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ALGEMEEN
Artikel 1
I
Het Reglement Verboden Stoffen is van toepassing op alle deelnemers,
zoals omschreven in artikel 2, van het Deelnemers Reglement.
II
Het is verboden deel te nemen aan een wedstrijd met een paard waarvan
zich in het lichaam een stof bevindt, die behoort tot de groepen stoffen,
die zijn opgenomen op de lijst, zoals bedoeld in lid IV.
III
Onder verboden stoffen worden verstaan in de lijst opgenomen stoffen of
stoffen die behoren tot in de lijst opgenomen groepen van stoffen.
Overtredingen op grond van het bepaalde in lid II worden vastgesteld in
een onderzoek van monsters, zoals bedoeld in de artikel 2 tot en met
artikel 15, waarbij de aanwezigheid van een verboden stof, de
metabolieten van die stof, alsmede de isomeren van die stof en haar
metabolieten worden aangetoond.
Bij een stof waarvoor een drempelwaarde is vastgesteld, is eerst sprake
van overtreding bij een concentratie (of in bepaalde gevallen een
verhouding) van die stof, die gelijk is aan of hoger dan de in de lijst
van verboden stoffen aangegeven drempelwaarde.
IV
De N.D.R. stelt de lijst van verboden stoffen vast. Deze lijst wordt
geacht deel uit te maken van dit reglement.
De lijst wordt door de N.D.R. tenminste éénmaal per jaar in het Officieel
Bulletin gepubliceerd, waarbij voor bepaalde daarvoor in aanmerking
komende stoffen de drempelwaarde wordt vermeld.
Wijziging in de lijst treden in werking direct na de aankondiging daarvan
in het Officieel Bulletin.
V
Het
is
verboden
om
op
het
wedstrijdterrein
verboden
stoffen,
injectiespuiten
en
injectienaalden
in
bezit
te
hebben.
De
Wedstrijddierenarts is van deze bepaling uitgezonderd.
VI
Het is verboden een stof, zoals bedoeld in lid III toe te dienen, de
toediening uit te lokken, te begunstigen of opdracht daartoe te geven,
aan het toedienen mee te werken of het toedienen hiervan toe te staan.
VII
Voor de naleving van het gestelde in lid II is de trainer, zoals bedoeld
in artikel 18 van het Algemeen Wedstrijd Reglement, verantwoordelijk,
alsmede in voorkomende gevallen deelnemers die, hoewel niet trainer in
reglementaire zin, zich daadwerkelijk bezighouden met de verzorging en/of
bevordering van het prestatievermogen van het paard.

DE TAAKSTELLING VAN FUNCTIONARISSEN
COMITÉ
Artikel 2
I
Het onderzoek naar het gebruik van verboden stoffen gebeurt voor of na de
wedstrijd uitsluitend op aanwijzing van het in artikel 8 van het Algemeen
Wedstrijd Reglement bedoelde Comité, dit met inachtneming van het
bepaalde in artikel 10.
II
Het Comité heeft de leiding van het onderzoek. Het Comité geeft aan de
Wedstrijddierenarts opdracht tot het doen van een onderzoek. Toezicht op
de feitelijke uitvoering van het onderzoek delegeert het Comité aan de
Baancommissaris.

WEDSTRIJDDIERENARTS
Artikel 3
I
Het afnemen van monsters in het kader van het onderzoek naar het gebruik
van verboden stoffen geschiedt onder verantwoordelijkheid van de op grond
van het bepaalde in artikel 4, lid III, ad. a en lid IV, ad. a van het
Algemeen Wedstrijd Reglement aangewezen Wedstrijddierenarts.
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II

De Wedstrijddierenarts mag geen direct of indirect belang hebben bij het
door hem aan een onderzoek onderworpen paard.
Ingeval omstandigheden dit noodzakelijk maken, is het Comité bevoegd de
Wedstrijddierenarts te vervangen door een andere Dierenarts, die in dat
geval met de verantwoordelijkheid van de Wedstrijddierenarts is belast.

BAANCOMMISSARIS
Artikel 4
De Baancommissaris, zoals bedoeld in artikel 12 van het Algemeen Wedstrijd
Reglement, is belast met toezicht op de uitvoering van het onderzoek en draagt
er onder meer zorg voor dat de Wedstrijddierenarts zonodig door een
functionaris wordt geassisteerd en de met het onderzoek verbandhoudende
administratieve werkzaamheden door een functionaris worden verricht.

DE VOORZIENINGEN
AFNAMEBOX
Artikel 5
I
Alle baanorganisaties moeten beschikken over een afnamebox, zoals bepaald
in artikel 4, lid III, ad. h. van het Algemeen Wedstrijd Reglement met
uitzondering van kortebaanorganisaties.
II
Ingeval bij een kortebaanwedstrijd een onderzoek naar het gebruik van
verboden stoffen wordt uitgevoerd is het bepaalde in artikel 11, lid II
van toepassing.

ADMINISTRATIEVOERING
Artikel 7
I
De N.D.R. stelt een formulier samen voor rapportage van het onderzoek en
draagt zorg voor de beschikbaarheid daarvan.
II
De Baancommissaris of een door hem aangewezen functionaris draagt zorg
voor de invulling van het formulier.
III
Het formulier voorziet in ieder geval in de vastlegging van gegevens
betreffende plaats en tijdstip van de meeting, wedstrijdgegevens, namen
van de Wedstrijddierenarts en functionarissen, die aan het onderzoek
hebben meegewerkt, gegevens van het paard en namen van personen die bij
het onderzoek aanwezig zijn geweest, gegevens betreffende het monster en
de identificatie-gegevens van het monster.
IV
De N.D.R. is verantwoordelijk voor de registratie van alle uitgevoerde
onderzoeken en houdt daartoe een register bij.
V
De N.D.R. draagt er zorg voor, dat alle bescheiden die op het onderzoek
naar het gebruik van verboden stoffen betrekking hebben, waaronder ook te
rekenen daarop betrekking hebbende dossiers de rechtspraak betreffende,
voor 5 jaar beschikbaar blijven.

DE EXPERTISE EN CONTRA-EXPERTISE
Artikel 8
I
Van de twee monsters, zoals bedoeld in artikel 11, lid XIV, wordt één
monster (A-monster) als eerste onderzocht. Onder expertise wordt de
analyse van dit monster verstaan. Onder contra-expertise wordt de analyse
van het andere monster (B-monster) verstaan.
II
Een contra-expertise kan worden verricht in geval de uitslag
van een
expertise "positief" luidt.
III
Het verrichten van expertises en contra-expertises wordt slechts
bijgewoond door medewerkers van het betrokken laboratorium, tenzij de
N.D.R. de aanwezigheid van anderen wenselijk acht, wier namen in dat
geval door de N.D.R. schriftelijk aan het laboratorium worden opgegeven.
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DE LABORATORIA
Artikel 9
I
a

II
III

IV
V

De expertise geschiedt door laboratoria die zijn aangewezen door
de N.D.R.
In het geval van een TCO2 controle zal de expertise onmiddellijk na
de afname, op het wedstrijdterrein, verricht worden door de
dienstdoende
wedstrijddierenarts, met behulp van ter plekke
aanwezige analyseapparatuur.
b.
De contra-expertise geschiedt door laboratoria, die zijn aangewezen
door de N.D.R.
Een laboratorium kan aangewezen worden voor het verrichten van zowel
expertises als contra-expertises.
Ingeval het onderzoek naar het gebruik van bepaalde verboden stoffen met
betrekking tot het onderzoek van monsters een tijdsgebonden karakter
draagt, is de N.D.R. bevoegd de contra-expertise te laten verrichten door
het laboratorium dat de expertise heeft verricht.
De N.D.R. maakt door middel van een publikatie in het Officieel Bulletin
bekend bij welke onderzoeken naar het gebruik van verboden stoffen het
bepaalde in dit lid van toepassing is.
De laboratoria bepalen de wijze waarop de analyse van de monsters wordt
uitgevoerd en op welke stoffen een monster wordt onderzocht, een en ander
volgens door de N.D.R. gegeven richtlijnen.
De laboratoria bepalen met welke apparatuur en aan de hand van welke
standaardwaarden de analyse van monsters plaatsvindt en brengen dit ter
kennis van de N.D.R.
In het geval van een TCO2 onderzoek bepaalt de NDR met welke apparatuur
en aan de hand van welke standaardwaarden de analyse van monsters
plaatsvindt.

HET TOEZICHT OP DE NALEVING
Artikel 10
I
De N.D.R. verschaft richtlijnen ten aanzien van het aantal af te nemen
monsters en stelt de wedstrijden vast waarvan tenminste één van de
deelnemende paarden aan een onderzoek wordt onderworpen.
De N.D.R. kan ten aanzien van het aanwijzen van paarden, die aan een
onderzoek worden onderworpen, aanvullende richtlijnen verstrekken.
II
Bij een op het wedstrijdterrein overleden paard wordt, indien naar het
oordeel van het Comité noodzakelijk en mogelijk, een onderzoek
uitgevoerd.

DE AFNAME
Artikel 11
I
Het afnemen van een monster vindt in beginsel plaats in een afnamebox,
zoals bedoeld in artikel 5. Is het paard, door welke oorzaak dan ook,
niet in staat de afnamebox te betreden, dan is de Wedstrijddierenarts
bevoegd ter plaatse een andere mogelijkheid te benutten, waar naar zijn
oordeel op verantwoorde wijze uitvoering aan het onderzoek wordt gegeven,
dan wel te handelen conform het gestelde in lid XVIII.
II
Ingeval een onderzoek voor, tijdens of na een kortebaanwedstrijd en of
een recreatieve baan moet worden uitgevoerd, maakt de Wedstrijddierenarts
ter plaatse gebruik van een ruimte, waar naar zijn oordeel op
verantwoorde wijze uitvoering aan het onderzoek wordt gegeven.
III
Het afnemen van een monster vindt uitsluitend plaats tijdens een
wedstrijddag op het wedstrijdterrein bij paarden, die voor die dag voor
deelneming aan de wedstrijden zijn aangegeven, dit met inachtneming van
het bepaalde in lid II.
IV
Wanneer een paard een onderzoek moet ondergaan, stelt het Comité de
Baancommissaris daarvan in kennis, die op zijn beurt ervoor zorgdraagt
4

dat het paard zo spoedig mogelijk onder toezicht van een daartoe
aangewezen functionaris wordt gesteld, welk toezicht eerst wordt
beëindigd nadat het onderzoek is afgerond.
Het is verboden vanaf het moment waarop het voornemen tot het verrichten
van een onderzoek kenbaar is gemaakt, tot het tijdstip waarop het afnemen
van het monster is beëindigd, het paard te laten eten, tenzij daartoe
toestemming is gegeven door de Wedstrijddierenarts. Het laten drinken van
het paard van vers, stromend water is mits daartoe toestemming is gegeven
door de wedstrijddierenarts c.q. baancommissaris is wel toegestaan.
V

VI
VII

VIII

IX

X

XI

XII

De Baancommissaris draagt er zorg voor dat de trainer van het paard, of
in voorkomende gevallen diens vertegenwoordiger, op de hoogte wordt
gesteld. De trainer heeft na ontvangst van de mededeling de plicht zich
onmiddellijk naar de plaats van de afname te begeven. Hij kan zich met
inachtneming van het bepaalde in artikel 18, lid X van het Algemeen
Wedstrijd Reglement laten vertegenwoordigen. De trainer c.q. diens
vertegenwoordiger, kan kenbaar maken, dat van de mogelijkheid om bij het
onderzoek aanwezig te zijn geen gebruik wordt gemaakt. In dat geval
maakt de Baancommissaris hiervan melding op het formulier, zoals bedoeld
in artikel 7, lid I.
Indien de trainer c.q. diens vertegenwoordiger van de mogelijkheid om bij
de afname aanwezig te zijn geen gebruik maakt, vervalt het recht bezwaar
aan te tekenen tegen vermeende onjuistheden tijdens de afname.
Behoudens het in lid VI vastgelegde recht om niet bij het onderzoek
aanwezig behoeven te zijn, is het de in artikel 1, lid VII
verantwoordelijk gestelde deelnemers verboden om medewerking aan het
onderzoek te weigeren, dan wel te trachten het goede verloop daarvan te
verstoren.
Indien een monster niet kan worden afgenomen door de in lid VIII gestelde
feiten, dan wordt geacht een overtreding te hebben plaatsgevonden van het
bepaalde in artikel 1, lid II. Het gestelde in artikel 13, lid VII en lid
IX is dan van overeenkomstige toepassing.
Buiten
de
dienstdoende
functionarissen
van
de
N.D.R.
en
de
Wedstrijddierenarts, hebben slechts de trainer c.q. diens vertegenwoordiger, de eigenaar en de begeleider van het desbetreffende paard
recht om bij de afname aanwezig te zijn.
De Wedstrijddierenarts zal eerst met de afname aanvangen, indien de
trainer, of diens vertegenwoordiger, aanwezig is, tenzij deze aan de
Baancommissaris ter kennis heeft gebracht niet bij het onderzoek aanwezig
te zullen zijn. Is de trainer, of diens vertegenwoordiger, niet
verschenen binnen 10 minuten na de kennisgeving van de Baancommissaris,
dan vangt de Wedstrijddierenarts aan met de afname. Het gestelde in lid
VII is dan van toepassing.
Het afnemen van urine, bloed, speeksel of andere secreta en excreta
geschiedt door de Wedstrijddierenarts. Hij kan zich daarbij laten
bijstaan door een assistent en/of een door de Baancommissaris daartoe
aangewezen functionaris.
Een af te nemen monster is bij voorkeur een urinemonster.
De Wedstrijddierenarts bepaalt de voor de afname van urine in acht te
nemen tijdsduur, een en ander met inachtneming van de door de N.D.R. ter
zake
gepubliceerde
richtlijnen.
Indien
binnen
de
door
de
Wedstrijddierenarts bepaalde tijdsduur geen of niet voldoende urine kan
worden verkregen, bepaalt de Wedstrijddierenarts op welke andere wijze
een monster wordt afgenomen, dit met inachtneming van het bepaalde in lid
XII. Het paard mag voor de afname van urine ten hoogste 30 minuten in de
afnamebox verblijven.
In het geval van een TCO2 onderzoek, zal er geen urine afgenomen worden
en zal de dienstdoende wedstrijddierenarts onmiddellijk overgaan tot het
verkrijgen van bloedmonsters.
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XIII

XIV

XV

XVI

XVII

Bij het afnemen van een monster moet de hoeveelheid voldoende zijn voor
de samenstelling van twee monsters: één daarvan wordt gebruikt voor de
expertise(A-monster) en één, indien van toepassing voor de contraexpertise (B-monster).
In het geval van een TCO2 onderzoek, zal het A-monster bestaan uit
minimaal een en maximaal vier verschillende afnames.
Voor identificatie van het monster wordt gebruik gemaakt van voor dit
doel beschikbaar gestelde labels in combinatie met het formulier, zoals
bedoeld in artikel 7, lid I.
De labels worden aangebracht op de desbetreffende containers en op het
formulier ten dienste van de N.D.R. en het laboratorium.
De labels worden eveneens aangebracht op de kopie van het formulier.
Nadat de afname van de monsters heeft plaatsgevonden, de containers zijn
afgesloten en voorzien van labels, de verzenddoos in gereedheid is
gebracht en verzegeld en het formulier, zoals bedoeld in artikel 7, lid I
van de benodigde gegevens is voorzien, tekenen de Wedstrijddierenarts en
de trainer c.q. diens vertegenwoordiger voor akkoord, waarna de kopie in
bezit wordt gesteld van de trainer c.q. diens vertegenwoordiger.
Indien de trainer c.q. diens vertegenwoordiger weigert het formulier te
ondertekenen, omdat hij van oordeel is dat de afname niet conform de
voorschriften is verlopen, of om welke andere reden dan ook, dan vermeldt
hij die (deze) reden(en) op een apart formulier, voorzien van een zelf
geschreven toelichting en gedateerd en ondertekend aan de Baancommissaris
te overhandigen.
De Baancommissaris maakt rapport op van zijn bevindingen en overhandigt
dit rapport, alsmede beide formulieren aan de Secretaris van het Comité.
Aan de hand van de ingebrachte bezwaren verzoekt de N.D.R. aan de
Wedstrijddierenarts om diens bevindingen schriftelijk kenbaar te maken.
Op grond van de ingebrachte bezwaren en daarmee verbandhoudende
rapportages beslist de N.D.R. of het onderzoek wordt voortgezet. Van deze
beslissing wordt de trainer schriftelijk in kennis gesteld.
Van het houden van een onderzoek kan worden afgezien op diergeneeskundige
gronden van zwaarwegende aard of bij gevaarlijk gedrag van het paard, een
en ander ter beoordeling van de Wedstrijddierenarts.
In voorkomende gevallen stelt de Baancommissaris de N.D.R. daarvan
schriftelijk in kennis.

HET TRANSPORT
Artikel 12
I
De N.D.R. verzorgt het transport van de monsters naar het laboratorium.
De N.D.R. maakt daarbij gebruik van een verzenddoos die beschadiging van
de monsters zoveel mogelijk uitsluit.
II
Het transport van de monsters naar het laboratorium geschiedt in een
verzegelde verzenddoos vergezeld van een transportformulier.
III
De verzenddoos wordt niet eerder dan in het laboratorium geopend. De
functionaris van het laboratorium die de verpakking opent, maakt in de
rapportage aan de N.D.R. melding van de staat waarin hij de verpakking en
de monsters heeft aangetroffen.
IV
Indien de verzenddoos op last van de douane is geopend heeft dit geen
ongeldigheid van het onderzoek tot gevolg, mits blijkt dat de monsters in
de ongeschonden staat verkeren.
V
Monsters die in geschonden toestand het laboratorium bereiken, waardoor
naar het oordeel van aan het laboratorium verbonden deskundigen twijfels
zouden
kunnen
rijzen
over
de
waarde
van
de
expertise
c.q.
contra-expertise en/of monsters waarvan de verzegeling geheel dan wel
gedeeltelijk is verbroken,
komen
niet voor
een expertise c.q.
contra-expertise in aanmerking.
Het laboratorium stelt in dat geval de N.D.R. daarvan schriftelijk in
kennis.
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VI

Indien naar aanleiding van het gestelde in lid V geen expertise c.q.
contra-expertise is uitgevoerd, zal het onderzoek worden geacht niet te
hebben plaatsgevonden.

DE UITSLAG
Artikel 13
I
Het laboratorium deelt de uitslag van het onderzoek zo spoedig mogelijk
schriftelijk aan de N.D.R. mede.
Het laboratorium vermeldt ten aanzien van elk monster in zijn rapportage
de op het label vermelde gegevens en de kwalificatie "negatief" of
"positief" en voorziet het rapport van de handtekening van de deskundige.
Indien de kwalificatie "positief" luidt, geeft het laboratorium tevens
aan welke verboden stof in het monster is aangetroffen en in gevallen
waarin het gaat om een drempelwaarde ook in welke concentratie (en/of in
bepaalde gevallen verhouding).
In het geval van een positief TCO2 onderzoek van het A-monster, brengt de
dienstdoende dierenarts zo snel en zo discreet mogelijk het dienstdoende
draverijcomité op de hoogte.
Hij vermeldt hierbij tevens de geconstateerde waarde en of er een Bmonster afgenomen gaat worden ter verdere analyse in het daarvoor
aangewezen laboratorium.
II
Een onderzoeksresultaat is "negatief" wanneer:
a.
het gebruik van een verboden stof niet is gebleken of
b.
in het geval het een verboden stof betreft waarvoor een
drempelwaarde is vastgesteld, weliswaar de aanwezigheid van die
stof is aangetoond, doch in een concentratie (en/of verhouding)
lager dan de voor die vastgestelde drempelwaarde.
III
Een onderzoeksresultaat is "positief", indien bij de expertise de
aanwezigheid van één of meer verboden stoffen is aangetoond met dien
verstande dat:
a. indien het een verboden stof betreft waarvoor een drempelwaarde is
vastgesteld, het onderzoeksresultaat slechts dan als positief wordt
beschouwd indien de aanwezigheid van de desbetreffende stof is
aangetoond in een concentratie gelijk aan of hoger dan de voor die
stof vastgestelde drempelwaarde.
b. In het geval van een TCO2 onderzoek
geldt de expertise als
“positief” indien er bij het onderzoek van het A-monster een
concentratie gelijk aan of hoger dan de voor de vrij kooldioxide
vastgestelde drempelwaarde.
In het geval dat de geconstateerde waarde van vrij kooldioxide
hoger is dan 39,6 mmol/liter bloedplasma, zal hetgeen bepaald in
artikel 13, lid V van toepassing worden.
c. De eigenaar van het desbetreffende paard niet of niet tijdig om een
contra-expertise heeft verzocht.
IV

V

Indien de uitslag van de expertise "negatief" luidt, wordt het onderzoek
beëindigd. De betrokken trainer wordt daarvan zo spoedig mogelijk
schriftelijk door de N.D.R. in kennis gesteld en de uitslag wordt in het
Officieel Bulletin gepubliceerd.
Indien de uitslag van de expertise "positief" luidt worden de trainer en
hiervan zo spoedig mogelijk door de N.D.R. op de hoogte gesteld. Deze
eigenaar heeft het recht een contra-expertise te verlangen, die met het
B-monster wordt uitgevoerd. De eigenaar van het desbetreffende paard kan
de contra-expertise alleen laten uitvoeren bij een van de door de NDR in
het OB-1 gepubliceerde laboratoria.
a.

De eigenaar van het desbetreffende paard dient het verzoek tot het
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VI

VII

VIII
IX

X

doen van een contra-expertise binnen tien werkdagen na dagtekening
van de toegezonden uitlag van het A-monster schriftelijk in bij het
secretariaat van de NDR.
b.
In het geval van een positieve expertise van een TCO2 onderzoek
beslist de trainer (of diens vertegenwoordiger)namens de eigenaar,
onmiddellijk na het vaststellen van de positieve analyse van het Amonster of de hij/zij gebruik wil maken van de mogelijkheid om een
contra expertise te laten uitvoeren.
Door ondertekening van het hiervoor gebruikte afnameformulier
verklaart hij/zij zich namens de eigenaar zich akkoord met hetgeen
bepaald in artikel V, lid c en d van het reglement verboden
stoffen.
c.
De kosten voor de expertise komen voor rekening van de NDR. De
kosten van de contra-expertise komen indien de uitslag positief is
voor de rekening van de eigenaar. Indien de uitslag van de contraexpertise negatief is, komen de kosten van de expertise en de
contra-expertise voor rekening van de NDR en ontvangt de eigenaar
het door hem voor de contra-expertise betaalde bedrag terug.
d.
Indien de eigenaar van het desbetreffende paard zich door een
deskundige laat bijstaan, komen de kosten van die deskundige voor
rekening van de eigenaar.
Indien de uitslag van de contra-expertise "negatief" luidt, is de
einduitslag van het onderzoek "negatief". De betrokken trainer en
eigenaar van het desbetreffende paard wordt daarvan zo spoedig mogelijk
schriftelijk door de N.D.R. in kennis gesteld en de uitslag wordt in het
Officieel Bulletin gepubliceerd.
Indien de uitslag van de contra-expertise "positief" luidt, deelt de
N.D.R. de uitslag eerst schriftelijk aan de trainer en eigenaar van het
desbetreffende paard mee, alvorens tot het in gang zetten van de
tuchtrechtelijke
procedure
wordt
overgegaan
en
terzake
doende
mededelingen worden verstrekt.
Betreft de uitslag "positief" een in het buitenland gestationeerd paard,
dan geschiedt de schriftelijke mededeling aan de zusterorganisatie van
het betrokken land met het verzoek om de betrokkene te horen en een
rapport van dat verhoor toe te zenden aan de N.D.R.
De einduitslag van een onderzoek wordt door de N.D.R. niet als
vertrouwelijk beschouwd.
De N.D.R. schakelt een paard waarvan de uitslag van het onderzoek
"positief"
luidt,
alsnog
uit
voor
de
wedstrijd
waarop
dit
onderzoeksresultaat betrekking heeft, dit met inachtneming van het
bepaalde in lid III van dit artikel.
Indien een eigenaar met een paard, waarbij een onderzoek naar het gebruik
van verboden stoffen is ingesteld, een prijs heeft gewonnen die boven een
jaarlijks door de N.D.R. vast te stellen bedrag ligt, kan deze prijs
eerst worden opgeëist, nadat van het laboratorium bericht is ontvangen,
dat het onderzoeksresultaat "negatief" is.

DE OVERTREDINGEN
Artikel 14
Overtreding van enige verbodsbepaling van dit reglement is strafbaar.
De Gevolmachtigde van de N.D.R., zoals bedoeld in artikel 4 van het Tucht
Reglement, is belast met de vervolging. Hij maakt de zaken aanhangig bij het
Tuchtcollege op de wijze, zoals in het Tucht Reglement is bepaald.

DE AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 15
De N.D.R. is niet aansprakelijk voor enige door een deelnemer, een organisatie
of een andere derde geleden schade als gevolg van een onderzoek, de
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bekendmaking van een
voor het handelen of
van de N.D.R. of van
van de N.D.R. of van

uitslag
nalaten
derden,
één van

of voor de gevolgen van een opgelegde straf, noch
van enige bij het onderzoek betrokken deelnemer
behoudens in het geval van opzet of grove schuld,
haar functionarissen.
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