
2015-2016. Ter zake de bewijslastwaardering van
UEFA, oordeelt het CAS als volgt. Op grond van de
FFPR is het aan UEFA om te bewijzen dat de sponsor-
gelden in feite verkapt eigen vermogen zijn. Volgens
vaste CAS-jurisprudentie is daaraan voldaan als dat tot
de ‘comfortable satisfaction’ van CAS zal zijn vastge-
steld. Manchester City stelt dat de bewijslast dient te
worden verzwaard tot ‘beyond reasonable doubt’ omdat
naar mate de aantijgingen zwaarder zijn ook de bewijs-
last voor UEFA toeneemt, maar die stelling neemt het
CAS niet over. Wel is het CAS van oordeel dat voor de
ernstige beschuldigingen van UEFA aan het adres van
Manchester City bijzonder overtuigend bewijs noodza-
kelijk is. De gehackte documenten alleen worden door
het CAS niet als voldoende overtuigend bewijs tegen
Manchester City gezien. Dit, in combinatie met de ont-
lastende verklaringen van getuigen en accountants,
brengt het CAS tot de conclusie dat door UEFA geen
bijzonder overtuigend bewijs geleverd is van de stelling
dat de sponsorgelden in feite verkapt eigen vermogen
zijn. Wel is het voor het CAS duidelijk dat Manchester
City niet adequaat heeft meegewerkt aan het onderzoek
van UEFA en herhaaldelijk in gebreke bleef te voldoen
aan verzoeken van UEFA om aanvullende informatie te
verstrekken. Daarmee handelde Manchester City in
strijd met art. 56 van de FFPR, dat de verplichting
oplegt om mee te werken aan dergelijke onderzoeken.
Het geheel van bovengenoemde conclusies van het CAS
leidt ertoe dat het CAS een twee jaar uitsluiting van
UEFA-club competities niet proportioneel acht en de
boete van EUR 30M buitensporig. Het besluit van de
UEFA Adjudicatory Chamber van 14 februari 2020
wordt vernietigd en het CAS besluit om Manchester
City niet uit te sluiten van UEFA-clubcompetities en de
boete te matigen tot EUR 10M.

NB. Anders dan in veel media werd aangenomen, tornt
het CAS in deze beslissing niet aan de FFPR. De beslis-
sing van het CAS is immers voornamelijk op processue-
le gronden gebaseerd (verjaring, onvoldoende bewijs en
gebrek aan medewerking) en zegt niets over de inhoude-
lijke werking van de FFPR.
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CAS 23 oktober 2020, CAS 2020/A/6807 (Blake

Leeper v. International Association of Athletics

Federations)

Regel die een para-atleet opdraagt aan te tonen
dat hij geen concurrentievoordeel heeft door zijn
prothesen is onwettig, maar para-atleet wordt wel
verboden deel te nemen aan reguliere hardloop-
wedstrijden.

Blake Leeper (Leeper) is een para-atleet uit de
Verenigde Staten die is gespecialiseerd in de 400 meter.
Leeper gebruikt zogenoemde ‘runningspecific prosthe-

ses’ (‘RSP’s’) omdat zijn beide benen zijn geamputeerd.
Leeper nam sinds 2017 – naast paralympische atletiek-
wedstrijden – deel aan reguliere atletiekwedstrijden en
wenste zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen
van Tokio. De internationale atletiekfederatie Interna-
tional Association of Athletics Federations, thans
genoemd World Athletics (WA) oordeelde op 18 febru-
ari 2020 dat Leeper met de RSP’s die hij gebruikt niet
mocht deelnemen aan de Olympische Spelen. De WA-
reglementen verbieden immers om gebruik te maken
van een mechanisch hulpmiddel, tenzij de atleet met een
voldoende mate van waarschijnlijkheid kan aantonen dat
het gebruik van een hulpmiddel hem geen algemeen
concurrentievoordeel zou opleveren ten opzichte een
atleet die een dergelijk hulpmiddel niet gebruikt
(art. 6.3.4 WA Technical Rules). Volgens de WA had
Leeper hier niet aan voldaan. Leeper stelt beroep tegen
deze beslissing in bij het CAS en stelt dat het onwettig is
om de bewijslast ten aanzien van voornoemde regel op
de atleet te laten rusten alsmede dat hij geen concurren-
tievoordeel zou hebben door het gebruik van zijn RSP’s
en daarom dient te worden toegelaten tot WA-wedstrij-
den en Olympische Spelen met deze RSP’s.
Bij het onderzoek of de regel wat betreft de bewijslast op
de atleet onwettig is, onderzoekt het CAS of (i) de regel
discriminatoir is en (ii), zo ja, of de regel dan gerecht-
vaardigd is door een legitiem doel (iii) dat bereikt wordt
op een noodzakelijke, redelijke en proportioneel wijze.
Het CAS komt daarbij tot het oordeel dat de regel
indirect discriminerend werkt omdat deze – hoewel van
toepassing op alle atleten – in het bijzonder para-atleten
treft die met mechanische hulpmiddelen deel (wensen)
te nemen aan wedstrijden. De regel kent volgens het
CAS wel een legitiem doel, nu deze is bedoeld om
(i) para-atleten toe te staan te concurreren met niet para-
atleten met gebruik van mechanische hulpmiddelen die
het effect van hun handicap compenseren maar (ii) te
voorkomen dat para-atleten concurreren met niet para-
atleten met middelen die meer doen dan uitsluitend het
effect van de handicap van para-atleten compenseren.
Het CAS oordeelt dat de regel – wat betreft de bewijs-
last die op de atleet rust – echter niet proportioneel of
redelijk is. Met name omdat dit een zware praktische
belasting oplegt aan para-atleten om aan te tonen dat het
hulpmiddel geen concurrentievoordeel oplevert. Uit
deze procedure volgt volgens het CAS reeds dat het fei-
telijk en wetenschappelijk onderzoek dat noodzakelijker-
wijs nodig is om dat aan te tonen veelzijdig en complex
is. Ook acht het CAS relevant dat WA heeft nagelaten te
bepalen wanneer en op welke wijze een atleet het suc-
cesvol zou aantonen dat hij geen concurrentievoordeel
zou hebben van het hulpmiddel. Het CAS komt op
grond van het bovenstaande tot het oordeel dat art. 6.3.4
WA Technical Rules onwettig en ongeldig is voor wat
betreft het feit dat deze regel bepaalt dat de bewijslast
op de atleet rust. Het CAS gaat niet in op de (bredere)
vraag of para-atleten mogen concurreren met niet para-
atleten in internationale atletiekwedstrijden en, zo ja, op
welke voorwaarden.
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Het CAS bepaalt vervolgens dat WA de bewijslast
draagt om met een voldoende mate van waarschijnlijk-
heid aan te tonen dat Leeper een algemeen concurren-
tievoordeel ontleende aan het gebruik van de RSP’s. Op
basis van het uitgebreide bewijsmateriaal dat door de
deskundigen van de partijen is aangevoerd, concludeert
het CAS dat de RSP’s die Leeper gebruikt inderdaad
een algemeen concurrentievoordeel op de 400 meter
opleveren ten opzichte van een atleet die geen dergelijk
mechanisch hulpmiddel gebruikt. De RSP’s stellen Lee-
per immers in staat te lopen op een hoogte die enkele
centimeters hoger is dan zijn maximaal mogelijke lengte
als hij biologische benen had gehad. Het CAS komt om
die reden tot het eindoordeel dat Leeper zijn specifieke
RSP’s niet mag gebruiken bij door WA gesanctioneerde
400 meter-wedstrijden met inbegrip van de Olympische
Spelen.

NB. Hoewel WA uiteindelijk in het gelijk wordt gesteld
en het Leeper wordt verboden om zijn RSP’s te dragen
in wedstrijden, is de zaak een opsteker voor para-atleten
in het algemeen omdat zij niet langer de bewijslast hoe-
ven te dragen ter zake het gebruik van protheses en de
afwezigheid van concurrentievoordeel.
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CAS 17 december 2020, 2020/O/6689 (World Anti-

Doping Agency v. Russian Anti-Doping Agency)

RUSADA heeft de World Anti-Doping Code niet
nageleefd en is daarvoor terecht gesanctioneerd,
maar een aantal maatregelen wordt door het CAS
gematigd.

Op 17 december 2020 heeft het CAS uitspraak gedaan
in een zaak tussen de World Anti-Doping Agency
(‘WADA’), de Russian Anti-Doping Agency
(‘RUSADA’) en negen interveniërende partijen.1 In dit
geschil stond centraal dat WADA een schending van de
International Standard for Code Compliance by Signa-
tories (‘ISCCS’) heeft geconstateerd bij RUSADA en
als gevolg daarvan terecht een aantal maatregelen heeft
opgelegd. Wegens de zeer uitvoerige uitspraak, die ove-
rigens noodzakelijk was vanwege de omvang aan stukken
die partijen hebben ingediend, is deze samenvatting
beperkt tot de kernpunten van het geschil2 en wordt
alleen het voornaamste verweer van RUSADA bespro-
ken. Waar relevant en voor de benodigde extra infor-

1. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC), Internationaal Paralym-
pisch Comité (IPC), het Russisch Olympisch Comité (ROC), het Russisch
Paralympisch Comité (RPC), het Europees Olympisch Comité (EOC), de
International Ice Hockey Federation (IIHF), de Russian Ice Hockey Fede-
ration (RIHF), en twee groepen van 33 en 11 Russische atleten die zich
hebben geplaatst of waarschijnlijk zullen plaatsen voor de Olympische
spelen van 2020 of een WK dat de komende vier jaar zal plaatsvinden
(de ‘33 Atleten Groep’ en ‘11 Atleten Groep’).

2. De uitspraak van het CAS beslaat 186 pagina’s. De stukken van partijen
besloegen overigens ruim 48.000 pagina’s.

matie zal in de voetnoten naar de relevante passages in
de uitspraak worden gewezen.
De World Anti-Doping Code (‘WADC’) definieert
zichzelf als ‘het fundamentele en universele document
waarop het wereld Anti-Doping programma in de sport
is gebaseerd’. Het doel van de WADC is de inspannin-
gen ter bestrijding van doping te bevorderen door uni-
versele harmonisatie van kerndopingelementen.
RUSADA aanvaardde de WADC 2003 op 27 septem-
ber 2008. Zoals volgt uit de WADC 2003 zijn er in een
aantal separate reglementen, waaronder de ISCCS,
internationale standaarden vastgelegd waaraan de onder-
tekenaars van de WADC dienen te voldoen. De door
RUSADA aanvaarde WADC bood de mogelijkheid
voor WADA om de WADC en de internationale stan-
daarden van tijd tot tijd te herzien. Dit heeft WADA
een aantal malen gedaan.3 Hiervan is de herziening van
1 april 2018 in de ISCCS van belang voor deze zaak.
In 2015 en 2016 kwam via de media een aantal artikelen
en een documentaire naar buiten waarin het systema-
tisch verhullen van doping binnen de Russische atletiek
en sport aan de orde werd gesteld. In die periode heeft
een klokkenluider binnen de Russische bond een kopie
van de database van het Moscow Laboratory naar
WADA gestuurd. Als gevolg daarvan heeft WADA in
2015 een verklaring uitgevaardigd dat RUSADA de
WADC heeft overtreden. In 2016 en 2017 heeft WADA
een aantal onderzoeken laten uitvoeren waarin bevestigd
werd dat de werkwijze van de Moscow Laboratory niet
conform de WADC was, en dat een aantal methodes
werd toegepast om positieve dopingresultaten te verhul-
len.4
Teneinde officieel vast te stellen dat RUSADA de
WADC had overtreden en om tot maatregelen over te
gaan, heeft WADA vanaf 2017 meerdere malen om de
originele data en samples uit het Moscow Laboratory
gevraagd bij RUSADA. RUSADA weigerde de data
echter aan te leveren vanwege een strafrechtelijk
onderzoek door de Russische autoriteiten.5 Toen
RUSADA in januari 2019 de originele data aanleverde,
concludeerde de forensisch experts van WADA echter
dat het niet om de originele data ging, maar om een
bewerkte versie daarvan.6 Op 9 december 2019 heeft
WADA op basis hiervan een scala aan maatregelen aan
RUSADA opgelegd wegens schendingen van arti-
kel 23.5.4 van de 2018 WADC en artikel 9.5.4.2 van de
ISCCS.7

3. Op 1 januari 2009, 1 januari 2015, 1 april 2018, 1 juni 2019 en
1 januari 2021 zijn nieuwe versies van de WADC in werking getreden.

4. Dit betreft onder meer de ‘disappearing positive methodology’ en de
‘sample swapping methodology’. Zie WADA v. RUSADA nr. 24-36.

5. Zie WADA v. RUSADA, nr. 37-52.
6. De beschuldigingen van WADA zien onder andere op ‘back-dating’,

‘disk formatting’, ‘deletion of database back-ups’, ‘secure erasing of
files’, ‘selective removal of user action commands from command logs’,
‘replacement of databases’, ‘deletion of records’, ‘removal of tables’ en
‘missing command logs’, zie WADA v. RUSADA, nr. 59.

7. De maatregelen staan opgesomd in WADA v. RUSADA nr. 121-124.
De maatregelen betroffen onder andere een boete voor RUSADA, een
verbod om evenementen te organiseren en een verbod voor Russische
atleten om deel te nemen aan evenementen gedurende vier jaar, tenzij
ze aantonen dat ze niet betrokken zijn bij de overtreding. RUSADA
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