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Dispensatiereglement van het Instituut Sportrechtspraak 
(bijlage bij het dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak) 
 
Deze versie komt inhoudelijk overeenkomst met de NeCeDo-versie 6.0 van 2 juli 2004. 
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Artikel 1 - Begripsbepalingen 
In aanvulling op de in het Dopingreglement waarvan dit reglement deel uitmaakt gebruikte definities, 
worden in dit reglement de volgende definities gehanteerd. 
1. Dopingreglement: het Dopingreglement van de Stichting Instituut Sportrechtspraak waarvan deze 

dit Dispensatiereglement als bijlage deel uitmaakt.  
2. Geneesmiddelen Dispensatie Sporter (GDS)-commissie: de door de desbetreffende sportbond 

aangewezen commissie als bedoeld in artikel 5 van dit reglement. 
3. GDS-secretariaat: de organisatie die verantwoordelijk is voor de administratieve ondersteuning 

van de GDS-commissie als bedoeld in artikel 1.2. 
4. NAP: Nationaal Anti-doping Platform, zoals dit is ingesteld door de Staatssecretaris van het 

ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 23 april 2003.  
5. WADA Therapeutic Exemption Committee (TUEC): de commissie van het World Anti-Doping 

Agency (WADA) die namens WADA besluiten inzake dispensatieverzoeken beoordeelt teneinde 
na te gaan of deze zijn genomen in overeenstemming met de Internationale Standaard voor 
Therapeutisch Gebruik.  

 
Artikel 2 - Doel 

Het doel van dit reglement is te waarborgen dat het gebruik van verboden stoffen en/of verboden 
methoden voor therapeutische doeleinden: 

 a. geschiedt op een medisch verantwoorde wijze; 
 b. de gezondheid van de sporter en diens medesporters niet schaadt; en 
 c. plaatsvindt conform de voorwaarden die de World Anti-Doping Code en de Internationale 

Standaard voor Therapeutisch Gebruik voor dergelijk gebruik hebben gesteld. 
 
Artikel 3 - Dispensatie voor Therapeutisch Gebruik 
1. Het gebruik van verboden stoffen en/of verboden methoden is slechts toegestaan indien de sporter 
voor voornoemd gebruik een dispensatie heeft verkregen en handelt en/of te allen tijde heeft 
gehandeld in overeenstemming met de aan deze dispensatie gekoppelde voorwaarden. 
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2. De sporter mag de verboden stof en/of verboden methode waarvoor hij dispensatie aanvraagt, pas 
gebruiken: 

 a. vanaf het moment dat hem voor dat gebruik dispensatie is verleend; of 
 b. in geval van een verkorte procedure, vanaf het moment dat de betreffende sporter de 

noodzakelijke informatie heeft verstuurd overeenkomstig het gestelde in artikel 8.4 van dit reglement. 
Dit is slechts anders indien sprake is van een noodgeval en/of een acute medische aandoening.  

3. Dispensaties die door de betreffende sportbond zijn verleend voorafgaand aan het door het bestuur van 
het Instituut ten behoeve van de aangesloten sportbonden door middel van dit reglement van 
toepassing verklaren van de Internationale Standaard voor Therapeutisch Gebruik, blijven geldig tot 
het moment waarop: 

 a. de dispensatie wordt geannuleerd; en/of 
 b. de dopinglijst sinds het verlenen van de betreffende dispensatie een of meer aanpassingen heeft 

ondergaan die op enigerlei wijze van invloed zijn op deze dispensatie.  
De betreffende sporter dient in dergelijke gevallen opnieuw dispensatie aan te vragen.  

4. Dispensatieverzoeken die niet zijn ingediend conform het gestelde in de Internationale Standaard voor 
Therapeutisch Gebruik dienen opnieuw te worden ingediend.  

5. Het op enigerlei wijze vervalsen, op onjuiste wijze beïnvloeden en/of achterhouden van informatie die 
van belang is of kan zijn voor een dispensatie(verzoek), wordt beschouwd als fraude in de zin van het 
Dopingreglement.  

 
Artikel 4 - Geregistreerde Doelgroep voor Dopingcontroles 
1. De verplichting tot het indienen van dispensatieverzoeken is beperkt tot de sporters die deel uitmaken 

van de Geregistreerde Doelgroep voor Dopingcontroles van de desbetreffende sportbond 
desbetreffende sportbond.  

2. De sporter dient een dispensatieverzoek in bij de GDS-commissie van de desbetreffende sportbond, 
indien hij deel uitmaakt van de Geregistreerde Doelgroep voor Dopingcontroles van de desbetreffende 
sportbond.  

3. Indien een sporter deel uitmaakt van de Geregistreerde Doelgroep van de internationale federatie 
  van de desbetreffende sportbond, dient deze sporter: 
 a. dispensatie aan te vragen conform de regels van bedoelde internationale federatie; en 
 b. zijn dispensatieverzoek te richten aan de internationale federatie van die sportbond.  

In geval de internationale federatie geen regels heeft vastgesteld ten aanzien van dispensaties, mogen 
sporters dispensatieverzoeken indienen bij de desbetreffende sportbond, conform het bepaalde in in dit 
reglement.  

4. Sporters die behoren tot de Geregistreerde Doelgroep voor Dopingcontroles van de desbetreffende 
sportbond en die in nationale evenementen participeren, dienen een dispensatie te verkrijgen van de 
desbetreffende sportbond, tenzij de sporter reeds een reglementaire dispensatie in de zin van de 
Internationale Standaard voor Therapeutisch Gebruik heeft verkregen van de internationale federatie 
en de desbetreffende sportbond hiervan op de hoogte is gesteld op de wijze als bedoeld in artikel 12.4 
van dit reglement. 

5. Indien bij een sporter die geen deel uit maakt van de Geregistreerde Doelgroep voor Dopingcontroles 
van de desbetreffende sportbond een dopingcontrole wordt uitgevoerd en: 

 a. deze dopingcontrole een belastend analyseresultaat oplevert; en 
b. deze sporter voor therapeutische doeleinden een verboden stof en/of verboden methode gebruikt 

(heeft), zal de GDS-commissie op verzoek van het bondsbestuur van de desbetreffende sportbond 
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(bij de beoordeling van het controleresultaat) of op verzoek van een tuchtrechtelijk college van het 
Instituut Sportrechtspraak (in het kader van de tuchtrechtelijke behandeling) beoordelen of de 
sporter ten aanzien van het therapeutische gebruik als bedoeld onder b. in aanmerking kwam voor 
een dispensatie. Indien dit niet het geval is, is sprake van een positieve uitslag.  

 
Artikel 5 - Geneesmiddelen Dispensatie Sporter-commissie 
1. Het bondsbestuur van de desbetreffende sportbond richt conform de daarvoor geldende statutaire eisen 

een (GDS-)commissie op, dan wel wijst conform de daarvoor geldende statutaire eisen een commissie 
aan om dispensatieverzoeken te behandelen en te beoordelen, alsmede om besluiten te nemen inzake 
het verlenen van dispensaties.  

2. De GDS-commissie bestaat uit tenminste drie en maximaal vijf leden, zijnde natuurlijke personen. 
Behoudens één lid mogen leden van deze commissie: 
a. geen functie of verantwoordelijkheid hebben binnen de desbetreffende sportbond anders dan hun 

zittingneming in deze commissie; 
b. op geen enkele wijze een belang, een betrokkenheid of een band hebben met of binnen de 

desbetreffende sportbond.  
3. Alle leden van de GDS-commissie worden benoemd op voordracht van het Nederlands Centrum voor 

Dopingvraagstukken (NeCeDo). Het NeCeDo doet de voordracht na overleg met de organisaties die 
zitting hebben in het NAP. In voorkomende gevallen mag de desbetreffende sportbond één 
commissielid zonder voordracht benoemen.  

4. Indien sprake is van mogelijke belangenverstrengeling, komt een persoon niet voor zittingneming in 
de GDS-commissie in aanmerking.  

5. In het geval dat de behandelend arts van de sporter die een dispensatieverzoek indient zitting heeft in 
de betreffende GDS-commissie, dient dit commissielid zich te onthouden van stemming.  

6. Voor het zitting nemen in de GDS-commissie komen slechts artsen in aanmerking met ervaring in het 
verzorgen en behandelen van sporters en met een grondige en actuele kennis van klinische en/of 
sportgeneeskunde. Tenminste één commissielid dient specifieke ervaring te hebben in het verzorgen 
en behandelen van sporters met beperkingen.  

7. Besluiten van de GDS-commissie kunnen slechts worden genomen met volstrekte meerderheid van 
stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van het aantal commissieleden aanwezig is.  

8. Buiten vergadering kunnen ook rechtsgeldige besluiten worden genomen, mits meer dan de helft van 
de commissieleden zich schriftelijk, telefonisch of per e-mail voor het betreffende besluit heeft 
uitgesproken.  

9. De GDS-commissie kan zich, indien zij dat bij de beoordeling van een dispensatieverzoek wenselijk 
of noodzakelijk acht, laten ondersteunen door externe deskundigen.  

10. De GDS-commissie kan op verzoek van het bondsbestuur van de desbetreffende sportbond enig 
onderdeel van het vervolgonderzoek inzake een verstoorde T/E ratio beoordelen.  

 
Artikel 6 - Dispensatieverzoek 
1. Indien een sporter voor therapeutische doeleinden een verboden stof en/of verboden methode moet 

(gaan) gebruiken, dient hij direct een dispensatieverzoek in te dienen voor bedoeld gebruik.  
2. Een dispensatieverzoek moet worden opgesteld en ingediend in overeenstemming met het bepaalde in 

de Internationale Standaard voor Therapeutisch Gebruik.  
3. De in het eerste lid van dit artikel bedoelde sporter die wil deelnemen aan een evenement dat wordt 

georganiseerd onder auspiciën van de desbetreffende sportbond, moet tenminste 21 dagen 
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voorafgaand aan de participatie in dit evenement een dispensatieverzoek indienen bij de GDS-
commissie van de desbetreffende sportbond. Dispensatie dient voorafgaand aan deelname door een 
sporter aan een wedstrijd of evenement te zijn verkregen, tenzij sprake is van een noodgeval en/of een 
acute medische aandoening. 

4. Indien een sporter voor therapeutische doeleinden een verboden stof en/of verboden methode moet 
(gaan) gebruiken gedurende een evenement dat wordt georganiseerd onder auspiciën van de 
desbetreffende sportbond, dient de betreffende sporter direct een dispensatieverzoek in te dienen bij de 
GDS-commissie van de desbetreffende sportbond. 

5. De sporter mag een dispensatieverzoek slechts indienen bij één (inter)nationale sportbond. Indien een 
sporter een dispensatieverzoek heeft ingediend bij de internationale federatie van de desbetreffende 
sportbond en na tien werkdagen geen kennisgeving van voornoemde federatie heeft ontvangen inzake 
een besluit omtrent het dispensatieverzoek van de betreffende sporter, kan de GDS-commissie 
besluiten dit dispensatieverzoek in behandeling te nemen. Indien bedoelde internationale federatie tot 
een besluit komt omtrent het dispensatieverzoek, vervangt dit besluit enig eventueel door de GDS-
commissie genomen besluit ten aanzien van het in dit lid bedoelde dispensatieverzoek zodra de 
betreffende sporter van het besluit op de hoogte is gesteld.  

6. Indien een sporter als gevolg van een verstandelijke of lichamelijke beperking niet in staat is 
zelfstandig een dispensatieverzoek in te dienen, mag een ouder, voogd of verzorger dit namens de 
betreffende sporter doen.  

 
Artikel 7 - Aanvraagprocedure dispensatie 
1. Slechts dispensatieverzoeken die volledig en correct zijn ingevuld en die vergezeld gaan van de 

benodigde informatie, worden in behandeling genomen.  
2. Sporters dienen bij het indienen van een dispensatieverzoek bij de GDS-commissie van de 

desbetreffende sportbond gebruik te maken van de verplichte standaard GDS-formulieren.  
3. Elk dispensatieverzoek dient ondertekend te worden door een terzake gekwalificeerde arts. Dezelfde 

arts dient door middel van het invullen van de betreffende formulieren een verklaring te verschaffen 
aangaande de noodzakelijkheid van het gebruik van de betreffende verboden stof en/of verboden 
methode (die de betreffende sporter wenst(e) te gebruiken).  

4. De sporter richt dispensatieverzoeken waarover de GDS-commissie dient te besluiten, inclusief de 
benodigde informatie en documentatie aan het GDS-secretariaat. Het GDS-secretariaat draagt zorg 
voor het versturen van dispensatieverzoeken aan de (leden van de) GDS-commissie.  

5. Het GDS-secretariaat beoordeelt voorafgaand aan de verzending als bedoeld in het vorige lid in 
hoeverre: 

 a. het dispensatieverzoek volledig en correct is ingevuld; en 
 b. alle noodzakelijke informatie aanwezig is.  
6. Indien een van de in het vorige lid bedoelde beoordelingen negatief uitvalt, dient het GDS-

secretariaat: 
 a. de betreffende sporter hiervan direct schriftelijk op de hoogte te stellen; 
 b. de betreffende sporter direct schriftelijk te verzoeken de ontbrekende en/of incorrecte informatie 

aan te leveren.  
7. Het GDS-secretariaat beoordeelt slechts of de volgens de Internationale Standaard voor Therapeutisch 

Gebruik met betrekking tot een dispensatieverzoek vereiste informatie door de sporter is verstrekt. Het 
GDS-secretariaat is niet bevoegd tot het nemen van besluiten inzake het verlenen van een dispensatie. 
Indien het GDS-secretariaat vermoedt dat sprake is van fraude als bedoeld in artikel 3.5 van dit 



Stichting Instituut Sportrechtspraak 
 

Dispensatiereglement bij Dopingreglement ISR  1 december 2004  - 5 – 
 

Tel.: (020) 636 30 61 Fax: (020) 636 34 66 KvK nr. 30189821 
Algemeen rekeningnummer Instituut Sportrechtspraak: Fortisbank 84.79.72.526 

E-mailadres: info@instituutsportrechtspraak.nl  Internetadres: www.instituutsportrechtspraak.nl 

reglement, meldt het GDS-secretariaat dit bij de GDS-commissie. Deze commissie beoordeelt de 
vermoedens en besluit of melding van mogelijke fraude zal geschieden bij het bondsbestuur van de 
betreffende sportbond.  

 
Artikel 8 - Verkorte dispensatieprocedure 
1. Overeenkomstig het bepaalde in de Internationale Standaard voor Therapeutisch Gebruik, geldt voor 

een dispensatieverzoek betreffende het gebruik van een in artikel 8.2 van dit reglement genoemde stof 
voor therapeutische doeleinden een verkorte procedure. In die gevallen is een aangepaste procedure 
van toepassing.  

2. De stoffen waarvoor een verkorte dispensatieprocedure geldt, betreffen: 
a. de bèta-2 agonisten formoterol, salbutamol, salmeterol en terbutaline voor zover sprake is van 

gebruik via inhalatie; en 
 b. glucocorticosteroïden voor zover sprake is van niet-systemisch gebruik. 
3. Voor het gebruik van stoffen waarvoor de verkorte dispensatieprocedure geldt, is geen besluit van de 

GDS-commissie noodzakelijk. Om een stof als genoemd in het vorige lid te mogen gebruiken dient de 
betreffende sporter het GDS-secretariaat door middel van het invullen van de betreffende formulieren 
een verklaring te verschaffen die aantoont dat de sporter een van de in artikel 8.2 genoemde stoffen 
(op de in artikel 8.2 genoemde wijze) voor therapeutische doeleinden dient te gebruiken.  

4. De in het vorige lid bedoelde sporter mag de daar bedoelde stof (onder de van toepassing zijnde 
voorwaarde(n)) gebruiken vanaf het moment van versturing van de in het voorgaande lid van dit 
artikel bedoelde informatie, tenzij sprake is van fraude en/of onjuiste, dan wel onvolledige informatie, 
in welke gevallen geen sprake is van toestemming voor gebruik.  

5. De beoordeling of een sporter de formulieren volledig en correct heeft ingevuld en de vereiste 
informatie heeft verschaft, geschiedt door het GDS-secretariaat. Het GDS-secretariaat voert deze 
beoordeling uit binnen twee werkdagen na ontvangst van de informatie van de sporter.  

6. Het GDS-secretariaat en de GDS-commissie zijn bevoegd de betreffende sporter te verzoeken 
additionele informatie aan te leveren, om de in artikel 8.5 bedoelde beoordeling te kunnen uitvoeren.  

7. De GDS-commissie kan binnen 21 dagen na ontvangst van de informatie als bedoeld in artikel 8.5, 
een volgens de verkorte procedure verleende dispensatie herzien en daaromtrent een nieuw besluit 
nemen. Voor de WADA-TUEC geldt dat deze te allen tijde een volgens de verkorte procedure 
verleende dispensatie kan herzien en daaromtrent een nieuw besluit kan nemen. Sporters dienen zo 
spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld van een dergelijk besluit.  

 
Artikel 9 - Beoordeling van dispensatieverzoeken 
1. Het Dopingreglement bepaalt dat dispensatieverzoeken worden behandeld, beoordeeld en dispensaties 

worden verleend volgens de Internationale Standaard voor Therapeutisch Gebruik.  
2. De GDS-commissie dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk tien werkdagen na de dag van ontvangst 

door het GDS-secretariaat van het dispensatieverzoek, dit verzoek te beoordelen en hieromtrent een 
besluit te nemen. De betreffende sporter dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk veertien werkdagen 
na de dag van ontvangst door het GDS-secretariaat van het dispensatieverzoek, schriftelijk van het 
besluit van de GDS-commissie op de hoogte te worden gesteld.  

3. Indien door de GDS-commissie gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid als genoemd in artikel 
5.9, dan wel sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 7.6 en/of sprake is van een van de situaties 
als bedoeld in artikel 9.5, kan de GDS-commissie afwijken van de in het vorige lid genoemde 
termijnen en nieuwe termijnen voor besluitvorming en kennisgeving vaststellen. De GDS-commissie 
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dient de betreffende sporter binnen de in het vorige lid genoemde termijn inzake kennisgeving, van de 
nieuwe termijnen op de hoogte te stellen.  

4. De sporter komt in aanmerking voor een dispensatie, indien: 
a. sprake is van een medische aandoening die dient te worden behandeld met een verboden stof en/of 

verboden methode; 
b. het niet gebruiken van de betreffende verboden stof en/of verboden methode voor de aangegeven 

therapeutische doeleinden, ernstige consequenties voor de gezondheid van de sporter zou hebben; 
c. het therapeutische gebruik van de verboden stof en/of verboden methode geen verbetering van de 

sportprestatie bewerkstelligt, dan wel zal bewerkstelligen, anders dan kan worden verwacht door 
het herstellen van de normale gezondheidstoestand van de sporter; 

d. voor de in het dispensatieverzoek genoemde verboden stof en/of verboden methode geen 
bruikbaar medisch alternatief voorhanden is; en 

e. de noodzaak tot gebruik van de in het dispensatieverzoek genoemde verboden stof en/of verboden 
methode niet het gevolg is van eerder niet-therapeutisch gebruik van enige verboden stof en/of 
verboden methode. 

5. Het gebruik van een verboden stof en/of verboden methode ter verhoging van “laag-normale” niveaus 
endogeen geproduceerd hormoon, wordt niet beschouwd als een acceptabel therapeutisch doel en 
komt derhalve niet voor een dispensatie in aanmerking. 

6. Indien de GDS-commissie dat noodzakelijk acht ter beoordeling van een dispensatieverzoek, wordt na 
overleg hieromtrent tussen de GDS-commissie, de betreffende sporter en het bondsbestuur van de 
desbetreffende bond, additioneel onderzoek uitgevoerd voor rekening van de betreffende sporter of de 
desbetreffende sportbond. Indien de GDS-commissie dat noodzakelijk acht ter beoordeling van een 
dispensatieverzoek, kan de GDS-commissie de sporter verzoeken additionele informatie aan te 
leveren.  

7. Elke dispensatie bevat een beschrijving van de voorwaarden onder welke de dispensatie is verleend. 
Deze voorwaarden betreffen in ieder geval: 

 a. welke verboden stof en/of verboden methode op basis van de dispensatie mag worden gebruikt; 
 b. de duur van het gebruik van de verboden stof en/of verboden methode; 
 c. de dosering van het gebruik; en 
 d. de toegestane wijze van toediening. 
8. Een dispensatie wordt niet met terugwerkende kracht verleend, tenzij: 
 a. sprake was van een noodgeval; 
 b. sprake was van een acute medische aandoening; en/of  

c. er vanwege uitzonderlijke omstandigheden onvoldoende tijd of gelegenheid was voor de sporter 
om een dispensatieverzoek in te dienen of voor de GDS-commissie om een dispensatieverzoek te 
behandelen.  

 
Artikel 10 - Herziening van een dispensatie 
1. Tegen besluiten inzake dispensatieverzoeken kan beroep worden aangetekend bij een door de 

desbetreffende sportbond of de desbetreffende internationale federatie daartoe ingestelde 
beroepscommissie.  

2. WADA kan op verzoek van een sporter en op eigen initiatief het besluit van de desbetreffende 
sportbond inzake het dispensatieverzoek beoordelen. 

3. Indien WADA oordeelt dat een besluit van de desbetreffende sportbond omtrent een 
dispensatieverzoek niet is genomen in overeenstemming met de Internationale Standaard voor 
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Therapeutisch Gebruik die ten tijde van dat besluit van kracht was, kan WADA het besluit herzien. De 
eventueel door de Nederlandse GDS-commissie verleende dispensatie komt daarmee te vervallen.  

4. Het besluit van de GDS-commissie blijft van kracht tot het moment van herziening door WADA op 
grond van dit artikel.  

 
Artikel 11 - Annulering van een dispensatie 
1. Een dispensatie is niet meer geldig indien: 
 a. de sporter zich niet houdt aan de met betrekking tot de dispensatie gestelde voorwaarden;  
 b. de termijn waarvoor de dispensatie is verleend, is verstreken; 
 c. de sporter op de hoogte is gesteld van het feit dat de dispensatie is geannuleerd; of 

d. WADA, CAS of een andere bevoegde instantie het besluit tot verlening van een dispensatie 
herziet. 

2. Uitgezonderd het bepaalde in artikel 11.1 sub b. van dit reglement, geldt dat de annulering van een 
dispensatie in werking treedt op het moment dat de betreffende sporter hiervan door middel van een 
aangetekend schrijven in kennis is gesteld. De datum van ontvangst wordt bij schriftelijke 
correspondentie geacht twee dagen na de datum van verzending te zijn gelegen. 

3. Dit artikel is tevens van toepassing op het gebruik van stoffen waarop de verkorte 
dispensatieprocedure van toepassing is.  

 
Artikel 12 - Communicatie 
1. Een door de sporter bij de GDS-commissie van de desbetreffende sportbond ingediend 

dispensatieverzoek wordt door het GDS-secretariaat verstuurd aan WADA, de NADO en, indien het 
een sporter betreft als bedoeld in artikel 4.3 van dit reglement, aan de relevante internationale 
federatie(s) van de desbetreffende sportbond. 

2. Een besluit van de desbetreffende sportbond inzake een dispensatieverzoek van de desbetreffende 
sportbond wordt door het GDS-secretariaat verstuurd aan de betreffende sporter, WADA, de NADO 
en, indien het een sporter betreft als bedoeld in artikel 4.3 van dit reglement, aan de relevante 
internationale federatie(s) van de desbetreffende sportbond. WADA ontvangt tevens het volledige 
dossier.  

3. De sporter die een dispensatieverzoek indient bij een andere organisatie dan de desbetreffende 
sportbond, stuurt bij voorkeur het GDS-secretariaat van zijn sportbond direct een kopie van het 
dispensatieverzoek. Het GDS-secretariaat stuurt een kopie van het betreffende verzoek aan de NADO.  

4. Een sporter die een dispensatie verkrijgt van een andere organisatie dan de desbetreffende sportbond, 
dient het GDS-secretariaat hiervan direct op de hoogte te stellen en het GDS-secretariaat een kopie 
van de dispensatie, de bijbehorende voorwaarden, alsook relevante informatie en documenten te 
sturen. Het GDS-secretariaat stelt de het bondsbestuur van de desbetreffende sportbond en de NADO 
op de hoogte van de dispensatie. 

5. Indien de sporter beroep aantekent tegen een besluit van de desbetreffende sportbond inzake een 
dispensatieverzoek, stelt het GDS-secretariaat WADA, de NADO en eventuele andere betrokken 
internationale federaties van de desbetreffende sportbond hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op 
de hoogte.  

6. De sporter die beroep aantekent tegen een besluit van de internationale federatie van de desbetreffende 
sportbond inzake een dispensatieverzoek, dient het GDS-secretariaat hiervan direct schriftelijk op de 
hoogte te stellen. Het GDS-secretariaat stelt de desbetreffende sportbond en de NADO zo spoedig 
mogelijk schriftelijk op de hoogte van het beroep.  
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7. Indien WADA een besluit van de desbetreffende sportbond inzake een dispensatie(verzoek) herziet, 
dient het GDS-secretariaat of de desbetreffende sportbond hiervan zo spoedig mogelijk de sporter, de 
NADO en de het bondsbestuur van de desbetreffende sportbond (indien deze niet direct door WADA 
op de hoogte was gesteld) schriftelijk op de hoogte te stellen.  

 
Artikel 13 - Persoonsgegevens 
1. De desbetreffende sportbond, de GDS-commissie, het GDS-secretariaat, het bondsbestuur en de 

NADO dragen zorg voor het verwerken van de in het kader van de uitvoering van dit reglement 
verzamelde persoonsgegevens conform het gestelde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

2. De sporter dient schriftelijk toestemming te verlenen voor het verwerken van alle relevante 
persoonsgegevens met betrekking tot en/of voortvloeiende uit het dispensatieverzoek en de eventuele 
dispensatie door: 

 a. de GDS-commissie; 
b. onafhankelijke medische en/of wetenschappelijke deskundigen waarmee deze commissie 

samenwerkt in het kader van de behandeling van het dispensatieverzoek; 
 c. de relevante internationale federatie(s); 
 d. het GDS-secretariaat; 
 e. de NADO; 
 f. de beroepscommissie van de desbetreffende sportbond; 
 g. WADA TUEC; en 
 h. CAS. 
3. De sporter dient schriftelijk toestemming te geven voor het versturen van de in het vorige lid bedoelde 

persoonsgegevens door of namens de desbetreffende sportbond aan andere relevante anti-doping 
organisaties zoals bedoeld in de World Anti-Doping Code, alsmede de verwerking van de gegevens 
door deze organisaties.  

4. Dispensatieverzoeken worden behandeld met een zo groot mogelijke vertrouwelijkheid. De in artikel 
13.2 genoemde betrokkenen zullen alle in die bepaling bedoelde informatie vertrouwelijk behandelen. 

5. Zonder de in het eerste lid van dit artikel genoemde schriftelijke toestemming wordt een 
dispensatieverzoek niet in behandeling genomen en wordt een reeds verleende dispensatie niet 
verlengd.  


