
STELLINGEN 
behorend bij het proefschrift van J.W. Soek, the Strict Liability Principle and the Human Rights 
of the Athlete in Doping Cases, Rotterdam 3 maart 2006 
 
1.  Het tuchtrecht inzake dopingovertredingen dient beschouwd te worden als quasi-strafrecht. 
 
2.  Op het tuchtrecht inzake dopingovertredingen is art. 6 EVRM van toepassing. De 

toepassing van het strict-liability-beginsel is in strijd met die bepaling. 
 
3.  In disciplinaire gedingen inzake dopingovertredingen dienen aan de vervolgde sporter 

dezelfde rechten toebedeeld te worden die de verdachte in een strafgeding toekomen. 
 
4.  De harmonisatie van sancties waarmee dopingovertredingen bedreigd worden leidt tot 

rechtsongelijkheid. 
 
5.  De lex sportiva van het Court of Arbitration kan eerst tot volledige wasdom komen indien in 

de Procedural Rules van het tribunaal het stare decisis-beginsel en de verplichting tot 
openbaarmaking van de uitspraken worden neergelegd. 

 
6.  Opiniepeilingen bij verkiezingen zijn ondemocratisch: ze maken de kiezers in feite vooraf 

afhankelijk van de mening van anderen. 
 
7.  De staatssteun aan betaald voetbalclubs zou zich moeten beperken tot volledige gratis 

politie-inzet om de openbare orde te handhaven, want alleen deze vorm van staatssteun is 
niet competitievervalsend. 

 
8.  Bij het referendum over de Grondwet voor Europa had de burger verplicht moeten zijn 

zijn stem schriftelijk in het kort te motiveren opdat stemmen op oneigenlijke gronden 
uitdrukkelijk zichtbaar waren geworden en aldus de algehele uitslag in het licht daarvan had 
kunnen worden beoordeeld. 

 
9.  De instellingen van de Europese Unie hebben zich bij gebreke aan een bepaling 

daaromtrent in het EU-Verdrag ten onrechte met doping in de topsport beziggehouden. 
 
10. Onder de criteria die worden gehanteerd door de Europese Commissie om sociale partner 

organisaties (werkgevers en werknemers) toe te laten tot de officiële Sociale Dialoog op 
EU-niveau ontbreekt de voorwaarde dat de organisaties onafhankelijk moeten zijn. Dat is 
kennelijk vanzelfsprekend, want behoort tot de algemene fundamentele internationale 
beginselen van de Sociale Dialoog. In de betaald voetbalwereld bestaan op nationaal en 
internationaal niveau echter afhankelijkheden van de nationale voetbalbonden en de 
Europese federatie UEFA aan werkgeverszijde die duidelijk maken dat de 
onafhankelijkheidsconditie geëxpliciteerd zou moeten worden. 

 
10.  Hoe anders ook de afbeeldingen van Wilhelm Tell ons doen geloven; de bedoeling van zijn 

tweede pijl wijst erop dat hij nooit met een kruisboog geschoten kan hebben. 


