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NADO-verantwoordelijken stellen dringende hervormingen
voor naar aanleiding van het tweede deel van het
McLaren-rapport
Situering
In Dublin werd begin deze week, op 9 januari 2017, een bijeenkomst georganiseerd door INADO, de
Internationale organisatie van de nationale antidopingorganisaties. Deze ontmoeting kwam er als
reactie op de voorstellen van het IOC om alle dopingcontroles van elitesporters in de toekomst te
laten uitvoeren door een nieuwe ‘onafhankelijke testingautoriteit’, opgericht door de
sportfederaties. Als gevolg daarvan zouden de NADO’s voortaan geen elitesporters meer kunnen
controleren.
Op de bijeenkomst waren 19 NADO’s vertegenwoordigd, waaronder ook NADO Vlaanderen.
Inhoud van de perstekst opgesteld door INADO
 Bijzondere Top voor NADO-verantwoordelijken in Dublin, Ierland
 Naar aanleiding van het tweede McLaren-rapport dringen de verantwoordelijken erop aan
dat Russische sportorganisaties van alle internationale competities zouden worden
uitgesloten. Er moet volgens hen een uniforme procedure worden gehanteerd waarbij
Russische atleten als neutrale deelnemers aan wedstrijden participeren totdat er
substantiële vooruitgang in de hervormingsinspanningen is geboekt.
 De NADO-verantwoordelijken vragen ook dat alle belangrijke internationale competities, die
aan Rusland werden toegewezen, worden geannuleerd en dat er geen nieuwe competities
meer aan het land worden toegewezen.
 De NADO-verantwoordelijken bevestigen WADA in zijn rol als internationale toezichthouder
en zijn bereid hun medewerking te verlenen aan de lopende hervormingsinspanningen
binnen WADA.
 De NADO-verantwoordelijken zijn niet te vinden voor het concept van een nieuwe uniforme
internationale onafhankelijke testautoriteit die gecontroleerd wordt door de sportsector
zelf. Ze overwegen wel richtlijnen uit te werken voor het ontwikkelen van onafhankelijke
testautoriteiten waarin een aantal antidopingverantwoordelijkheden zouden worden
opgenomen die de internationale federaties (IF) vroeger zelf hebben uitgevoerd.
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DUBLIN, IERLAND (10 januari 2017) - De bijzondere top werd georganiseerd naar aanleiding van de
schokkende bewijzen van de wijdverspreide algemene corruptie in Rusland die het tweede McLarenrapport heeft blootgelegd. De verantwoordelijken van 19 nationale antidopingorganisaties (NADO’s)
kwamen er op initiatief van Sport Ireland bijeen in de hoop het vertrouwen van cleane atleten
wereldwijd te herstellen en om ervoor te zorgen dat de integriteit binnen de sport nooit meer in
dergelijke mate in diskrediet wordt gebracht.
“In het belang van cleane atleten, hopen we met de lancering van deze voorstellen dat de
competitiesport dit donkere hoofdstuk kan afsluiten en een betere toekomst tegemoet gaat - één
waarin de belofte van een cleane competitie wordt waargemaakt“, zo luidt de gemeenschappelijke
verklaring van de verantwoordelijken. “Maar om dat waar te maken, moet er actie ondernomen
worden. Het is daarbij noodzakelijk dat zij die verantwoordelijk zijn voor Ruslands van overheidswege
gesteunde dopingpraktijken, verantwoording afleggen. Dat er eindelijk gevolg wordt gegeven aan de
oproep voor het hanteren van een echt onafhankelijk antidopingmodel en dat de atleten die het
slachtoffer zijn van dit weerzinwekkende gedrag, ten minste een zekere compensatie krijgen voor
wat hen werd ontnomen.”
De NADO-verantwoordelijken, die voor de derde keer in zes maanden bijeenkwamen,
herbevestigden nogmaals dat ze vasthouden aan de Copenhagen Reform Proposals, een reeks van
dringende hervormingen die in augustus van vorig jaar naar voren werd geschoven naar aanleiding
van het verschijnen van het oorspronkelijke McLaren-rapport. Daarnaast riepen ze de internationale
sportgemeenschap ook op om de antidopinginspanningen op te drijven en het vertrouwen van
atleten in een eerlijke competitie overal ter wereld te herstellen.
Nu McLaren en zijn team nieuwe en onweerlegbare bewijzen voor Russische geïnstitutionaliseerde
dopingpraktijken hebben blootgelegd, dringt de groep van verantwoordelijken erop aan dat
Russische sportorganisaties van alle internationale competities worden uitgesloten totdat de sporten antidopingpraktijken in het land volledig in overeenstemming gebracht worden met de
Wereldantidopingcode van het WADA.
In navolging van de benadering van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) en de
Internationale Vereniging van Atletiekfederaties (IAAF) en in het besef dat sommige Russische
atleten wel degelijk aan grondige antidopingpraktijken van andere landen werden onderworpen, is
de groep van verantwoordelijken anderzijds bereid om mee te werken aan de toepassing van
gestandaardiseerde criteria. Atleten die als onafhankelijke deelnemers aan wedstrijden willen
meedoen, kunnen dan op basis van die criteria beoordeeld en toegelaten worden.
De verantwoordelijken hebben ook de internationale federaties en andere organisatoren van
belangrijke competities opgeroepen om alle internationale competities, die binnen afzienbare tijd in
Rusland plaatsvinden, te annuleren en geen nieuwe competities meer aan het land toe te kennen.
Om het type misdrijf waaraan Rusland zich schuldig gemaakt heeft, in de toekomst te vermijden,
pleiten de NADO-verantwoordelijken voor een onafhankelijker, internationaal antidopingmodel.
De groep van verantwoordelijken herbevestigt zijn standpunt dat alle antidopingorganisaties, met
inbegrip van het Wereldantidopingagentschap (WADA), onafhankelijk moeten zijn en de nodige
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hervormingen moeten doorvoeren. Daarbij stelt men voor dat geen enkele beleidsmaker binnen een
antidopingorganisatie een beleidsfunctie in een sport- of evenementenorganisatie bekleedt.
Hoewel de waarde van een nauwe samenwerking met de sport niet in vraag werd gesteld − in het
bijzonder met betrekking tot antidopingvoorlichting, financiering en kennisdeling − blijven de
verantwoordelijken erbij dat onderzoeks-, controle-, en resultaatmanagementtaken niet tot het
takenpakket van de sportorganisaties behoren. De hervormingen zouden komaf maken met het
inherente belangenconflict dat ontstaat als een sportorganisatie belast wordt met zowel
zelfpromotie als zelfcontrole.
De NADO-verantwoordelijken onderkennen ook de behoefte aan een systeem van ‘checks and
balances’ waardoor de antidopinginspanningen in de internationale sportcompetitie transparanter
worden. Om eerlijkheid te garanderen, zouden internationale atleten geharmoniseerde en grondige
tests moeten ondergaan van onafhankelijke nationale antidopingorganisaties en van
antidopingorganisaties waarop WADA toezicht houdt.
Nu vele internationale federaties naar aanleiding van de publicatie van het McLaren-rapport met
uitgebreide bewijzen van dopingpraktijken en doofpotoperaties geconfronteerd worden, vertrouwen
de NADO-verantwoordelijken tot slot op WADA, de internationale toezichthouder, om de situatie op
te volgen en actie te nemen zoals de Code en de UNESCO-Conventie tegen Doping in de Sport dat
vereist, zodat het bewijsmateriaal wordt onderzocht en er een passend gevolg aan wordt gegeven.
De benadeelde atleten hebben nooit de kans gekregen om de momenten die hen werden ontnomen,
effectief te beleven. Toch moet de internationale gemeenschap alles in het werk stellen om die
slachtoffers eer te bewijzen en ervoor te zorgen dat hen recht wordt gedaan. Zo kunnen, als atleten
dat willen, formele medaille-uitreikingsceremonies worden georganiseerd op de Olympische Spelen
of het Wereldkampioenschap, na de goedkeuring van de toekenning van de medaille die hen werd
ontnomen.
De voorstellen werden opgesteld en goedgekeurd door antidopingverantwoordelijken van over de
hele wereld waaronder Oostenrijk, België (Vlaanderen), Canada, Kroatië, Denemarken, Estland,
Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Japan, Nederland, Polen, Slovenië, Spanje, Zuid-Afrika, Zweden,
Zwitserland en de Verenigde Staten.
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