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Betreffende wetsvoorstel: 

 

34543 

Regels tot uitvoering van het antidopingbeleid en tot instelling van de Dopingautoriteit 

(Wet uitvoering antidopingbeleid) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 13 februari 2018 met algemene stemmen aangenomen door de 

Tweede Kamer.   

 

Aangenomen amendementen 

Invoegen Artikel 13a Evaluatiebepaling na artikel 13 

10  13 (Bruins Slot) over een evaluatiebepaling 

 

Dit amendement introduceert een evaluatiebepaling bij de Wet uitvoering antidopingbeleid. 

De indiener beoogt hiermee dat de wet na maximaal drie jaar na inwerkingtreding wordt 

geëvalueerd, zodat de Minister de Kamer hierover binnen vier jaar kan informeren. De 

indiener wil dat in de evaluatie in ieder geval onderstaande punten worden meegenomen. 

Met het wetsvoorstel wordt de Dopingautoriteit een zelfstandig bestuursorgaan. Door deze 

publiekrechtelijke inkadering van de Doping-autoriteit moeten de juridische risico’s worden 

weggenomen die verbonden zijn aan de volledig privaatrechtelijk georiënteerde regeling 

van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van het 

dopingcontroleproces. Deze juridische risico’s worden echter niet weggenomen voor 

commerciële organisaties die dopingcontroles uitvoeren. Bovendien ontbreekt toezicht op 

deze commerciële organisaties. De indiener wil dat in de evaluatie meegenomen wordt 

welk effect dit heeft op de (effectiviteit van) dopingbestrijding in algemene zin, maar ook 
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op het functioneren van de Dopingautoriteit. Daarnaast wil de indiener dat in de evaluatie 

wordt meegenomen of met deze situatie voldoende rechtszekerheid voor sporters 

gegarandeerd is. In het wetsvoorstel wordt mede opgenomen dat de Dopingautoriteit 

gegevens mag uitwisselen met de douane, de IGJ en de NVWA. Er is voor gekozen om 

samenwerking met politie, OM en FIOD te regelen via ofwel een nog op te stellen 

samenwerkingsprotocol, ofwel een nog op te stellen convenant. De indiener wil dat in de 

evaluatie wordt opgenomen of de samenwerking met politie, OM en FIOD op deze manier 

optimaal werkt, en of de gegevensverstrekking van deze organisaties richting de doping-

autoriteit afdoende is voor een effectief antidopingbeleid. Ten slotte wenst de indiener dat 

geëvalueerd wordt of met de Wet uitvoering antidopingbeleid ook de productie van en 

handel in dopingproducten effectiever wordt aangepakt, en of hierin nog verbeteringen 

kunnen worden ondernomen. 

Met algemene stemmen aangenomen 

 

Moties 

 

11 (Nispen c.s.) over de aanpak van dopinggerelateerde criminaliteit 

Met algemene stemmen aangenomen 

 

12  15 (Bruins Slot c.s.) over een samenwerkingsprotocol 

Met algemene stemmen aangenomen 


