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UITSPRAAK VAN DE TUCHTCOMMISSIE 
 
 
Kamer : Doping 
Leden van de kamer : 
(kamervoorzitter) : mr. J.M.J.M. Doon 
(lid) : mr. D.M. Koolaard 
(lid) : mr. F.A. van Brussel 
Zaaknummer : T2017016/2017-68-02 
 
In de zaak van: 
 
1. Betrokkene 
 
 Naam : [betrokkene] 
 Adres : [adres] 
 PC/Gemeente/Land : [woonplaats] 
 
2. Aangever 
 
 Naam sportorganisatie : Glory Sports International – RES Events B.V. 
 Vertegenwoordigd door : [vertegenwoordiger bond] 
 Gevestigd te : [adres en woonplaats bond] 
 
3. De procedure 
 

- Op 28 november 2017 heeft Glory Sports International – RES Events B.V. (hierna: Glory Sports) bij 
aangifteformulier gedateerd 10 november 2017 aangifte gedaan van een overtreding van het 
Dopingreglement door betrokkene. 

- Op 3 augustus 2017 heeft Glory Sports betrokkene bij aangetekende brief een ordemaatregel opgelegd. 
- Op 2 november 2017 heeft de Dopingautoriteit het op de aangifte betrekking hebbende statusrapport 

ingediend. 
- Op 16 mei 2018 is bij aangetekende brief het aangifteformulier en de daarbij ontvangen documenten aan 

betrokkene verstuurd en is betrokkene geïnformeerd over de mogelijkheid een verweerschrift in te 
dienen.  

- Bij brief van 7 juni 2018 heeft betrokkene ISR verzocht hem een Engelstalige vertaling van de brief van 
16 mei 2018 toe te sturen. Bij (Engelstalige) brief van 18 juni 2018 is betrokkene nogmaals in de 
gelegenheid gesteld een verweerschrift in te dienen.  

- Betrokkene heeft geen verweerschrift ingediend.  
- De tuchtcommissie heeft de zaak schriftelijk behandeld. 
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4. Aangifte/grondslag van de tuchtzaak en verweer: 
 

Glory Sports heeft van de volgende overtreding aangifte gedaan: 
 
Op [datum evenement] is er bij betrokkene een dopingcontrole uitgevoerd tijdens het evenement [naam 
evenement] gehouden te [plaats evenement]. Het analyserapport van het dopingcontrolelaboratorium 
vermeldt dat bij analyse van het A-deel van het urinemonster van betrokkene met nummer [nummer 
urinemonster] de stoffen Prednisone, Prednisolone, Epioxandrolone (gerelateerd aan oxandrolone en 18-
noroxandrolone (gerelateerd aan oxandrolone) zijn aangetroffen. Deze stof komt voor op de Dopinglijst 2017 
behorende bij het Nationaal Dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak. De aanwezigheid hiervan 
vormt een overtreding van artikel 3 van het Dopingreglement. 

 
Glory Sports heeft ISR verzocht betrokkene een door het ISR te bepalen straf op te leggen en om betrokkene 
in de kosten van de procedure te veroordelen. 

 
Betrokkene heeft geen verweer gevoerd.  

 
5. Beoordeling door de tuchtcommissie  
 

Bevoegdheid 
 
5.1. Alvorens de tuchtcommissie kan toekomen aan een inhoudelijke beoordeling van de zaak, dient te worden 

beoordeeld of de tuchtcommissie bevoegd is om van onderhavige tuchtzaak kennis te nemen. De 
tuchtcommissie overweegt daartoe als volgt. 

5.2. Niet is gebleken dat er tussen betrokkene en Glory Sports ten tijde van de overtreding een overeenkomst 
van kracht was op grond waarvan betrokkene is onderworpen aan de tuchtrechtspraak van ISR. Ook is niet 
gesteld, noch is uit de stukken gebleken, dat betrokkene gebonden is aan statuten of reglementen op basis 
waarvan ISR bevoegd is om van de aangifte kennis te nemen. Voorts heeft betrokkene ISR in onderhavige 
kwestie niet (alsnog) als scheidsrechter geaccepteerd. Dit betekent dat de tuchtcommissie niet bevoegd is 
om van onderhavige tuchtzaak kennis te nemen.  

5.3. Gelet op het voorgaande is de tuchtcommissie, op de voet van artikel 11 lid 3 van het Algemeen 
Tuchtreglement van het ISR, van oordeel dat de zaak zonder mondelinge behandeling kan worden afgedaan. 
Aldus zal worden beslist.  

 
Kostenveroordeling 

 
5.4. Gelet op de uitkomst van deze procedure bepaalt de tuchtcommissie dat de aan de behandeling van deze 

zaak verbonden kosten ten laste komen van Glory Sports.  
 
6. Uitspraak: 
 

De tuchtcommissie: 
- besluit tot afdoening van de zaak zonder hoorzitting; 
- verklaart zich onbevoegd om van onderhavige tuchtzaak kennis te nemen; 
- stelt de aan de behandeling van dezer zaak verbonden kosten vast op € 330,00 en bepaalt dat deze kosten 

ten laste komen van Glory Sports.  
 
Amsterdam, 13 augustus 2018 
 
mr. J.M.J.M. Doon mr. M. Kaemingk 
(kamervoorzitter) (juridisch secretaris) 
 
 
 
Afschrift verzonden d.d.: 12 september 2018 
Paraaf ambtelijk secretaris: 


