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CONCEPT: DOPINGREGLEMENT SVB 

 

Vastgesteld in de bondsvergadering van ................................................. 

 

Hoofdstuk I: 

Algemene bepalingen 

 

Het toepassingsgebied 

Artikel 1 

 

1. Dit reglement is van toepassing op: 

a. de leden van de SVB; 

b. de door of onder auspiciën van de SVB uitgevoerde dopingcontroles; 

c. de in artikel 10 lid 4 van dit reglement genoemde dopingcontroles. 

 

2. Op door of onder auspiciën van de internationale organisatie(s), waaraan de SVBis verbonden, 

uitgevoerde dopingcontroles zijn de reglementen van de desbetreffende internationale 

organisatie van toepassing. 

 

Dopingverbod 

Artikel 2 

 

1. Het is spelers verboden doping te gebruiken.Onder spelers wordt in dit reglement verstaan 

actieve amateurs encontractspelers, zoals genoemd in artikel 1 van het Reglement 

Amateurbepalingen. 

 

2. In dit reglement wordt onder dopinggebruik verstaan: 

a. De aanwezigheid in het lichaam van de speler van: 

 - een stof en/of methode; 

 - een afbraakproduct van een stof en/of methode; 

in een hogere concentratie dan ingevolge de lijst van verboden farmacologische groepen van 

stoffen en methoden, als genoemd in artikel 3 van dit reglement is toegestaan; 

b. Het gebruik door een speler van een stof en/of methode, op een moment of een wijze, dat 

niet is toegestaan ingevolge de lijst van verboden farmacologische groepen van stoffen en 

methoden. 

 

3.  In dit reglement wordt onder dopinggebruik tevens verstaan: 

a. de weigering om mee te werken aan een dopingcontrole; 

b. het niet op adequate wijze meewerken aan een dopingcontrole; 

c. het manipuleren van enig deel van een dopingcontrole; 

d. het op enig moment op enige plaats in het bezit hebben van een stof of methode die buiten 

wedstrijdverband verboden is, tenzij voor die stof of methode dispensatie is verleend 

ingevolge artikel 4 van dit reglement; 

e. het handelen in verboden stoffen of methoden; 

f. een poging tot dopinggebruik. 

 



4. Het is de leden van de SVB verboden spelers aan te zetten tot, dan wel, op welke wijze dan ook, 

door handelen of nalaten, behulpzaam of zelf direct of indirect betrokken te zijn bij het gebruik 

van doping of handelingen, als genoemd in lid 3 van dit artikel. 

 

Dopinglijst 

Artikel 3 

 

Het bondsbestuur stelt periodiek een lijst van verboden farmacologische groepen van stoffen en 

methoden vast, de dopinglijst. Deze dopinglijst is onverbrekelijk verbonden met dit reglement. 

 

 

Dispensatie gebruik voor therapeutische doeleinden 

Artikel 4 

 

1. Het bondsbestuur kan een speler in verband met medicijngebruik dispensatie van artikel 2 van 

dit reglement verlenen. 

 

2. Een speler die voor dispensatie in aanmerking wenst te komen, dient het verzoek daartoe, tijdig 

voorafgaand aan zijn deelname aan voetbalactiviteiten uit hoofde van zijn lidmaatschap van de 

SVB, in te dienen. 

 

3. Het verzoek kan uitsluitend worden gedaan onder de volgende voorwaarden: 

a. het verzoek dient onmiddellijk na de voorschrijving van het medicijn te worden       

ingediend; 

b. het gebruik van het medicijn is op voorschrift van een arts noodzakelijk. 

 

4. a.  Zolang op het dispensatieverzoek niet positief is beslist, is op het gebruik door de speler van 

het desbetreffende medicijn het verbod van artikel 2 van dit reglement onverkort van 

toepassing; 

b. In afwijking van het in dit lid onder a bepaalde, is de speler, die voldoet aan de         

voorwaarden om volgens de bij besluit van het bondsbestuur nader te regelen verkorte 

procedure een dispensatieverzoek in te dienen, het gebruik van het desbetreffende medicijn 

toegestaan vanaf het moment dat de speler het verzoek heeft ingediend. 

 

5.  a.  Voor de behandeling en beoordeling van de verzoeken tot dispensatie stelt het bondsbestuur 

een onafhankelijke commissie in, die bij voorkeur zal bestaan uit op sportmedisch gebied 

deskundige artsen; 

b. De leden worden door het bondsbestuur telkens voor een periode van drie jaar         

benoemd; 

c. Zij zijn terstond herbenoembaar. 

 

6. Het bondsbestuur stelt bij afzonderlijk besluit vast: 

a. de bevoegdheden van de commissie; 

b. de nadere voorwaarden voor het indienen van een verzoek om dispensatie; 

c. de procedure voor de indiening en de behandeling van een verzoek om dispensatie; 

d. de mogelijkheden van beroep tegen een beslissing op het dispensatieverzoek. 



Het besluit wordt opgenomen in een bijlage, de Dispensatiebijlage, die onverbrekelijk 

verbonden is met dit reglement. 

 

7. Een speler dient het op zijn medicijngebruik van toepassing zijnde dispensatiebesluit, of ingeval 

van de verkorte procedure, het bewijs van het ingediende verzoek, bij een dopingcontrole 

terstond te kunnen tonen. 

 

Dopingcontrole 

Artikel 5 

 

1. Dopingcontroles worden uitgevoerd volgens de Internationale Standaard voor dopingcontroles 

als vastgesteld door de WADA en vinden plaats op de in Hoofdstuk tot en met IV van dit 

reglement vermelde wijze;  

 

2. Dopingcontroles worden binnen wedstrijdverband uitgevoerd. Controles vinden plaats direct na 

afloop van de wedstrijd.  

 

Dopingcontrole-uitvoerende organisatie 

Artikel 6 

 

1. Het bondsbestuur wijst ten behoeve van de uitvoering van dopingcontroles in het 

amateurvoetbal respectievelijk het betaald voetbal de SADA aan als dopingcontroleuitvoerende 

organisatie. 

 

2. De dopingcontrole-uitvoerende organisatie wijst voor de uitvoering van de dopingcontroles 

dopingcontroleofficials aan. Een dopingcontroleofficial kan zich laten bijstaan door een of meer 

assistenten. 

 

Het dopingcontrolestation 

Artikel 7 

 

1. a.  De uitvoering van de dopingcontrole vindt zo discreet mogelijk plaats, in een ruimte die een 

voldoende waarborg biedt voor de privacy van de speler en de integriteit van het 

urinemonster; 

b. Het desbetreffende sectiebestuur kan nadere voorwaarden stellen aan de ruimte en de 

inrichting van het dopingcontrolestation. 

 

2.  Bij dopingcontroles binnen wedstrijdverband is de thuisspelende club verantwoordelijk voor het 

dopingcontrolestation. Indien de wedstrijd op een neutraal speelveld wordt gespeeld, is het 

desbetreffende sectiebestuur verantwoordelijk voor het dopingcontrolestation; 

 

3. In het dopingcontrolestation mogen uitsluitend de volgende personen aanwezig zijn: 

a. een of meer dopingcontroleofficials en hun assistenten; 

b. de opgeroepen spelers; 

c. de aanwezige arts, fysiotherapeut of masseur van de vereniging van de opgeroepen speler; 

d. de door de speler aangewezen persoon, hierna te noemen begeleider; 



e. een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de SVB; 

f. een daartoe door het desbetreffende clubbestuur aangewezen vertegenwoordiger van de club 

van de speler; 

g. een vertegenwoordiger van de SADA; 

h. een vertegenwoordiger van de dopingcontrole-uitvoerende organisatie; en 

i. een tolk. 

 

Dopingcontrolelaboratorium 

Artikel 8 

 

1.  a.  Het onderzoek van het urinemonster vindt plaats in een door of namens de SVB aangewezen 

geaccrediteerd dopingcontrolelaboratorium; 

 b.  Het dopingcontrolelaboratorium voert het onderzoek van het urinemonster uit 

overeenkomstig de Internationale Standaard voor Laboratoria. 

 

2.  Het dopingcontrolelaboratorium draagt er zorg voor dat een onderzocht urinemonster: 

a. op adequate wijze wordt bewaard zolang enige procedure met betrekking tot het monster 

nog niet definitief is beëindigd; 

b. wordt vernietigd niet eerder dan een maand na afhandeling van de procedure met betrekking 

tot het monster, een en ander volgens de Internationale Standaard voor Laboratoria. 

 

 

Hoofdstuk  II 

De dopingcontrolemomenten 

 

Aanwijzing van controlemomenten 

Artikel 9 

 

1.  a.  Het bondsbestuur wijst voorafgaand aan het seizoen de categorieën spelers en de 

competitieklassen aan waarbinnen dopingcontroles zullen plaatsvinden; 

b. De dopingcontrole-uitvoerende organisatie wijst door middel van loting de 

controlemomenten voor de sectie amateur en betaaldvoetbal aan. 

 

2.  De aanwijzing van de controlemomenten binnen wedstrijdverband geschiedt voor de 

sectieBetaaldvoetbal door middel van loting door een daartoe door het bestuur Betaaldvoetbal 

aangewezen notaris. De notaris maakt van de verrichte loting proces-verbaal op en stelt een  

authentiek afschrift daarvan ter beschikking aan het bestuur betaaldvoetbal. 

 

3. Het desbetreffende sectiebestuur is bevoegd om gedurende het seizoen, los van de in de 

voorafgaande leden genoemde momenten, controlemomenten aan te wijzen waarbij op het 

gebruik van doping zal worden gecontroleerd. 

 

 

 

  



Hoofdstuk III 

De aanwijzing en oproeping van spelers bij controle binnen wedstrijdverband 

 

Aanwijzing spelers 

Artikel 10 

 

1. De dopingcontroleofficial of diens assistent haalt direct na afloop van de eerste helft van de 

wedstrijd het originele wedstrijdformulier bij de scheidsrechter op. 

 

2.  a.  De dopingcontroleofficial of diens assistent wijst tijdens de rust van de wedstrijd aan de 

hand van het originele wedstrijdformulier door middel van loting de spelers voor de 

dopingcontrole aan. Hierbij is het maken van een onderscheid op welke grond dan ook 

verboden; 

c. Bij de loting kan van elk van de clubs een daartoe aangewezen vertegenwoordiger aanwezig 

zijn. 

 

3. De loting vindt op de volgende wijze plaats: 

a. De dopingcontroleofficial of diens assistent plaatst de loten met daarop vermeld de 

(rug)nummers of de lidnummers van de spelers van de op het wedstrijdformulier vermelde 

clubs in twee ondoorzichtige zakken, voor ieder elftal een, zulks met inachtneming van het 

hierna in lid 4 bepaalde; 

b. De dopingcontroleofficial of diens assistent trekt uit elk van de beide ondoorzichtige 

zakken, zonder daarin te kijken, twee loten. De als eerste op deze wijze aangewezen speler 

wordt voor de dopingcontrole opgeroepen. De tweede aangewezen speler fungeert als 

reserve; 

c. De dopingcontroleofficial of diens assistent noteert de resultaten van de loting op het hiertoe 

bestemde aanwijzingsformulier. 

 

4.  a.  Indien een speler tijdens de eerste speelhelft van de wedstrijd dusdanig letsel oploopt, dat hij 

redelijkerwijs niet in staat moet worden geacht de dopingcontrole te ondergaan, zulks ter 

beoordeling van de dopingcontroleofficial of diens assistent, zal de speler van loting worden 

uitgesloten.  

b. Indien een speler tijdens de tweede speelhelft van de wedstrijd dusdanig letsel oploopt, dat 

hij redelijkerwijs niet in staat moet worden geacht de dopingcontrole te ondergaan, zulks ter 

beoordeling van de dopingcontroleofficial of diens assistent, zal de speler van de 

dopingcontrole worden uitgesloten en wordt de reservespeler opgeroepen. Voorafgaand aan 

deze beoordeling zal de dopingcontrole-official of diens assistent de clubarts van de 

desbetreffende speler consulteren. 

 

5. Indien een speler in de eerste speelhelft van de wedstrijd een rode kaart wordt getoond of wordt 

gewisseld, dient de speler zich direct bij het dopingcontrolestation te melden. Op aanwijzing 

van de dopingcontroleofficial of diens assistent dient de speler zich beschikbaar te houden in 

ieder geval tot de loting in de rust heeft plaatsgevonden. 

 

  



Verantwoordelijkheden clubs bij dopingcontroles 

Artikel 11 

 

Bij dopingcontroles binnen wedstrijdverband in het amateurvoetbal is het bestuur van de ontvangende 

club er verantwoordelijk voor dat de voor de dopingcontrole opgeroepen speler rechtstreeks door de 

daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de club van het veld naar het dopingcontrolestation wordt 

begeleid; 

 

 

Oproeping voor de dopingcontrole 

Artikel 12 

1.  a. De dopingcontroleofficial of diens assistent stelt de spelers en de clubs zo spoedig mogelijk 

na afloop van de wedstrijd in kennis van het resultaat van de loting; 

b. De dopingcontroleofficial of diens assistent roept de spelers op die voor de dopingcontrole 

zijn aangewezen; 

c. De voor de dopingcontrole opgeroepen spelers dienen zich direct na de oproeping als 

genoemd onder b in het dopingcontrolestation bij de dopingcontroleofficial of diens 

assistent te melden; 

d. De spelers dienen zich in het dopingcontrolestation te kunnen legitimeren aan de hand van 

een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, CBB identiteitskaart). 

 

2. Nadat de dopingcontroleofficial of diens assistent zich heeft gelegitimeerd door middel van de 

accreditatiebrief of het door de dopingcontrole- uitvoerende instantie verstrekte 

legitimatiebewijs, overhandigt hij de speler het aanwijzingsformulier. De speler controleert alle 

gegevens en ondertekent het formulier. Na ondertekening ontvangt de speler een kopie van het 

aanwijzingsformulier. 

 

3. Indien een speler niet voor de dopingcontrole verschijnt, weigert het aanwijzingsformulier te     

ondertekenen of anderszins in gebreke blijft: 

a. noteert de dopingcontroleofficial of diens assistent dit op het aanwijzingsformulier; 

b. eindigt de dopingcontrole van deze speler; 

c. doet het desbetreffende sectiebestuur hiervan aangifte bij het bevoegde tuchtrechtelijke     

orgaan. 

 

Hoofdstuk IV 

De afname van het urinemonster 

 

Artikel 13 

 

1. In het dopingcontrolestation kiest de speler uit een verzameling voorverpakte 

dopingcontrolematerialen een apart verpakte opvangbeker en twee flesjes met bijbehorende 

afsluitdoppen. Het ene flesje wordt meteen ‘‘A’’ gemarkeerd, het andere met een ‘‘B’’. 

 

2. Onder direct toezicht van de dopingcontroleofficial of diens assistent produceert de speler de bij 

de Internationale Standaard voor Dopingcontroles bepaalde hoeveelheid urine en vangt dit op in 

de daartoe bestemde beker. 



 

3.  a.  Indien de speler niet in staat blijkt de in lid 2 bedoelde hoeveelheid urine te produceren,   

wordt de reeds opgevangen urine tijdelijk bewaard op een wijze die de integriteit van het 

urinemonster waarborgt. 

b. De speler wordt nadien in staat gesteld aan de verplichting, genoemd in lid 2, te voldoen 

door zijn reeds geproduceerde urine tot de vereiste hoeveelheid aan te vullen. Dit     

aanvullen geschiedt door het opvangen van de urine in een door de speler te kiezen nieuwe, 

daartoe bestemde opvangbeker. 

 

4.  a.  In aanwezigheid van de speler gebruikt de dopingcontroleofficial of diens assistent de 

resthoeveelheid urine in de opvangbeker om de zuurgraad (pH) en de dichtheid van de 

afgestane urine te bepalen;  

b. Indien de zuurgraad en de dichtheid van de afgestane urine niet in overeenstemming is met 

de in de Internationale Standaard voor Dopincontroles genoemde waarden en derhalve 

nopen tot de productie van een tweede urinemonster, dient de speler onder direct toezicht 

van de dopingcontroleofficial of diens assistent wederom de vereiste hoeveelheidurine te 

produceren en dit in de daartoe bestemde beker op te vangen. Indien ook dit tweede 

urinemonster niet voldoet aan de genoemde eisen zal de dopingcontroleprocedure 

desalniettemin worden vervolgd. 

 

5. Totdat de speler aan zijn verplichting, genoemd in lid 2 heeft voldaan, dient hij in het 

dopingcontrolestation te blijven, tenzij de dopingcontroleofficial of diens assistent hem 

toestemming verleent het dopingcontrolestation onder toezicht te verlaten.  

 

6. Zodra de speler aan zijn verplichting, genoemd in lid 2 heeft voldaan, verdeelt de 

dopingcontroleofficial of diens assistent, in aanwezigheid van de speler, de geproduceerde  

urine over de beide door hem uitgekozen flesjes. De urine die in het met een ‘‘A’’ gemarkeerde 

flesje wordt gegoten, wordt in het vervolg aangeduid als het A-monster, de urine die in het met 

een ‘‘B’’ gemarkeerde flesje wordt gegoten, als het B-monster. 

 

7. In aanwezigheid van de speler sluit de dopingcontroleofficial of diens assistent de flesjes af  en 

verzegelt hij deze dan wel de voor de flesjes bestemde verpakking. 

 

8. Indien de speler weigert een urinemonster te produceren, of anderszins  in gebreke blijft: 

a. noteert de dopingcontroleofficial of diens assistent dit op het dopingcontroleformulier; 

b. eindigt de afnameprocedure in het kader van de dopingcontrole van deze speler; 

c. doet het desbetreffende sectiebestuur hiervan aangifte bij het bevoegde tuchtrechtelijke    

orgaan. 

 

Het dopingcontroleformulier 

Artikel 14 

 

1. In het dopingcontrolestation overhandigt de dopingcontroleofficial of diens assistent aan de 

speler het dopingcontroleformulier. 

 

2. a.  De speler is verantwoordelijk voor het volledig invullen van het dopingcontroleformulier. 



 b. De speler kan zich hierbij laten bijstaan door de teamarts of zijn begeleider. 

 

3. Op het dopingcontroleformulier dient in ieder geval te worden vermeld: 

a.  de door de speler in de 7 dagen voorafgaand aan de dopingcontrole gebruikte medicatie; 

b. een ingevolge artikel 2 van dit reglement verkregen dispensatie. 

 

4.  a.  De speler en de dopingcontroleofficial of diens assistent bevestigen door ondertekening van 

het dopingcontroleformulier dat de dopingcontrole is uitgevoerd in overeenstemming met de 

bepalingen van dit reglement en  dat geen onregelmatigheden hebben plaatsgevonden; 

b. Indien de speler van oordeel is dat er tijdens de dopingcontrole onregelmatigheden hebben 

plaatsgevonden, vermeldt hij dit gemotiveerd op het dopingcontroleformulier, waarna hij het 

dopingcontroleformulier ondertekent; 

c. Na ondertekening van het dopingcontroleformulier ontvangt de speler een kopie van het 

dopingcontroleformulier waarmee de afnameprocedure in het kader van de dopingcontrole 

van deze speler eindigt. 

 

5. Indien de speler weigert het dopingcontroleformulier te ondertekenen: 

a. noteert de dopingcontroleofficial of diens assistent dit op het dopingcontroleformulier; 

b. eindigt de afnameprocedure in het kader van de dopingcontrole van deze speler; 

c. doet het desbetreffende sectiebestuur hiervan aangifte bij het bevoegde tuchtrechtelijke     

orgaan. 

 

De afhandeling van de dopingcontrole 

Artikel 15 

 

1. Nadat de dopingcontroles zijn uitgevoerd, plaatst de dopingcontroleofficial of diens assistent in 

de voor het vervoer bestemde verpakking: 

a. de afgenomen urinemonsters; 

b. de originele aanwijzingsformulieren en de dopingcontroleformulieren; 

c. de voor het dopinglaboratorium bestemde kopieën van de dopingcontroleformulieren. 

 

2. De dopingcontroleofficial of diens assistent verzegelt de verpakking en draagt zorg voor 

verzending hiervan aan de dopingcontrole-uitvoerende organisatie. 

3. De dopingcontrole-uitvoerende organisatie draagt zorg voor aanbieding van de verpakking en 

alle overige benodigdheden aan het in artikel 8 van dit reglement genoemde 

dopingcontrolelaboratorium. 

 

Hoofdstuk V 

Onderzoek en uitslag van de dopingcontrole 

 

Bijzonderheden tijdens het onderzoek van het urinemonster 

Artikel 16 

 

1. Indien zich op enig moment tijdens het onderzoek van het urinemonster een vraag of een 

probleem met betrekking tot dit onderzoek voordoet, is het dopingcontrolelaboratorium 



gerechtigd elk verder onderzoek uit te voeren teneinde de ontstane vraag of het probleem te 

kunnen beantwoorden respectievelijk op te lossen. 

 

2. De kosten van het in lid 1 genoemde onderzoek komen voor rekening van het 

dopingcontrolelaboratorium. 

3. Het desbetreffende sectiebestuur zal de speler en diens club terzake zo spoedig mogelijk, doch 

uiterlijk binnen tien werkdagen na dagtekening van het verzoek schriftelijk informeren. 

 

 

Mededeling van de uitslag en contra-expertise 

Artikel 17 

 

1. a. Zodra de uitslag van het onderzoek van het A-monster bekend is,doet het 

dopingcontrolelaboratorium hiervan mededeling aan de dopingcontrole-uitvoerende  

organisatie; 

b. De dopingcontrole-uitvoerende organisatie stelt het desbetreffende sectiebestuur zo  spoedig 

mogelijk op de hoogte van de uitslag van het onderzoek van het A-monster; 

c. Het desbetreffende sectiebestuur stelt de speler en diens club zo spoedig mogelijk, doch 

uiterlijk binnen tien werkdagen na dagtekening van de mededeling van de dopingcontrole-

uitvoerende organisatie, schriftelijk op de hoogte van de uitslag van het onderzoek van het 

A-monster. Dit geschiedt: 

           - per brief in geval van een negatieve uitslag; 

            - per aangetekende brief in geval van een positieve uitslag. 

 

2.  a.  In geval van een positieve uitslag van het onderzoek van het Amonster hebben de speler en 

diens club recht op onderzoek van het B-monster. Het onderzoek van het B-monster wordt 

in hetzelfde dopingcontrolelaboratorium uitgevoerd als waar het onderzoek van het A-

monster heeft plaatsgevonden. 

b. Een verzoek hiertoe dient binnen vijf werkdagen nadat de in lid 1 onder c genoemde brief  

bij de speler respectievelijk de club is aangeboden schriftelijk te zijn ingediend bij het  

desbetreffende sectiebestuur, bij gebreke waarvan de uitslag van het onderzoekvan het A-

monster definitief en bindend is en als uitslag van de dopingcontrole wordt aangemerkt.  

 

3. Bij het onderzoek van het B-monster mogen volgens de Internationale Standaard voor     

Laboratoria de volgende personen aanwezig zijn in het dopingcontrolestation: 

a. de speler; 

b. een door hem aangewezen persoon; 

c. een vertegenwoordiger van de club, als de club de contraexpertise heeft aangevraagd; 

d. een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de SVB; 

e. een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de FIFA en/of CONCACAF; 

f. een vertegenwoordiger van de dopingcontrole-uitvoerende organisatie. 

 

4.  a.  Zodra de uitslag van het onderzoek van het B-monster bekend is, doet het 

dopingcontrolelaboratorium hiervan mededeling aan de dopingcontrole-uitvoerende 

organisatie; 



b. De dopingcontrole-uitvoerende organisatie stelt het desbetreffende sectiebestuur zo spoedig 

mogelijk op de hoogte van de uitslag van het onderzoek van het B-monster; 

c. De dopingcontrole-uitvoerende organisatie doet melding aan de WADA van een bindende 

positieve uitslag. 

d. Door middel van een aangetekende brief stelt het desbetreffende sectiebestuur de speler en 

diens club zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen tien werkdagen na dagtekening van de 

mededeling van de dopingcontrole-uitvoerende organisatie, schriftelijk op de hoogte van de 

uitslag van het onderzoek van het B-monster. 

 

5.  a.  De kosten van het onderzoek van het A-monster komen voor rekening van de SVB; 

b. De kosten van het onderzoek van het B-monster komen voor rekening van: 

     -  de SVB indien sprake is van een negatieve uitslag; 

-  de speler of diens club, afhankelijk van wie om het onderzoek van het B-monster heeft 

verzocht, indien sprake is van een positieve uitslag. 

 

6. Indien binnen 3 maanden na datum van afname van het monster de uitslag van het onderzoek 

van het monster niet is meegedeeld aan de speler, wordt de uitslag geacht negatief te zijn. 

 

 

De bindende uitslag 

Artikel 18 

 

1. Indien de uitslag van het onderzoek van het A-monster positief is en geen gebruik wordt 

gemaakt van het recht op onderzoek van het B-monster, wordt de uitslag van het onderzoekvan 

het A-monster als bindend aangemerkt. 

 

2. Indien de uitslag van het onderzoek van het A-monster wordt bevestigd door de uitslag van het 

onderzoek van het B-monster, wordt de uitslag van het onderzoek van het A-monster als 

bindend aangemerkt. 

 

3. Indien de uitslag van het onderzoek van het A-monster niet wordt bevestigd door de uitslag van 

het onderzoek van het B-monster, wordt de uitslag van het onderzoek van het B-monster als 

bindend aangemerkt. 

 

Hoofdstuk VI 

De tuchtrechtelijke afhandeling 

 

Aangifte en melding 

Artikel 19 

 

1.  a.  Het desbetreffende sectiebestuur doet aangifte van een bindende positieve uitslag bij het  

bevoegde tuchtrechtelijke orgaan; 

b. Het desbetreffende sectiebestuur stelt de speler en diens club zo spoedig mogelijk, doch  

uiterlijk binnen veertien na dagtekening van de aangifte, schriftelijk daarvan op de hoogte. 

 



2. Het desbetreffende sectiebestuur doet melding aan de FIFA van een bindende positieve uitslag 

en van het feit dat aangifte is gedaan bij het bevoegde tuchtrechtelijke orgaan. 

 

 

 

Procedurefouten 

Artikel 20 

 

Afwijking van de in de Internationale Standaard voor Dopingcontroles of de  in dit reglement 

voorgeschreven procedures vormt geen aanleiding de uitslag van het onderzoek van het urinemonster 

terzijde te stellen, tenzij door de afwijking de uitslag van het onderzoek van het urinemonster is 

beïnvloed, zulks ter beoordeling van het bevoegde tuchtrechtelijke orgaan. 

 

Hoofdstuk VII 

Slotbepalingen 

 

Wijziging reglement en bijlagen 

Artikel 21 

 

1. Dit reglement wordt gewijzigd door een besluit van de bondsvergadering. 

 

2.  a.  De bij dit reglement behorende bijlagen worden gewijzigd door het bondsbestuur. 

b. Een wijziging van een bijlage is van kracht na publicatie van de wijziging in het Staatsblad 

van de Republiek Suriname 

 

Bewaarplicht 

Artikel 22 

 

Het desbetreffende sectiebestuur draagt er zorg voor dat alle stukken terzake van dopingcontroles 

gedurende een periode van ten minste zeven jaren na het desbetreffende dopingcontrolemoment 

worden bewaard. 

 

Vertrouwelijkheid 

Artikel 23 

 

De SVB zal de in verband met dit reglement verzamelde informatie met de nodige vertrouwelijkheid 

behandelen en omgeven. 

 

Slotbepaling 

Artikel 24 

 

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bondsbestuur. 

 

 


