aangesloten bij het Instituut Sportrechtspraak) opgenomen 
 beroepstermijn. Hetzelfde geldt voor de aanvang van de beroepstermijn.  
 
 
Artikel 16 Interpretatie 
 
16.1. In afwijking van het hieromtrent bepaalde in het Dopingreglement, wordt de 
 datum van ontvangst bij schriftelijke correspondentie in het kader van de 
 toepassing van deze Bijlage geacht vijf dagen na de datum van verzending te 
 zijn gelegen.  
 
16.2. Waar deze Bijlage spreekt over “door” de sporter, dient hieronder tevens “door of 
 namens” de sporter te worden verstaan.  
 
16.3. Bij het vaststellen van het tijdstip waarop een whereabouts-inzending en/of (een 
 aanpassing van de) whereabouts-informatie is aangeleverd, wordt bij de 
 toepassing van deze Bijlage uitgegaan van de Nederlandse tijd.  
 
16.4. Voor zover deze Bijlage niet anders bepaalt, kan het resultaatmanagement inzake 
 een mogelijke whereabouts-fout, inclusief de definitieve vaststelling dat sprake is 
 van een whereabouts-fout, plaatsvinden, terwijl het resultaatmanagement inzake 
 een of meer andere whereabouts-fouten,  inclusief de definitieve vaststelling dat 
 sprake is van een whereabouts-fout, nog niet is afgerond.  
 
16.5. Indien de in artikel 4.1 bedoelde sporter whereabouts-informatie laat aanleveren 
 door een andere persoon of organisatie, is de sporter gehouden deze persoon of 
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 organisatie te informeren omtrent alle verplichtingen die hiermee verband 
 houden.  
 


