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Hoofdstuk 1: Inleidend hoofdstuk 
 

1.  Breder maatschappelijk kader  

 

Dopinggebruik is een wijdverspreid cultureel en maatschappelijk probleem. Van oudsher, 

zelfs ten tijde van de Olympische Spelen in de Oudheid, bedriegen sporters de concurrentie 

door het nemen van verboden stimulerende middelen. Reeds in 800 voor Christus gebruikten 

atleten schimmels, coca-planten, cactusextracten en schapentestikels om hun prestaties te 

verbeteren. Doorheen de geschiedenis is het dopinggebruik een vaste waarde binnen de sport 

gaan betekenen.
1
 Het streven naar nieuwe wereldrecords, de invloed van de media en de 

sterke commercialisering van de sport werken voor veel sporters drempelverlagend om de 

stap naar doping te zetten. Het gebruik van stimulerende middelen bij topsporters is slechts 

het topje van de ijsberg.
2
 Hieronder bevinden zich tevens vele vrijetijdssporters die zich 

evenzeer doperen. Hun motiveringen zijn uiteenlopend. De ene hoopt op deze manier ontdekt 

te worden als supertalent, terwijl de ander eerder een gevoel van welbehagen, kracht of 

esthetiek nastreeft. Ook buiten de sportwereld is het gebruik van prestatiebevorderende 

middelen geen rariteit.
3 
 

 

2. Probleemstelling  

 

Reeds vele jaren proberen verschillende instanties deze problematiek uit te roeien door 

allerhande controles en regelgeving uit te vaardigen. Maar hoe geraken sporters aan deze 

verboden middelen? Zonder aanbod van deze stoffen, worden dopinginbreuken veel 

onwaarschijnlijker. Het aanpakken van de dopinghandel is een essentiële stap in het proces 

naar een dopingvrije sport. Aangezien het hier om een multidisciplinair fenomeen gaat, moet 

                                                 
1 

FRANCIS, C., ‘Anabolic Athletes: A brief history of Drugs in Sports’, Testosterone Magazine, 2001, 

nr.180, X. 

2 
REMANS, J., De boom van goed en kwaad: over bio-ethiek, biotechniek en biopolitiek, Leuven, Acco, 

2005, 230.  

3 
CRUM, B., Over de versporting van de samenleving: reflecties over bewegingsculturele ontwikkelingen 

met het oog op sportbeleid, Haarlem, De Vriesebroch, 1991, 69. 
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bij het bestuderen aandacht geschonken worden aan verschillende invalshoeken. Daar waar 

men vanuit louter juridische hoek voornamelijk kijkt naar het wetgevend luik, de economie 

zich louter op de mark concentreert, geeft een criminologische studie naar het fenomeen de 

meerwaarde dat verschillende visies met elkaar gecombineerd kunnen worden. Deze 

masterproef zal trachten de economische en juridische invalshoek met elkaar te verbinden. 

3. Theoretisch kader  

 

Het uitgangspunt van deze masterproef steunt op de theoretische inzichten van Don 

Weatherburn.
4 
 Bij aanvang van zijn onderzoek ‘Drug Crime Prevention and mitigation: A 

Literature Review’ (2000), stelde hij vast dat er geen nauwkeurige schatting gemaakt kan 

worden van het percentage druggerelateerde criminaliteit. De afwezigheid van deze inzichten 

maakt het de overheden moeilijk om prioriteiten te bepalen in het voorkomen van deze 

vormen van crimineel gedrag. Met het onderzoek wil hij dan ook een overzicht geven van de 

belangrijkste domeinen waarin de overheid moet ingrijpen om druggerelateerde criminaliteit 

te voorkomen. Eén van de domeinen kreeg de naam ‘Market disruption’ en leverde de optiek 

voor deze masterproef. Weatherburn staat er stil bij volgende onderzoeksvragen: 

 

- Hoe percipiëren zij die betrokken zijn bij het vervaardigen, de invoer en de 

distributie van drugs de risico’s en de kosten die door de 

wetshandhavingsinstanties en het strafrechtelijk systeem opgelegd worden? 

- Welke effecten ondervindt de aanbodzijde van de drugs inzake de prijs, zuiverheid 

en de beschikbaarheid van verschillende drugs door de wetshandhaving en hebban 

variaties in de prijs, zuiverheid en beschikbaarheid een invloed op de consumptie?  

- Welk effect heeft de handhaving van de drugwetgeving op de vraagzijde (het straat 

niveau), op de ervaren risico’s en kosten die verbonden zijn aan het druggebruik 

en in welke mate hebben deze percepties invloed op de bereidheid van de 

gebruikers om in behandeling te gaan? 

 

                                                 
4 

WEATHERBURN, D., TOPP, L., MIDFORD, R. en ALLSOP, S., Drug crime prevention and 

mitigation: a literature review and research agenda, Sydney, NSW: Bureau of Crime Statistics and 

Research, 2000, 24-37. 
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De hoofddoelstelling van de drugwetgeving ligt volgens Weatherburn bij het verstoren van de 

illegale drugsmarkten. Op deze wijze kan men de druggerelateerde criminaliteit en andere 

overlast die gepaard gaat met druggebruik en drughandel onderdrukken. De regelgeving 

inzake het handhaven van de aanbodzijde, zijnde de verkopers van illegale drugs, is gebaseerd 

op andere beweegredenen dan de regelgeving die zich richt naar de vraagzijde, de gebruikers 

van de illegale producten. Om illegale drugsmarkten op een efficiënte wijze aan te pakken, is 

het noodzakelijk om zowel op de aanbodzijde als op de vraagzijde te reageren.  

 

De initiatieven die Weatherburn aangeeft met het oog op het reduceren van de aanbodzijde, 

hebben tot doel de productie, de teelt of de verkoop van de verboden middelen duurder te 

maken. Concreet streeft men hierbij naar verstrengde politie- en douanecontroles en 

repressievere sancties zoals het verhogen van de gevangenisstraf van de veroordeelde 

drugsverkopers. Met deze initiatieven hoopt Weatherburn de beschikbaarheid van de 

producten te verminderen door de kosten en de risico’s van drugshandel te verhogen. De 

hogere kosten zullen door de verkoper namelijk doorgerekend worden aan de koper als 

financiële compensatie voor de risico’s.  

 

De aanpak van de vraagzijde is gericht op het verhogen van de kosten en risico’s voor de 

gebruiker van de illegale middelen. Zo beschikken politiediensten over de bevoegdheden om 

mogelijke kopers te controleren, aan te houden en in later stadia te vervolgen wegens 

drugsbezit of andere druggerelateerde feiten. Vraagzijde gerichte initiatieven moeten ervoor 

zorgen dat er een toenemende moeite, tijd of risico wordt ervaren. Met andere woorden, er 

wordt net als bij de aanbodzijde gewerkt op het verhogen van de kosten waardoor men de 

gebruikers wil aanmoedigen hun gebruik te stoppen. 

 

De visie van Weatherburn is sterk klassiek georiënteerd door zijn kosten-batenanalyse. Een 

toenemende kost voor de drugshandelaars en verkopers, zal ervoor zorgen dat de extra risico’s 

worden doorgerekend aan de consumenten. Deze stijging van de prijs zal, althans volgens 

Weatherburn, de vraag naar het illegaal middel reduceren.  
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4. De Onderzoeksvragen 

 

Hoewel het geenszins de bedoeling is om het onderzoek van Weatherburn te repliceren, heeft 

zijn opvatting wel bijgedragen tot het ontwikkelen van de onderzoeksvragen. De centrale 

vraag in de volgende hoofdstukken luidt: ‘Mag het Belgische beleid op basis van de theorie 

van Weatherburn gecatalogeerd worden als een efficiënt middel in de strijd tegen de handel 

in dopinggeduide middelen?’ Steunend op de theoretische inzichten van Weatherburn werden 

sturende onderzoeksvragen ontwikkeld die het mogelijk moeten maken een antwoord te 

formuleren op deze hoofdvraag. Door middel van de volgende deelvragen pogen we een zicht 

te krijgen op de verschillende aspecten die met de hoofdvraag verband houden:  

 

- Welke marktkenmerken van dopinghandel moeten in rekening genomen worden om op 

een doeltreffende wijze beleid te voeren met het oog op het terugdringen van de 

dopingmarkt?  

- Welke instanties zijn bevoegd voor het opsporen en vervolgen van de aanbodzijde, 

respectievelijk de vraagzijde van dopingproducten, en in welke mate slagen zij erin deze 

taak naar behoren uit te voeren?  

- Welke samenwerkingsverbanden geven in België een meerwaarde aan de strijd in 

dopinghandel? 

 

5. Woordverklaring 

 

Alvorens dieper in te gaan op de gebruikte onderzoeksmethode, worden eerst enkele 

begrippen gedefinieerd die doorheen de masterproef van groot belang zijn.  

 

Onverminderd de verschillende definities die in hoofdstuk twee aan bod zullen komen, wordt 

in het kader van deze masterproef onder het begrip doping alle producten en methoden 

verstaan, die opgenomen zijn in de recentste lijst van het Wereld Antidoping Agentschap met 

ingang van 1 januari 2009. Soms zal ook gesproken worden over dopinggeduide middelen. De 

volledige verboden lijst is raadpleegbaar in bijlage 1. 

 

Met dopinghandel wordt geduid op het onbevoegd produceren en afleveren van 

geneesmiddelen of dopinggeduide middelen, evenals het bereiden, verkopen, afleveren, 
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invoeren, verhandelen of het ter aflevering in voorraad houden van ongeregistreerde 

geneesmiddelen of dopinggeduide middelen.
5 

  

 

Met het begrip aanbodzijde wordt gedoeld op de beschikbaarheid, het produceren en het 

aanbieden van goederen, in dit geval dus dopinggeduide middelen.
6 

   

 

De vraagzijde is alles wat te maken heeft met het de vraag naar goederen, in dit geval doping, 

door consumenten.
7
 In kader van mijn masterproef wordt dit begrip ingevuld door de 

gebruikers van de aangeboden producten.  

 

6.Opzet van de masterproef 

 

Met deze masterproef wordt getracht een bescheiden bijdrage te leveren in de strijd tegen 

humane doping in de sport. Door een studie van het beleid, zal geprobeerd worden om zicht te 

krijgen op een aantal knelpunten die optreden in de bestrijding van de problematiek 

dopinghandel en tevens enkele aanbevelingen te geven om deze tekorten te verhelpen. Om 

efficiënt te reageren op illegale markten is het volgens Weatherburn noodzakelijk om zowel 

de vraag als de aanbodzijde aan te pakken. Bijgevolg is het belangrijk om na te gaan in 

hoeverre het gevoerde beleid aan deze criteria voldoet. Het beleid mag nog zo goed gericht 

zijn op de aanpak van de verkopers, zolang er geen reactie komt op de kopers zal dit weinig 

resultaat hebben. Met betrekking tot deze beleidsanalyse ben ik in de eerste plaats uitgegaan 

van wetgeving, parlementaire stukken en rechtspraak. Deze inzichten werden gekoppeld aan 

wetenschappelijke literatuur en onderzoeksrapporten. Tot slot werden de verkregen 

opvattingen getoetst met enkele prominenten op het terrein. 

 

Binnen het bestek van deze masterproef is het niet mogelijk om het hele Belgische beleid en 

de dopinghandel in al zijn facetten te bestuderen. Op beleidsmatig vlak werd de doelstelling 

                                                 
5 

 SNIPPE, J., OGIER, C., NAAYER, H. & BIELEMAN, B., Stimulerende zaken opgespoord: evaluatie 

wetswijziging bestrijding in de sport, Groningen, Intraval, 2005, p. V. 

6 
WEATHERBURN, D., TOPP, L., MIDFORD, R. en ALLSOP, S., Drug crime prevention and 

mitigation: a literature review and research agenda, Sydney, NSW: Bureau of Crime Statistics and 

Research, 2000, 24-37. 

7 
Ibid. 
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afgebakend door de analyse toe te spitsen op het opsporings- en vervolgingsbeleid. Verder zal 

enkel aandacht besteed worden aan de humane dopinggeduide middelen. Enkel producten die 

aangewend worden voor menselijk gebruik, vallen binnen dit bestek. Er zal niet ingegaan 

worden op de hormonenhandel in kader van onder andere veevoedingsindustrie en het 

toedienen van dopingmiddelen aan dieren. Een laatste afbakening die gebeurde heeft 

betrekking op de doelgroep van het dopinggebruik. De nadruk ligt op de middelen die 

bestemd zijn voor de sportwereld. Het dopinggebruik is echter niet langer beperkt tot deze 

categorie. In de bedrijfswereld, politiek en onder studenten hebben stimulerende middelen 

ook hun intrek genomen. Hoewel er soms naar verwezen wordt, zal er in kader van deze 

masterproef niet gedetailleerd op ingegaan worden. 

 

Elk hoofdstuk binnen deze masterproef behandelt een aspect van de centrale onderzoeksvraag 

om tot slot in de algemene conclusie een antwoord op deze vraag te kunnen formuleren. In het 

tweede hoofdstuk zal stilgestaan worden bij het begrip doping. Aan de hand van definities van 

verschillende instanties wordt gekeken wat ‘doping’ concreet inhoudt, belichten we de 

verboden lijst en eindigen met een beschrijving van de verschillende dopingcategorieën. 

Hoofdstuk drie staat vervolgens in het teken van het fenomeen ‘dopinghandel’. Door stil te 

staan bij de verschillende actoren en de marktstrategieën, wordt getracht inzicht te verwerven 

in het verschijnsel. In de twee daarop volgende hoofdstukken wordt het Belgische beleid van 

respectievelijk de aanbodzijde en de vraagzijde van de dopinghandel onder de loep genomen. 

In eerste instantie zal kort het wetgevend kader geschetst worden, nadien wordt dieper 

ingegaan op de actoren die belast zijn met het opsporen en vervolgen van de handelaars en de 

gebruikers van doping. Wie zijn deze actoren en met welke problemen worden ze 

geconfronteerd in het uitvoeren van hun taken? In het zesde en laatste hoofdstuk worden de 

samenwerkingsverbanden, die in België het aanpakken van dopinghandel doeltreffender 

moeten maken, van naderbij bekeken. Afronden doen we tot slot met een algemeen besluit, 

waarin teruggekoppeld wordt naar de onderzoeksvragen, vermeld in dit eerste hoofdstuk. 
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7. Mogelijke beperkingen van de masterproef  

 

 

We moeten vaststellen dat in België nog geen wetenschappelijk onderzoek verricht is omtrent 

het fenomeen dopinghandel. Dit heeft invloed op de beeldvorming van de dopinghandel. 

Vooral hoofdstuk drie is hoofdzakelijk gebaseerd op internationale literatuur en verder 

onderzoek zal bijgevolg moeten uitwijzen in welke mate de bevindingen ook van toepassing 

zijn voor de dopinghandel in België.  
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Hoofdstuk 2:  

Het begrip ‘doping’ van naderbij bekeken  
 

Doping is een populair woord in de huidige maatschappij, maar laat zich moeilijk definiëren. 

Voor sommigen is doping iets waar je verslaafd aan bent, een soort drug. Voor anderen is het 

een middel om het ideale lichaam na te streven. Voor een derde groep is doping een 

stimulerend middel om hun sportprestaties op te krikken.  

 

Over het algemeen wordt aangenomen dat het gaat om het misbruik van geneesmiddelen met 

als doel de sportprestatie te verbeteren. Maar niet alle middelen die op de dopinglijst staan 

zijn geneesmiddelen, en bovendien zijn er via die dopinglijst ook enkele methoden verboden 

waarbij geen middelen aan te pas komen. Maar wat betekent ‘doping’ nu concreet? Wie 

beslist om het gebruik van bepaalde stoffen te verbieden en om welke producten gaat het? Op 

deze vragen ga ik in het volgende stuk dieper in.  

 

1. Etymologie  

 

Etymologisch gezien heeft het woord ‘doping’ twee verschillende achtergronden en in beide 

verklaringen is er een rol weggelegd voor de Nederlandse kolonisten. 
8 
 

 

De eerste verklaring komt het meest voor en ziet het woord ‘doping’ als een afleiding van het 

woord ‘dop’, een oude benaming voor een alcoholische drank. Het gebruik was tweeërlei. 

Enerzijds was dop een middel om zich op te peppen voor stammenoorlogen en anderzijds 

bezorgde het de zwarte Zuid-Afrikanen een trance tijdens hun religieuze vieringen. Het waren 

de Nederlandse kolonisten in Zuid-Afrika die het woord onder de vorm Dope tot bij de 

Engelsen brachten, waardoor het ondertussen al meer dan 110 jaar deel uit maakt van de 

dagelijkse Engelse taal. 

 

                                                 
8 

BANAAG, J. (2006/08/20) A History of doping [WWW]. UNESCO: http://portal.unesco.org/en/ev.php-

URL_ID=34235&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html [17/02/2010] 
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Een zeldzamere bron stelt dat doping een verbastering is van het Nederlandse woord doop 

(onderdompeling). Om het uithoudingsvermogen te vergroten en de vermoeidheid te 

bestrijden tijdens het werken, zouden de Nederlandse pioniers in New York een speciale soep 

gegeten hebben die ze ‘doop’ noemden. Maar al gauw merkten ze de keerzijde van de 

medaille: er vallen op korte tijd zo veel doden door toedoen van deze wondersaus, dat de 

Engelse bewindvoerders het gebruik ervan in 1666 verbieden.
9 

  

 

2. Definitie 

 

Het is lastig om een exacte definitie te geven van het woord ‘doping’. Het Van Dale 

woordenboek definieert de term als ‘het toedienen van stimulerende middelen die de 

sportprestaties oneerlijk beïnvloeden.’ Een grote kritiek op deze definitie is dat er enkel 

sprake is van stimulerende middelen. Wat met verdovende middelen of praktijken als 

bloeddoping? Van Dale kiest hier duidelijk voor een enge interpretatie, die bijgevolg te 

beperkt is om als uitgangspunt te dienen. Zoals onderstaande uiteenzetting duidelijk zal 

maken gaat het om meer dan het loutere gebruik van stimulerende middelen.  

 

Doorheen de afgelopen eeuw hebben verschillende instellingen gepoogd het begrip ‘doping’ 

een invulling te geven. Ik bespreek achtereenvolgens de gehanteerde definitie van de Raad 

van Europa, de Medische Commissie van het Internationaal Olympisch Comité, het Wereld 

Antidoping Agentschap, het UNESCO en de Vlaamse Gemeenschap. 

2.1 De Raad van Europa 

 

Een resem dopingschandalen in de jaren 1960, en vooral het overlijden van de Deense 

wielrenner Knud Jensen aan een overdosis amfetaminen, zorgden voor een verhoogde 

politieke belangstelling omtrent het dopingvraagstuk.
10 

 Deze aandacht leidde in 1963 tot de 

‘Europese Dopingconventie’.
11 

 Hierin doet de Raad van Europa een eerste poging om de 

definitie van doping vorm te geven: ‘The administration to, or the use by, a competing athlete 

                                                 
9 

NELISSEN, J., Doping: het duivelse spel met leven en gezondheid, Antwerpen, L.J. Veen, 2000, 52. 

10 
DE HAES, L., Het hoofd, de benen en het geld, Kritak, Leuven, 1980, 144. 

11 
HOULIHAN, B., Dying to win: doping in sport and the development of anti-doping policy, Straatsburg, 

Councel of Europe Publishing, 2002, 151. 
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of any substance foreign to the body or any physiological substance taken in abnormal 

quantity or by an abnormal route of entry into the body, with the sole intention of increasing 

in an artificial and unfair manner his performance in competition.’
12 

 

 

In 1967 wordt vervolgens de eerste resolutie herschreven en past men de definitie lichtjes aan: 

‘Doping is de toediening aan een gezond individu of het gebruik door deze, op welke wijze 

dan ook, van stoffen die vreemd zijn aan het organisme dan wel van fysiologische stoffen in 

abnormale hoeveelheden of langs abnormale weg, zulks met het enige doel de kunstmatige en 

oneerlijke beïnvloeding van de prestatie van deze persoon bij zijn of haar deelneming aan 

wedstrijden.’
13

 

 

Wanneer we beide definities nader bekijken, valt op dat men doping aanvankelijk louter zag 

als het gebruik van bepaalde stoffen. Men besteedt geen aandacht aan andere handelingen die 

met het dopinggebruik, vaak onlosmakelijk, verbonden zijn. Zo wordt er niet gesproken over 

de handel in de producten die nochtans een onvermijdelijk onderdeel vormt van het hele 

dopingverhaal. De atleten moeten de producten ergens bemachtigen alvorens men tot het 

gebruik kan overgaan.  

 

Het is pas in de jaren zestig dat dopingbestrijding de eerste maal aandacht krijgt. Het mag 

bijgevolg niet verwonderlijk zijn dat deze eerste definiëring een aantal termen bevat die voor 

interpretatie vatbaar zijn. De omschrijving ‘abnormale hoeveelheden langs een abnormale 

weg’ is niet bepaald een voorbeeld van klare taal. Wat is normaal of abnormaal? Het gebruik 

van limietwaarden en het expliciet omschrijven van de wijzen van toedienen zou veel 

duidelijker geweest zijn. 

 

Opmerkelijk is de toevoeging van het woord ‘gezonde’ aan de meest recente definitie. Hierbij 

kan enerzijds dezelfde opmerking gemaakt worden als in de vorige paragraaf: wat is gezond? 

Anderzijds impliceert deze nuance dat iedere atleet die kan aantonen dat hij een verboden stof 

om medische redenen moet in nemen, nooit verdacht kan worden van een dopinginbreuk. Op 

                                                 
12 

BARNES, L., ‘Olympic Drug Testing: Improvement Without Progress’, Physician and Sports Medicine, 

1980, 21-24.  

13 
KERSSEMAKERS, R., VAN MEERTEN, R., NOORLANDER, E. en VERVAEKE, H., Drugs en 

alcohol: gebruik, misbruik en verslaving, Houten, Bohn Stafleu Van Loghum, 2008, 409. 
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zich is dit natuurlijk een goede zaak voor de groep atleten die daadwerkelijk medisch gezien 

niet zonder deze producten kunnen. Problematischer is het feit dat deze regel steeds vaker als 

achterpoortje gebruikt wordt om toch verboden middelen te kunnen gebruiken. Er zijn artsen 

die deze middelen aan sporters voorschrijven zonder dat ze effectief noodzakelijk zijn. De 

controle op deze voorschrijfcultuur laat vaak te  wensen over. (infra) 

 

De resolutie uit 1967 leidde in 1989 tot het ‘Charter tegen doping’. De doelstellingen van dit 

charter zijn enerzijds gericht tegen het terugdringen van en, indien mogelijk, het elimineren 

van doping in de sport en anderzijds het tot stand brengen van een nationale coördinatie van  

de maatregelen en bevorderen van crossnationale harmonisatie in de werkwijze tegen 

doping.
14 

Het grote nadeel aan het charter was dat het de status had van een aanbeveling en 

dus niet juridisch bindend kon werken. 
15 

 

 

2.2 Medische Commissie van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) 

 

Naar aanleiding van de Olympische Spelen te Grenoble (Fr) en Mexico City in 1968, gaf de 

medische commissie van het IOC voor het eerst een lijst uit van verboden stoffen.
16 

 Deze 

lijst bevatte producten als amfetamines, efedrine, stimulerende middelen, verdovende 

middelen en antidepressiva, maar van een echte definiëring van het begrip doping was hier 

nog geen sprake.  

 

In 1999 komt daar verandering in. Tijdens het dopingcongres definieert de Medische 

Commissie van het IOC ‘doping’ als:  ‘The use of an expedient, whether substance or method, 

potentially harmful to health and capable of enhancing the enhancing the athlete’s sports 

performance (1), or the presence in the athlete’s body of a substance, or evidence of the use of 

                                                 
14 

Art. 1 Antidoping Conventie van Straatsburg van 21 oktober 1989, Raad Van Europa. 

15 
X. (z.d.) The Anti-Doping Convention: an instrument of international co-operation [WWW]. Councel Of 

Europe Sport: http://www.coe.int/t/dg4/sport/Doping/convention_en.asp#TopOfPage [20/02/2010] 

16 
X. (2009, oktober) A Brief History of Anti-doping [WWW]. WADA: http://www.wada-

ama.org/en/About-WADA/History/A-Brief-History-of-Anti-Doping/ [2/02/2010] 
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a method where such substance or method appears on the list annexed to the present Code. 

(2)’
17 

 

 

In deze definitie vallen twee delen te onderscheiden. (1) In eerste instantie legt men de nadruk 

op het gebruik van stoffen of methoden. Meer bepaald het gebruik van stoffen en methoden 

die enerzijds potentieel gevaarlijk zijn voor de gezondheid van de atleet en/of anderzijds zijn 

prestatie kunnen verhogen. Opmerkelijk is de keuze voor het gebruik van “en/of”. Het IOC is 

van oordeel dat het verbeteren van sportprestaties geen verplicht aanwezige component moet 

zijn om een product al dan niet als doping te classificeren. Het optreden van schadelijk 

effecten bij een stof is voldoende om het te bannen. (2) In het tweede deel van de definitie 

verwijst men naar een lijst van stoffen en methoden die worden verboden. De stoffen en 

methoden op deze lijst worden beschouwd als doping wegens hun prestatiebevorderend en/of 

schadelijk karakter. Al zou dit voor een aantal stoffen en methoden nauwelijks bewezen 

zijn.
18 

 

 

Met betrekking tot deze definitie kunnen tevens een aantal bemerkingen gemaakt worden. Ten 

eerste spreekt men, net als in de definitie van de Raad Van Europa, enkel over het ‘gebruik’ 

van stoffen en methoden en heeft men bijgevolg geen aandacht voor andere mogelijke 

handelingen die verbonden zijn met het dopinggebruik. Zo wordt niet gesproken over de 

handel in de producten. Een tweede fundamenteel punt van kritiek is het feit dat niet alle 

stoffen en producten op de lijsten van het IOC opspoorbaar zijn.
19 

Zo stond bijvoorbeeld 

bloeddoping al op de lijst met verboden methoden, wegens onethisch bevonden, hoewel men 

in de laboratoria in de onmogelijkheid verkeerden de stalen hierop te testen.
20 

Hoe kan men 

een doeltreffend beleid voeren als men niet eens weet waar men naar moet zoeken? Het louter 

vermelden van de stoffen op een lijst is weinig efficiënt en zal atleten niet afschrikken.  

                                                 
17 

CAMPBELL, D. en MEEK, S., Comparative Law Yearbook of international Business 2001, Den Haag, 

Kluwer, 2001, 302. 

18 
VAN WIMERSMA GREIDANUS, T.B., STOELE, F. en HARTGENS, F., ‘Overzicht’ in Verboden 

middelen in de sport, HARTGENS, F. en KUIPERS, H., (eds.), Houten, Bohn Stafleu Van Loghum, 

2000, 5. 

19 
HARTGENS, F. en KUIPERS, H., (eds.), o.c., 2000, 3-11. 

20 
CATLIN, D.H., FITCH, K.D. en LJUNGQVIST, A., ‘Medicine and science in the fight against doping in 

sport’, Journal of Internal Medicine, 2008, 101.  
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2.3 Wereld Antidoping Agentschap (WADA) 

 

In navolging van de dopingschandalen rond de Festina wielerploeg tijdens de Ronde Van 

Frankrijk van 1998,
21 

groeide het besef dat een herwaardering van de rol van de lokale 

overheden op vlak van dopingbestrijding sterk aangewezen was. Er werd gewezen op de 

noodzaak van een onafhankelijk internationaal orgaan dat uniforme normen instelt voor de 

dopingbestrijding en alle inspanningen van de sportorganisaties en de overheden 

coördineert.
22 

 Met spoed organiseerde het IOC een ‘Wereldconferentie over doping in de 

sport’ dat plaats vond in februari 1999 te Lausanne (CH). In navolging ontstond op 10 

november 1999 het “World Anti-Doping Authority”, met hoofdzetel in Canada.
23 

Het nieuwe 

orgaan kreeg als doelstelling mee om enerzijds de fundamentele rechten van sporters om te 

kunnen deelnemen aan een dopingvrije sport te beschermen, en aldus te streven naar 

gezondheid, eerlijkheid en gelijkheid voor alle sporters overal ter wereld. Anderzijds moest 

men zorgen voor geharmoniseerde, gecoördineerde en efficiënte antidoping programma’s op 

internationaal en nationaal niveau met het oog op de opsporing, de ontmoediging en preventie 

van doping.
 24 

 

 

Als uiting dat het WADA zijn taak ernstig nam, introduceerde het tijdens een volgende 

wereldconferentie te Kopenhagen in maart 2003 een Antidoping Programma met de ‘World 

Antidoping Code’ (kortweg: de Code) als middelpunt. De Code wil internationale harmonie 

brengen in overleg met de organisaties die zich aansluiten bij WADA. Ze zorgt voor gelijke 

regels, rechten en plichten voor alle sporters, ongeacht hun sporttak. De nieuwste Code is 

sinds 1 januari 2009 van kracht.
25 

In deze Code wordt ‘doping’ gedefinieerd als ‘het 

plaatsvinden van een of meer van de dopingovertredingen die in artikel 2.1 tot en met 2.8 van 

de Code worden omschreven.’ 
26 

Onder deze artikels vallen: 

                                                 
21 

VOET, W., Prikken en slikken, Roeselare, Concordia, 1999, 144. 

22 
X. (2009, oktober) A Brief History of Anti-doping [WWW]. WADA: http://www.wada-

ama.org/en/About-WADA/History/A-Brief-History-of-Anti-Doping/ [2/02/2010] 

23 
DAVID, P., A Guide to the World Anti-Doping Code: a fight for the spirit of sport, Cambridge, 

Cambridge University Press, 2008, 1-2. 

24 
WADA, Wereld Antidoping Code 2009, Quebec, X, 2009, p11. 

25 
KAMBER, M. & MULLIS, P.-E., l.c., 1-9. 

26 
Art. 1, WADA Code 2009. 
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• 2.1 De aanwezigheid van een verboden stof of van de afbraakproducten of markers 

daarvan in een monster van de sporter;  

• 2.2 Het gebruik of poging tot gebruik van een verboden stof of een verboden methode 

door een sporter; 

• 2.3 Het weigeren of verzuimen een monster af te staan zonder geldige reden na een 

oproep volgens de geldende antidoping regels, of het anderszins omzeilen van 

monstername; 

• 2.4 Het overtreden van de geldende eisen met betrekking tot de beschikbaarheid van 

de sporter voor dopingcontroles buiten wedstrijdverband, inclusief verzuimen om de 

vereiste verblijfsgegevens mee te delen en het niet ondergaan van dopingcontroles op 

basis van regels die beantwoorden aan de Internationale norm voor dopingcontroles. 

Elke combinatie van drie gemiste controles en/of aangifteverzuimen binnen een 

periode van achttien maanden zoals bepaald door de antidoping organisaties met 

rechtsbevoegdheid over de sporter wordt beschouwd als een dopingovertreding; 

• 2.5 Fraude of poging tot fraude met eender welk onderdeel van de dopingcontrole; 

• 2.6 Het bezit van verboden stoffen en verboden methoden; 

• 2.7 Handel of poging tot handel in eender welke verboden stof of verboden methode; 

• 2.8 Toediening of poging tot toediening aan ieder welke sporter binnen 

wedstrijdverband van eender welke verboden methode of verboden stof, of toediening 

of poging tot toediening aan eender welke sporter buiten wedstrijdverband van eender 

welke verboden methode of eender welke verboden stof die verboden is buiten 

wedstrijdverband, of het meewerken, aanmoedigen, helpen, bijstaan, verbergen of 

eender welke andere vorm van medeplichtigheid in het kader van dopingovertreding 

of eender welke poging tot dopingovertreding. 
27

 

Het WADA legt niet langer de nadruk op het gebruik van doping, maar definieert het als het 

plaatsvinden van één van bovenstaande acht dopingovertredingen. Men koos voor een heel 

brede invulling van het begrip dopingovertreding en houdt voor het eerst rekening met 

verschillende aspecten die met het dopinggebruik samenhangen. Steeds meer gedragingen 

worden in de definiëring strafbaar gesteld, een evolutie die enkel kan toegejuicht worden. Zo 

zien we dat ook het bezit en handel van verboden middelen en methoden strafbaar gesteld 

wordt. Enkel mits toestemming voor therapeutische noodzaak, kan het bezit en gebruik van 

                                                 
27 

Art.. 2, WADA Code 2009. 
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verboden substanties gerechtvaardigd worden.
28

 Verder is het niet meer nodig het misdrijf te 

voltooien. Een poging is reeds voldoende om een sanctie op te lopen. Tevens heeft de 

definitie niet langer enkel betrekking op de atleet, maar kan iedereen die betrokken of 

medeplichtig is aan de overtreding gesanctioneerd worden.  

 

Met de komst van de Code gaat men tevens een stap verder in de dopingcontroles. Enerzijds 

staat het weigeren om een dopingcontrole te ondergaan en het frauderen tijdens zo’n controle 

gelijk aan een dopingovertreding. En anderzijds worden de controles uitgebreid. Men komt tot 

het besef dat het onvoldoende is om de atleten enkel tijdens de wedstrijden op verboden 

middelen en technieken te testen. Het doperen gebeurt vaak de in de weken, soms maanden, 

voorafgaand aan een wedstrijd, ver van de speelvelden, pistes en wegen waar om bekers, 

records en overwinningen wordt gestreden.
29

 Om deze vorm van controles mogelijk te maken, 

worden sommige atleten verplicht om aan bevoegde instanties accurate informatie te 

verstrekken met betrekking tot hun verblijfsgegevens (whereabouts). Het driemaal niet 

meedelen van deze informatie of het weigeren van deze controle te ondergaan binnen een 

tijdsspanne van achttien maanden, wordt door het WADA tevens tot een dopingovertreding 

gerekend. Het weergeven van de whereabouts was al gebruikelijk door de Code van 2003, 

maar sinds 1 januari 2009 wordt van de atleten ook verwacht dat zij voor elke dag een 

tijdsbestek van zestig minuten specificeren waarin ze beschikbaar zijn voor een 

dopingcontrole op een door hen gekozen locatie. Tijdens deze duur is het verboden de 

opgegeven plaats te verlaten. Met de invoering van dit extra one hour time slot vervalt niet de 

verplichting om andere whereabouts gegevens aan te leveren buiten de opgegeven periode 

van zestig minuten. Deze extra informatie is noodzakelijk om de dopingcontroles te kunnen 

plannen. Het blijft echter mogelijk om buiten het one hour time slot controles uit te voeren en 

sporters zijn ook verplicht deze te ondergaan. 

 

                                                 
28 

Art. 2.6.1, WADA Code 2009. 

29 
DELBEKE, F.T. en VAN EENOO, P., ‘The prevalence of doping in Flanders in comparison to the 

prevalence of doping in international sports’, International Journal of Sport Medicine, 2003, 565-570. 
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Met de invoer van deze whereabouts haalde het WADA zich een hoop kritiek op de nek. 

Atleten krijgen het gevoel in een ‘Big Brother’ situatie beland te zijn.
30 

De eis dat ze gegevens 

moeten verstrekken om, op elk moment en zonder aankondiging aan urine- of bloedtesten te 

kunnen onderworpen worden, wordt door tegenstanders gezien als een ernstige schending van 

de burger- en mensenrechten. Het gaat hier om een zeer indringende interventie in de 

persoonlijke levenssfeer van de sporters.
31 

 

 

Naast het invoeren van de Whereabouts, is het uitsluiten van interpretatiefouten een andere 

positieve noot aan de Code. Bij een aantal artikels worden subartikels geplaatst met extra 

informatie. Soms is deze informatie nog verder aangevuld met opmerkingen of voorbeelden. 

Zo verduidelijkt de Code het gebruik of poging tot gebruik van een verboden stof of methode 

als een persoonlijke plicht van iedere sporter. Hij of zij moet er te allen tijde voor zorgen dat 

er geen verboden stoffen in zijn of haar lichaam terecht komen. Bijgevolg dient er geen opzet, 

fout of nalatigheid van de sporter aangetoond te worden. Hierbij verwijst het WADA naar de 

risicoaansprakelijkheid, wat tevens een punt van kritiek is op de Code. Volgens dit principe is 

de sporter te allen tijde verantwoordelijk voor zijn eigen lichaam en is er sprake van een 

dopingovertreding van zodra er een verboden stof wordt aangetroffen in het monster van de 

sporter. Wanneer de sporter echter kan aantonen dat hij niet schuldig is of niet de intentie had 

zijn of haar sportprestaties te verbeteren, bestaat de mogelijkheid een sanctie te voorkomen of 

verminderen.
32 

Maar wat als iemand toch opzettelijk doping gebruikt en zijn zogenoemde 

onschuld kan staven? Of erger, wanneer in het omgekeerde geval een echt onschuldige sporter 

zijn onschuld niet kan bewijzen? Het is duidelijk dat het gebruik van de 

risicoaansprakelijkheid in realiteit tot gesanctioneerde onschuldige sporters en niet-

gesanctioneerde schuldige sporters kan leiden.  

 

 

 

                                                 
30 

HANDSTAD, D.V. en LOLAND, S., ‘Elite athletes’ duty to provide information on their whereabouts: 

justifiable anti-doping work or an indefensible surveillance regime?’, European Journal of Sport Science, 

2009, 3-10.  

31 
WILSON, W. en DERSE, E., Doping in elite sport: the politics of drugs in the Olympic movement, X, 

Human Kinetics, 2001, 130-131.  

32 
Opmerking bij artikel 2.1.1, WADA Code 2009. 
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2.4 UNESCO 

 

In navolging van het WADA vaardigde het UNESCO in 2005 te Parijs de ‘Internationale 

Conventie tegen Doping in de Sport’ uit die in werking trad op 1 februari 2007.
33 

 Voor de 

toepassing van dit verdrag wordt verstaan onder de “schendingen van het 

antidopingreglement in de sport”, een of meer van onderstaande schendingen:  

 

(a) de aanwezigheid van een verboden stof of haar metabolieten of markers bij een 

atleet; 

(b) het gebruik of poging tot gebruik van een verboden stof of een verboden methode; 

(c) weigeren om na kennisgeving, zoals beschreven in de antidoping regels, een 

monster af te staan of het ontwijken ervan; 

(d) Nalaten verblijfsgegevens te verstreken die controles buiten competitie mogelijk 

moeten maken; 

(e) knoeien, of poging tot frauderen met een onderdeel van doping controle; 

(f) het bezit van verboden stoffen of methoden; 

(g) handel in een verboden stof of verboden methode; 

(h) toedienen of poging tot toediening van een verboden stof of verboden methode bij 

een atleet, of het helpen, stimuleren of elke andere vorm van medeplichtigheid waarbij 

één der deze regels wordt overtreden. 
34 

 

 

In deze gehanteerde definitie van de UNESCO zien we duidelijk dat men de opvatting van het 

WADA volgt. Een groot nadeel aan de verklaring van het WADA is dat ze niet bindend kan 

werken. De UNESCO-conventie probeert dit probleem te omzeilen. De Conventie is wel 

intergouvernementeel bindend en moet bijdragen aan het verankeren van de voorschriften uit 

de Wereld Antidoping Code in de wetten van de aangesloten partijen. De regeringen 

behouden wel een zeker flexibiliteit in de keuze van hun aanpak. Zo kan het verdrag worden 

                                                 
33 

X. (z.d.) Thema in de kijker: UNESCO’s Antidoping Conventie [WWW] UNESCO.nl: 

http://www.unesco.nl/front-page [20/02/2010]. 

34 
Art. 2, §3 ‘Internationale Conventie tegen doping in sport’ van Parijs van 19 oktober 2005, UNESCO, 3. 
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toegepast door middel van wetgeving, regelgeving of bestuursrechtelijke bepalingen.
35 

Vlaanderen keurde deze conventie goed op 28 maart 2007.
36 

 

2.5 Vlaamse Gemeenschap 

 

Dichter bij huis, heeft ook de Vlaamse gemeenschap een visie die beschreven wordt in het 

‘Decreet inzake Medisch Verantwoorde Sportbeoefening’. De eerste definitie dateert uit 1991, 

maar werd inmiddels geactualiseerd door het Decreet van 13 juli 2007. Dit decreet verstaat 

onder ‘dopingpraktijk’ de overtreding of de verschillende overtredingen op een van de 

volgende wijzen, onverminderd de bepalingen van de wet van 24 februari 1921 betreffende 

het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, 

ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de 

illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen: 

 

1° De aanwezigheid van een verboden stof of van een metaboliet of marker daarvan in 

een monster dat afkomstig is van het lichaam van de sporter; 

2° Gebruik of poging tot gebruik van een verboden stof of een andere methode; 

3° De weigering, of het onvermogen zonder duidelijke verantwoording, om een 

monster voor te leggen na de kennisgeving, vermeld in de toepasselijke antidoping 

regels, of op het even welke andere manier ontwijken van de monsterneming; 

4° De overtreding van de toepasselijke vereisten met betrekking tot de 

beschikbaarheid van de sporter voor dopingcontroles buiten wedstrijdverband, onder 

meer door te verzuim de vereiste informatie over de verblijfplaats mee te delen, of 

door zich niet beschikbaar te houden op de verblijfplaats die men heeft aangegeven; 

5° Het plegen van bedrog, of de poging daartoe, bij om het even welk onderdeel van 

de dopingcontrole; 

6° Het bezit van verboden stoffen en methoden; 

7° Het verhandelen van om het even welke verboden stof of verboden methode; 

                                                 
35 

‘Internationale Conventie tegen doping in sport’ van Parijs van 19 oktober 2005, UNESCO, 1-2.  

36 
Decreet houdende instemming met de Internationale Conventie tegen het dopinggebruik in de sport, 

opgemaakt te Parijs op 19 oktober 2005, BS 10 maart 2008. 
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8° De toediening of de poging tot toediening van een verboden stof of verboden 

methode aan om het even welke sporter, of het aanmoedigen van, helpen bij, 

vergemakkelijken van, mogelijk maken van, aanzetten tot, verbergen van, of om het 

even welke medeplichtigheid in het kader van een overtreding van de antidoping 

regels of van een poging tot overtreding.’
37 

 

 

Het valt onmiddellijk op dat de gehanteerde definitie van de Vlaamse gemeenschap, net als de 

UNESCO, veel weg heeft van opvattingen van het WADA. Verwonderlijk is dit echter niet. 

De Vlaamse regering erkent het WADA als internationale organisatie ter bestrijding van 

doping waardoor ze hun antidoping beleid toepassen in overeenstemming met de beginselen 

van de Code en de door het WADA uitgevaardigde standaarden.
38 

 Op deze manier draagt 

Vlaanderen zijn steentje bij aan de uniformisering van de internationale jacht op doping.  

 

Conform het WADA kiest Vlaanderen voor een bredere invulling van het dopingbegrip. In dit 

geval spreekt men over ‘dopingpraktijken’, daar waar het WADA de term 

‘dopingovertredingen’ gebruikt. Wanneer we echter kijken wat onder beide termen valt, 

stellen we vast dat er geen significante verschillen zitten tussen beide definities. Zowel qua 

vorm als inhoud gelijken ze sterk op elkaar. Met de verwijzing naar de overtredingen op de 

wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en 

verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de 

stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen 

en psychotrope stoffen, breidt het decreet de definitie nog van het WADA wat uit.  

 

2.6 Besluit 

 

Wanneer we alle definities naast elkaar leggen, merken we dat er doorheen de geschiedenis 

een evolutie heeft plaatsgevonden. De oudste definities, met name die van de Raad van 

Europa en de Medische Commissie van het Internationaal Olympisch Comité, leggen sterk de 

nadruk op het gebruik van doping door de sporters. Pas met de oprichting van het Wereld 

                                                 
37 

Art. 3, Decreet van 13 juli 2007 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, BS 13 september 2007. 

38 
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Antidoping Agentschap komt hier verandering. Het WADA zal een brede invulling hanteren 

en spreekt over de term dopingovertreding. Deze visie zal later model staan voor de mondiale 

invulling van het dopingbegrip zoals we kunnen zien aan de definitie van de Vlaamse 

Gemeenschap en meest recent, de UNESCO-conventie. De bredere opvatting over doping is 

onontbeerlijk gezien de evoluties in de sportwereld. Het is belangrijk dat de definitie van 

doping mee blijft evolueren met de evolutie in de gebruikerswereld. 

  

Het IOC en het WADA voerden tevens de bepaling verboden stof of verboden methoden in. 

Hiermee doelt men op alle stoffen en methoden die opgenomen zijn in de verboden lijst. In 

volgend punt ga ik dieper in om welke stoffen het nu concreet gaat. Ik zal een bondig 

overzicht geven over de historische evolutie van de lijst, de opbouw van de huidige lijst en 

kort de werking van de verschillende verboden stoffen en methoden uitleggen. 

 

3. De Dopinglijst 

3.1 Historische evolutie 

 

De Nederlandse kolonisten in New York mogen gezien worden als de pioniers van de 

dopingbestrijding. De Engelse bewindvoerders zien zich in 1666 genoodzaakt om, voor de 

eerste maal in de geschiedenis, het gebruik van een stof (doop) te verbieden. (supra) 
39 

  

 

Enkele eeuwen later kwam de eerste aansporing om het dopinggebruik in de sport aan banden 

te leggen. In 1928 verbood het International Association of Athletics Federations (IAAF) als 

eerste internationale sportfederatie het gebruik van stimulerende middelen. Verschillende 

andere internationale federaties volgden hun voorbeeld, maar een louter verbod kan 

bezwaarlijk als effectief omschreven worden als er geen testen kunnen uitgevoerd worden.
40 

Enkele jaren laten behoorden de International Cycling Union (UCI) en de Federation 

International de Football Association (FIFA), samen met de IAAF, tot de eerste internationale 
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NELISSEN, J., o.c., 52. 

40 
X. (2009oktober) A Brief History of Anti-doping [WWW]. WADA: http://www.wada-ama.org/en/About-

WADA/History/A-Brief-History-of-Anti-Doping/ [2/02/2010]. 
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federaties die een lijst opmaakten met verboden middelen en deze ook testten op hun 

wereldkampioenschappen.
 41 

 

3.2 De verboden lijst van het IOC  

 

Zoals inmiddels werd aangehaald, vaardigde het IOC naar aanleiding van de Olympische 

Spelen te Grenoble (Fr) en Mexico City in 1968 een eerste lijst uit met verboden stoffen. Deze 

lijst bestond oorspronkelijk uit twee categorieën, de narcotische analgetica en de stimulantia, 

en bevatte producten als amfetamines, efedrine, stimulerende middelen, verdovende middelen 

en antidepressiva. In loop der jaren is de lijst meermaals geactualiseerd en werden tevens 

verboden methoden op de lijst geplaatst. De laatste lijst die het IOC uitvaardigde, bevatte 

volgende middelen:
42 

  

 

I. Verboden klassen van middelen 

A. Stimulantia 

  A.1. Amfetaminen en verwante verbindingen incl. eetlustremmende 

middelen 

  A.2. Overige pschostimulantia 

  A.3. Sympathicomimetica 

     a. Sympathicomimetische aminen 

   b. ß2-Sympathicomimetica 

B. Narcotische analgetica 

C. Anabole middelen 

  C.1. Androgene-anabole steroïden 

  C.2. ß2-Sympathicomimetica 

D. Diuretica 

E. Peptide en glycoproteïne hormomen en analoga 

  E.1. Choriongonadotrofine (HCG, humaan choriongonadotrofine) 

  E.2. Corticotropine (ACTH) 

                                                 
41 

KAMBER, M. en MULLIS, P.-E. ‘The worldwide The Worldwide Fight Against Doping: From the 

Beginning to the World Anti-Doping Agency’, Endocrinology and Metabolism Clinics of North America, 

2010, 1-9. 

42 
MOTTRAM, D., Drugs in sport, Londen, Routledge, 2005, 23.  
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  E.3. Groeihormoon (HGH, somatropine) 

  E.4. Erytropoëtine (EPO) 

en alle aanverwante verbindingen 

 

II. Verboden dopingmethoden 

A. Bloeddoping 

B. Farmacologische, chemische en fysische manipulatie 

 

III. Groepen van middelen die aan bepaalde restricties zijn gebonden 

A. Alcohol 

B. Marihuana 

C. Lokale anaesthetica 

D. Corticosteroïden 

E. ß-blokkers 

en alle aanverwante verbindingen 

 

Het grote nadeel aan deze eerste lijst is dat ze enkel kan toegepast worden naar aanleiding van 

de Olympische Spelen. De meeste sportfederaties hielden echter, geheel vrijwillig, wel 

rekening met deze lijst, maar zeker niet allemaal.
 43 

Bovendien vond het dopingdebat plaats in 

verschillende fora, zijnde: het IOC, de internationale sportfederaties en de nationale 

regeringen, wat resulteerde in verschillende definities, beleid en sancties. Er werd geen 

harmonisatie bereikt, noch een gestandaardiseerde aanpak van het dopingprobleem.
44 

  

3.3 ‘The prohibited list’ van het WADA 

 

De dopinglijst van het WADA mag gezien worden als een verderzetting van de lijst die tot 

1999 door het IOC opgemaakt werd.
45

 Deze lijst krijgt ook wel de naam ‘verboden lijst’ 
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CHAPPELTET, J.L. en KUBLER-MABBOTT, B., The International Olympic Committee and the 

Olympic System: the governance of world sport, New York, Routledge, 2008, 132-137. 

44 
CARSTAIRS, C., ‘The wide world of doping: drug scandals, natural bodies and the business of sports 

entertainment’, Addiction Research and Theory, 2003, 263-281. 

45 
X. (2009, December) The prohibited list [WWW]. WADA: http://www.wada-ama.org/en/World-Anti-
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aangezien ze alle stoffen en methoden bevat die voor de sporters verboden worden en is 

verbonden aan de Code. Sinds 2004 is de eerste lijst van kracht en dit betekende een 

belangrijke stap voorwaarts in de uniformisering van de mondiale antidoping bestrijding. Men 

hoopte dat de dopingbestrijding in de toekomst wereldwijd op een gelijkaardige manier kon 

gebeuren aangezien het IOC, Nationale Olympische Comités, Internationale Federaties, 

overheden en Nationale Antidoping agentschappen zich bereid verklaarden deze lijst te 

aanvaarden. Hierdoor verdwenen de problemen die zich stelden bij het gebruik van de IOC-

lijst (supra). 

 

Het WADA hanteert criteria om te bepalen wanneer een stof of methode verboden moet 

worden. Enerzijds gaat het om stoffen en methoden die het gebruik van andere verboden 

stoffen en methoden kunnen verdoezelen, de zogenoemde maskerende middelen. In het 

andere geval moet aan twee van de volgende drie criteria voldaan zijn: De stof of de methode 

moet bijdragen tot het verbeteren van de sportprestaties; een potentieel risico voor de 

gezondheid inhouden en/of het gebruik moet in strijd zijn met de ‘spirit of sport’. 
46 

 

 

De meest recente lijst ging op 1 januari 2010 van kracht.
47 

 Net zoals de IOC-lijst zijn de 

stoffen en methoden in de WADA-lijst opgedeeld in verschillende categorieën. Met de 

vermelding ‘voorbeeld’ en ‘met inbegrip van, maar niet beperkt tot…’ wordt aangegeven dat 

het niet om een limitatieve lijst van verboden stoffen en methoden gaat. Op deze manier kan 

men adequaat ingrijpen bij het opduiken van nieuwe middelen. 

 

I. Stoffen en methoden verboden binnen en buiten wedstrijdverband 

Verboden stoffen 

S1. Anabole middelen 

 a. exogene anabole androgene steroïden (AAS) 

 b. endogene AAS wanneer exogeen toegediend 

 c. andere anabole middelen 

S2. Hormonen en aanverwante stoffen 

S3. Bèta 2-agonisten 
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47 
WADA, ‘The 2010 prohibited list: international standard.’, Montreal, 19 September 2009, 9. 



Het begrip ‘doping’ van naderbij bekeken 

___________________________________________________________________________ 

 

- 24 - 

S4. Hormoonantagonisten en modulatoren 

S5. Diuretica en andere maskerende middelen 

 

Verboden methoden 

M1. verbetering van het zuurstoftransport 

M2. chemische en fysieke manipulatie 

M3. genetische doping 

 

II. Stoffen en Methoden verboden binnen wedstrijdverband 

In aanvulling van de vijf bovenstaande stoffen en drie methoden: 

S6. stimulantia 

S7. narcotica 

S8. cannabinoïden 

S9. glucocorticosteroïden 

 

III. Stoffen verboden bij bepaalde sporten 

P1. Alcohol: alleen binnen wedstrijdverband verboden in onderstaande sporten 

(grenswaarde: 0,10g/l): autosport, boogschieten, bowling, karate, moderne 

vijfkamp, motorsport, powerboatracen, vliegsport. 

P2. Bètablokkers: alleen verboden binnen wedstrijdverband, tenzij anders 

vermeld: autosport, biljard en snooker, bobsleeën, boogschieten (ook buiten 

wedstrijdverband), bowling, bridge, curling, golf, gymnastiek, jeu de boules, 

moderne vijfkamp, motorsport, powerboatracen, skiën of snowboarden, 

schieten (ook buiten wedstrijdverband) vliegsport, worstelen, zeilen. 

 

In vergelijking met de gehanteerde lijst door het IOC zien we dat het WADA een andere 

opdeling gebruikt. Zij kiezen voor een onderverdeling van de stoffen en methoden naar het al 

dan niet verboden zijn binnen en/of buiten wedstrijdverband. Onder ‘binnen 

wedstrijdverband’ word verstaan: de periode die aanvangt twaalf uur voor een wedstrijd 

waarin een sporter zoals gepland zal deelnemen, tot en met het einde van die wedstrijd en de 

procedure van monstername die aan de wedstrijd verbonden is. ‘Buiten wedstrijdverband’ 
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slaat dan op de periode die niet binnen wedstrijdverband valt. 
48 

 Het IOC onderscheidde 

enkel de verboden stoffen van de verboden methoden.  

 

Wanneer we beide lijsten naast elkaar leggen, valt het toevoegen van de methode ‘genetische 

doping’ op de WADA-lijst het meest op. Hiervan was op de IOC-lijst nog geen sprake. Een 

andere wijziging is het schrappen van alcohol en bètablokkers als algemeen verboden stoffen. 

Het WADA vond het voldoende om ze enkel te verbieden in het kader van bepaalde sporten. 

Andere stoffen en methoden zijn op de WADA-lijst terug te vinden onder een andere naam. 

De categorie lokale pijnstillers is actueel niet langer opgenomen, maar valt nu onder de 

bredere groep narcotica en de Corticosteroïden zijn inmiddels omgedoopt tot 

glucocorticosteroïden.  

 

De WADA-lijst kan echter enkel effectief zijn als er op consequente manier wordt 

gecontroleerd. In vele gevallen is dit echter niet het geval. Verboden gestelde middelen 

worden door sommige jongeren gebruikt om er mooier uit te zien, maar deze kant van het 

dopinggebruik wordt nooit gecontroleerd.
49 

 

3.4 Vlaamse gemeenschap 

 

Gezien Vlaanderen de Code erkend heeft, wordt ook de Vlaamse dopinglijst opgemaakt in 

overeenstemming met de internationaal erkende lijst van het WADA. (supra) De Vlaamse 

dopinglijst wordt telkens bekend gemaakt via het Belgisch Staatsblad. De meest recente 

WADA-lijst is in Vlaanderen tevens op 1 januari 2010 van kracht gegaan.  

 

4. De verboden stoffen en methoden 

 

De opgenomen verboden stoffen en methoden van de WADA lijst 1 januari 2010 zal ik 

volgende gedeelte bespreken. Aangezien het me in kader van deze masterproef veel ver zou 

leiden alle stoffen van de verboden lijst onder de loep te nemen, beperk ik me tot de grote 
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farmacologische groepen van verboden stoffen en de verboden methoden die in WADA –lijst 

anno 2010 worden gehanteerd. Kort zal ik hun werking, prestatiebevorderend effect en de 

gevaarlijke nevenwerkingen bespreken. Dit overzicht zal de lezer helpen begrijpen waarom de 

stoffen in de sport verboden werden. Gemakshalve zal ik de opdeling van het WADA 

gebruiken. 

4.1 Stoffen en methoden verboden binnen en buiten wedstrijdverband 

4.1.1 Verboden stoffen 

 

S1. Anabole middelen 

Tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw werden de eerste wetenschappelijke 

experimenten naar anabolen opgezet.
50

 Rond 1935 ontdekten wetenschappers een manier om 

het mannelijk geslachtshormoon testosteron na te maken uit cholesterol. In de jaren die 

daarop volgden won deze stof aan populariteit dankzij zijn vitaal karakter en 

spierversterkende eigenschappen. Als gevolg van de schadelijke neveneffecten van deze vorm 

van testosterongebruik kwam al gauw de vraag naar een farmaceutisch middel met dezelfde 

spiergroeiende werking, maar met minder bijwerkingen. Het antwoord op deze vraag leidde 

tot het ontstaan van de eerste anabole steroïden.
51 

 

 

 Anabole androgene steroïden (AAS) zijn steroïden afgeleid van het mannelijke 

geslachtshormoon testosteron. Androgeen wijst op elke natuurlijke of synthetische stof, 

meestal een steroïd hormoon, dat de ontwikkeling en het onderhoud van de mannelijke 

eigenschappen in de klasse van de gewervelde dieren stimuleert en controleert. Er wordt 

onderscheid gemaakt tussen exogene AAS en endogene AAS. De endogene variant kan door 

het lichaam aangemaakt worden: bij de man wordt deze stof in de testikels geproduceerd, bij 
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de vrouw in de bijnieren. De exogene AAS komen daarentegen van nature niet in het lichaam 

voor. 
52 

 

 

De exogene en endogene AAS hebben een gelijkaardige werking en worden vooral gebruikt 

in duur- en krachtsporten.
53 

 Eén van de belangrijkste voordelen van anabole middelen is het 

vergroten van de spiervezels, wat leidt tot een toegenomen spiermassa en spierkracht. Dit is 

tevens de reden waarom anabolen zo populair zijn in de body-builderswereld. Verder 

stimuleren ze de rode bloedlichaampjes waardoor er meer zuurstof door het bloed kan 

getransporteerd worden en zorgen voor een verhoogde concentratie. Niet onbelangrijk is het 

verbeterde recuperatievermogen, waardoor men meer en zwaardere trainingen kan 

verwerken.
54 

  

 

Naast de endogene en exogene AAS, creëerde het WADA tevens een derde categorie 

anabolen, met name ‘andere anabole middelen.’ In deze categorie is het product Clenbuterol 

het meest bekend. Clenbuterol zorgt voor ontspanning van de spieren in de luchtwegen en 

bootst de werking van adrenaline of amfetamines na. Dit geneesmiddel wordt eigenlijk niet 

meer gebruikt in de humane geneeskunde. Wel vinden we het nog terug als geneesmiddel 

voor astma bij paarden. Aangezien Clenbuterol ook over anabole effecten beschikt, wordt dit 

middel wel nog door sporters ingenomen.
55

 Niet zonder gevaar overigens, want het gebruik 

kan leiden tot een verhoogde hartslag, hartkloppingen, slapeloosheid en ernstige 

leverschade.
56 

  

 

Het gebruik van anabolen heeft echter zeer veel nadelen. Algemene neveneffecten als 

hoofdpijn, levertumoren, hoge bloeddruk, nierfalen en problemen met de bloedstolling zijn 
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niet uit te sluiten. Verder kunnen ook geslachtsspecifieke neveneffecten optreden. Zo loopt 

een vrouw het risico op ontregeling van de menstruatiecyclus, verdieping van de stem en 

overvloedige beharing. De mannelijke tegenhanger bestaat uit een vergroting van de prostaat, 

gekrompen testikels, moeilijkheden met urineren ontwikkelen van borsten en 

vruchtbaarheidsproblemen.
57 

 

 

S2. Hormonen en aanverwante stoffen 

In deze zeer uitgebreide categorie beperk ik me tot het bespreken van de frequentst 

voorkomende varianten, zijnde Erytropoëtine (EPO) en Groeihormoon (hGH).  

EPO is een eiwithormoon dat in de nieren wordt aangemaakt en bevordert de productie van de 

rode bloedcellen. Als dopingmiddel is Erytropoëtine ideaal om het zuurstoftransport van het 

bloed te verhogen, waardoor de conditie verbetert en de spieren minder snel verzuren. Vooral 

duursporters als wielrenners en lange afstandlopers maken er dan ook graag gebruik van.
58 

 

  

De keerzijde van de medaille is echter dat een teveel aan rode bloedcellen kan aangemaakt 

worden. Dit zorgt ervoor dat het bloed stroperig wordt en het risico op hart- en vaatziekten fel 

toeneemt. Ook migraine aanvallen en concentratiestoornissen zijn mogelijke neveneffecten.
59 

Vooral de jaren negentig en het begin van de eenentwintigste eeuw werd de sportwereld 

overschaduwd door het gebruik van EPO. Een probleem dat misschien nog groter was dan het 

gebruik zelf, was het vinden van een betrouwbare opsporingsmethode voor het product. Net 

voor de start van de Olympische Spelen in Athene (Griekenland) in 2004, leek men 

Erytropoëtine te kunnen aantonen in een bloedstaal van de atleet, maar triatleet Rutger Beke 

trok deze opsporingsmethode in twijfel en kreeg door de rechter gelijk.
60 

 

 

Een andere stof die onder deze categorie valt is het groeihormoon of hGH (Human Growth 

Hormone). Ook deze stof heeft een lichamelijke functie: ze zorgt voor de groei van de botten 
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en de aanmaak van meer spiercellen, stimuleert de afbraak van vetreserves en zorgt voor een 

verminderde afbraak van suiker in de lever.
61 

Het spierversterkend effect is natuurlijk een 

interessant gegeven voor alle sporten waarbij kracht gebruikt moet worden. De typerende 

kenmerken van het gebruik, zoals verdikking van de botten in de handen, voeten, schedel, 

neus of onderste kaakbeen, moet men erbij nemen. Aangezien hGH invloed heeft op de 

suikerafbraak, lopen deze sporters een verhoogd risico op diabetes. 
62 

  

 

S3. Bèta 2-agonisten 

Aangezien Bèta 2-agonisten inwerken op de luchtwegen, worden ze frequent gebruikt door 

astmapatiënten.
63 

Het gebruik van een hoge hoeveelheid van de stof heeft tevens een anabole 

werking, waardoor ook heel wat sporters zich aangetrokken voelen tot deze middelen. De 

ongewenst effecten daarentegen zijn zenuwachtigheid, hoofdpijn, slapeloosheid, tumoren en 

verhoogde hartslag. 
64 

 

 

S4. Hormoonantagonisten en modulatoren 

Tot de categorie van de hormoonantagonisten behoren de middelen met een anti-oestrogene 

werking. Deze worden door sporters gebruikt om de bijwerkingen van anabole middelen, 

zoals de borstontwikkeling, tegen te gaan.
65 

 De extra inname van testosteron door AAS leidt 

contradictorisch genoeg ook tot een verhoogde oestrogeenwaarde in het bloed. Om de 

testosteron-oestrogeen verhouding weer op peil te brengen, wordt naar anti-oestrogene 

middelen gegrepen. Dit gebruik kan leiden tot slapeloosheid, depressie en 

leveraandoeningen.
66 
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S5. Diuretica en andere maskerende middelen 

Sporten met gewichtsklassen, zoals gevechtsporten, zwemmers en boksers, gebruiken 

diuretica om snel vocht af te drijven en zo gewicht te verliezen. Ook bodybuilders zijn in het 

middel geïnteresseerd aangezien het de spieren afgelijnder zichtbaar maakt. Een ander 

voordeel dat de sporters in diuretica zien is de invloed die het middel heeft op de concentratie 

van verboden middelen in de urine. Diuretica zorgen voor een concentratievermindering 

waardoor de stoffen moeilijker in de urinestaal op te sporen zijn.
 
Het grote nadeel van deze 

categorie middelen is het kaliumverlies dat ermee gepaard gaat. Dit resulteert op zijn beurt in 

een snellere verkramping van de spieren. 
67 

 

4.1.2 Verboden methoden  

 

M1. verbetering van het zuurstoftransport 

De meest toegepaste methode in deze categorie is bloeddoping. In 1972 ontdekt een Zweedse 

wetenschapper een manier om via bloedtransfusies het aantal rode bloedlichaampjes in het 

lichaam te verhogen.
68 

Men gaat eerder afgenomen zuurstofrijk bloed opnieuw bij een sporter 

inbrengen. Dit bloed hoeft niet noodzakelijk afkomstig te zijn van de sporter zelf. De methode 

zorgt ervoor dat het hemoglobine gehalte en het hematocriet in het bloed zal verhogen. Het 

verhogen van de hoeveelheid van deze waarden, verhoogt tevens het vermogen van de spieren 

om zuurstof op te nemen.
69 

 

 

 Echter zijn ook aan bloeddoping ernstige nevenwerkingen verbonden. Sporters lopen het 

risico op de vorming van bloedklonters, hartfalen, te hoge bloeddruk of kunnen een shock of 

beroerte oplopen. Verder is er gevaar voor HIV en hepatitis besmetting wanneer dezelfde 

naalden gebruikt worden, en door foute labels op het gestockeerde bloed kunnen de zakjes 

verwisseld worden, met fatale gevolgen. Ten slotte kan het verhogen van het natuurlijk 

bloedvolume gevaarlijk zijn omdat het bloed op deze manier stroperig wordt gemaakt, wat het 
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risico op klonters verhoogt, het hard moet sneller pompen en er een longembolie kan 

veroorzaakt worden. (blokkade van de longslagader)
 70 

 

 

M2. chemische en fysieke manipulatie 

Deze vormen van manipulatie pogen in te werken op het urinemonster dat tijdens 

dopingcontroles van de atleet wordt afgenomen. Aan de hand van bepaalde stoffen of 

methoden als katheterisatie, verwisselen van urine of knoeien met de urine, wil men de 

zuiverheid van het monster manipuleren. Tevens zijn intraveneus toedienen van middelen om 

de recuperatie van de atleet te bevorderen verboden. Op uitzondering van de op legitieme 

wijze toegediende infusen tijdens een ziekenhuisopname natuurlijk.
71 

  

 

M3. genetische doping 

De genetische doping kan beschouwd worden als de meeste recente dopingvariant. Door het 

ingrijpen in het erfelijk materiaal van de sporters wordt getracht de sportprestaties te 

verbeteren. Fysische kenmerken als spieromvang, sterkte en het efficiënt gebruik van 

energievoorraden zijn de belangrijkste variabelen die men met genetische manipulatie poogt 

te beïnvloeden. Wanneer men niet optreedt tegen deze nieuwe handelingen, zal de waarde van 

de sport verdwijnen. De nationale en internationale sportorganisaties zijn zich ten volle 

bewust van deze dreiging en samen met de wetenschappelijke wereld pogen zij deze evolutie 

zo goed en zo kwaad mogelijk op te volgen.
72

 Maar zelfs met deze inspanningen, blijven er 

nog grote uitdagingen voor de toekomst.
73 
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4.2 Stoffen en Methoden verboden binnen wedstrijdverband 

 

S6. stimulantia 

De eerste sporen van stimulerende middelen vinden we al vroeg in onze geschiedenis terug. 

Adam en Eva zouden, samen met de oude Grieken en Romeinen, de eersten zijn geweest die 

met deze middelen experimenteerden.
74 

Stimulantia is een verzamelnaam voor een heel brede 

groep aan stoffen die rechtstreeks inwerken op het centraal zenuwstelsel. Ze geven een gevoel 

van euforie, verhogen de alertheid en onderdrukken de vermoeidheid. Tevens verhogen ze de 

agressiviteit en competitiedrift. Nadelig aan deze producten is dat ze de coördinatie en de 

zelfkritiek verminderen en de hartslag versnellen.
75 

In deze zeer omvangrijke groep aan 

producten, beperk ik me tot het bespreken van de meest gekende en gebruikte middelen: 

amfetamines, efedrine en cocaïne.
76 

   

 

Amfetamines kenden een steile opmars in de periode van de wereldoorlogen. Oorspronkelijk 

was de stof bedoeld om verkoudheden en koorts te verminderen, maar men ontdekte al snel 

dat het product nog ander uitwerkingen had op het menselijk lichaam. Soldaten slikten en 

experimenteerden met amfetamines om de vermoeidheid tegen te gaan.
77 

Amfetamines 

werken via een indirecte invloed op de afgifte van lichaamseigen neurotransmitters dopamine 

en noradrenaline. Deze stoffen bewerkstelligen de prikkeloverdracht tussen de zenuwen. Het 

verhoogt vrijkomen van deze neurotransmitters veroorzaakt een verhoogde prikkeloverdracht 

tussen de sympathische zenuwen (zenuwstelsel dat de werking van vrijwel alle organen regelt 

en zorgt voor het in stand houden van het individu). Amfetamines voorkomen dat de 

dopamine en noradrenaline worden afgebroken. Dit leidt tot een stijging van de hartfrequentie 

en verwijding van de bronchiën waardoor een verhoogd zuurstofverbruik kan plaats vinden. 

Tevens interessant voor sporters is de verhogende staat van alertheid, de verbetering van de 

psychomotorische eigenschappen en een betere gemoedstoestand. Het vermoeidheidsgevoel 

wordt teruggedrongen en men wint aan zelfvertrouwen. De mogelijke bijwerkingen van 
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amfetamines zijn daarentegen niet te onderschatten. Er kan hoofdpijn, draaierigheid, angst, 

zenuwachtigheid en verwardheid optreden. Tevens blokkeren amfetamines het alarmsysteem 

voor pijn waardoor de persoon dieper in zijn reserves zal putten dan normaal. Maar het 

grootste gevaar is de verslaving en het optreden van gewenning die steeds een hogere dosis 

vraagt om dezelfde effecten te bereiken.  

 

Efedrine heeft een gelijkaardige werking met amfetamines. Het wordt uit de ephedra plant 

gehaald en is soms beter gekend als ‘Ma Huang’. Reeds 5000 jaar voor Christus ontdekten de 

Chinezen de heilzame werking van deze plant.
78 

Efedrine wordt gebruikt in sommige 

hoestsiropen omdat het de luchtwegen verwijdt. Mogelijke neveneffecten zijn psychiatrische 

stoornissen, spijsverteringsstoornissen en hartkloppingen, soms met de dood tot gevolg.  

 

Cocaïne werkt eveneens in op de neurotransmitter dopamine en heeft een verdovend effect. 

Verder zorgt het voor een verhoogde bloeddruk en hartslag, hyperactiviteit, rusteloosheid en 

euforie. Nadelig is het verslavende karakter van cocaïne. Tevens kan het beven en 

hartproblemen veroorzaken of tot impotentie leiden. Ook dient rekening gehouden te worden 

met hallucinaties en hersencomplicaties. 

 

S7. narcotica 

Narcotica zijn pijnstillers voor middelmatig tot ernstige pijn. Onder andere heroïne, morfine 

en methadon kunnen in deze groep gesitueerd worden. Ze verhogen de pijngrens waardoor de 

pijn makkelijker gedragen wordt. Verder geven ze de sporter het gevoel van onoverwinnelijk 

te zijn en kunnen leiden tot overmoed. De verhoogde pijngrens zorgt ervoor dat de sporter 

zijn inspanning langer kan verder zetten.  

 

De risico’s die aan het gebruik van narcotica verbonden zijn, zijn onder andere misselijkheid 

en braken, constipatie en plotse bloeddrukdaling. De stof werkt ook verslavend en er kan 

tolerantie optreden. Een ander gevaar is dat door het verhogen van de pijngrens de sporters, 

ondanks een blessure, toch aan wedstrijden deelnemen, waardoor nog meer lichamelijke 

schade kan aangericht worden.
79 
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S8. cannabinoïden 

Cannabinoïden, en meer bepaald marihuana en hasj, worden gebruikt om zich voor de 

wedstrijd te ontspannen. Na het gebruik voelen de sporters zich ‘high’ wat er toe leidt dat ze 

extra gevoelig zijn voor alle prikkels van buitenaf.
 80 

De cannabinoïden zijn niet om hun 

prestatiebevorderende eigenschappen op de verboden lijst geplaatst, maar eerder als reactie 

tegen een algemeen maatschappelijk probleem: ze gaan in tegen het imago van de sport (‘the 

spirit of the sport’). 
81 

 

 

S9. glucocorticosteroïden 

Glucocorticosteroïden zijn tevens stimulerende middelen. Ze vergroten het 

uithoudingsvermogen en werken ontstekingsremmend. Sporters, hoofdzakelijk duursporters, 

gebruiken deze stof om de pijn te stillen bij blessures of om de concentratie te verhogen en 

een euforisch gevoel op te wekken.
82 

 

4.3. Stoffen verboden bij bepaalde sporten 

 

P1. Alcohol 

Alcohol werkt in op het centraal zenuwstelsel en vertraagt de acties en reacties van het 

lichaam en de hersenen. De combinatie van alcohol met geneesmiddelen kan de effecten van 

beiden nog versterken. Uit veiligheidsoverwegingen is alcohol verboden bij racesporten, 

schietsporten en bepaalde vechtsporten. (supra)
83 

 

 

P2. Bètablokkers 

Aangezien bètablokkers zorgen voor een daling van de hartslag en de bloeddruk, worden ze 

frequent gebruikt als geneesmiddel tegen een te hoge bloeddruk. Deze effecten leiden tevens 

tot het verminderen van het beven van de handen. Hierdoor is het gebruik van bètablokkers 

verboden in precisiesporten. (supra) Nevenwerkingen die kunnen optreden zijn het ontstaan 
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van hartaandoeningen door de inwerking op hartslag en bloeddruk, een verminderde conditie 

en het veroorzaken van vermoeidheid. 
84 

   

 

5. Besluit 

 

Wat houdt het begrip doping in? Wie beslist om het gebruik van bepaalde stoffen te verbieden 

en om welke producten gaat het? Deze vragen diende als uitgangspunt voor dit hoofdstuk. 

Wanneer ik ernaar terugkoppel blijkt dat het niet eenvoudig is een eenduidige invulling aan 

het begrip ‘doping’ te geven. Doorheen de geschiedenis is de definitie sterk geëvolueerd en 

voor de oprichting van het WADA werden verschillende interpretaties aan het begrip doping 

toegekend. Dit was echter niet bevorderlijk voor een geharmoniseerde strijd tegen dit 

mondiale probleem. Het WADA neemt sinds de antidoping conferentie van 2003 een leidende 

rol in het opstellen van een uniform beleid inzake dopingbestrijding. Ze vaardigen een code 

en een verboden lijst uit die voor harmonisatie moet zorgen in het fel gefragmenteerde 

mondiale antidoping landschap.  

 

Het antwoord op de vraag wat nu precies doping is, wordt ons duidelijk door de dopinglijst 

van het WADA: aangenomen wordt dat alle stoffen en methoden op de verboden lijst van het 

WADA als ‘doping’ beschouwd worden. Een eenduidige definitie is een essentiële stap naar 

een efficiënte dopingbestrijding. Deze code en verboden lijst worden regelmatig 

geactualiseerd, waardoor ook het dopingbegrip mee evolueert doorheen de tijd.  

 

In navolgende hoofdstukken zal ik de invulling van de Vlaamse gemeenschap hanteren om 

het begrip doping invulling te geven.  
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Hoofdstuk 3: 

Een Fenomeenanalyse van dopinghandel 

 

Nu we in hoofdstuk twee bepaald hebben welke middelen het WADA als doping beschouwt, 

kunnen we naar het volgende stuk in het verhaal. Willen de sporters doping gebruiken, dan 

moeten ze eerst hun voorraad ergens vandaan halen. Dopinghandel is bijgevolg een factor die 

inherent aan het dopinggebruik verbonden is. Maar welke actoren zijn betrokken bij de 

dopinghandel? Langs welke wegen bereiken de dopinggeduide middelen de sporters? Welke 

marktkenmerken zijn belangrijk voor de dopinghandel? In hoofdstuk drie wil ik dan ook 

dieper ingaan op deze vragen. Bovenstaande onderzoeksvragen zijn van belang om inzicht te 

krijgen in de problematiek van het fenomeen dopinghandel. Enkel mits een goede 

beeldvorming is het mogelijk een efficiënt beleid op te stellen.  

 

1. Marktkenmerken 

1.1 Een aanbodgedreven zwarte markt 

 

De dopingmarkt kan omschreven worden als een aanbodgedreven zwarte markt. Laten we 

eens wat dieper ingaan op deze definiëring. In de eerste plaats is het begrip ‘markt’ te 

legitimeren door het feit dat de dopingmarkt een plaats is waar de vraag en aanbod elkaar 

ontmoeten. Kenmerkend voor deze markt is dat ze ‘aanbodgedreven’ is. Hoewel in enkele 

gevallen de sporters naar specifieke middelen vragen, zullen in de meerderheid van de deals 

goederen gekocht worden die dealers hun aanbieden. De naïeve sporter stelt weinig of geen 

vragen en slikt, letterlijk en figuurlijk alles wat het circuit hem aanbiedt. De verkopers doen 

dan ook hun uiterste best om de vermeende magische krachten van hun producten extra in de 

verf te zetten.
85 

Bijgevolg blijft het gebruik van doping al lang niet meer beperkt tot de wereld 

van de topsport. Het aantal vrijetijdssporters dat naar ampullen en spuiten grijpt groeit de 
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laatste jaren zienderogen.
86 

Een extra afzetmarkt die de handelaars vanzelfsprekend met veel 

plezier bespelen. Voor hun business is deze democratisering van het dopinggebruik mooi 

meegenomen.
87 

Een van de belangrijkste plaatsten waar doping wordt verhandeld zijn de 

fitnesscentra. Aangezien hier zowel topsporters als louter gelegenheidssporters over de vloer 

komen, betekent deze scene een ideale afzetmarkt voor potentiële daders. 
88 

 

 

De markt wordt tevens gedetermineerd als ‘zwart’ aangezien het zowel om verborgen als 

illegale handel gaat. De grote meerderheid van de leveranciers stellen hun producten te koop 

onder illegale voorwaarden. Bovendien staan deze producten vaak niet onder controle van de 

autoriteiten waardoor de kwaliteit van de producten twijfelachtig is.
89

 Een tweede 

karakteristiek van deze zwarte markt is de kwaliteit om sporters te verleiden om producten te 

nemen die voor hen eigenlijk verboden zijn. Echter gaat dit criteria niet op voor alle sporters. 

Niet iedereen laat zich door de markt verleiden tot deze clandestiene activiteiten. Vooral 

sporters van hoog niveau (minimaal nationaal) die niet tevreden zijn met hun sportprestaties, 

lopen het grootste risico om niet te kunnen weerstaan aan de lokroep van de zwarte markt. 

Een derde gevaarlijke eigenschap van de markt is het gegeven dat de informatie die dealers 

aan de sporters geven, onvolledig is. De verstrekte informatie benadrukt enkel de positieve 

aspecten van de producten (de verbetering van de prestaties, het tegengaan van de 

vermoeidheid, ontwikkelen van de spiermassa, …), maar zwijgt in alle talen over de 

ongewenste effecten deze producten met zich meebrengen. Tot slot is deze markt gekenmerkt 

door het gemak van de toegankelijkheid en de diversiteit van haar leveranciers. 
90
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1.2 Dopingmarkten
 

 

 

Dopingproducten kunnen via verschillende circuits verhandeld worden. De diversiteit van de 

aanbodkanalen wordt verklaard door de aard van de producten die de sporters gebruiken.  

1.2.1 Legale circuit 

 

De strijd tegen doping kan niet los gezien worden van de medische overconsumptie. Meer en 

meer stelt men vast dat niet enkel in de sport, maar ook in het dagdagelijkse leven de lat 

alsmaar hoger gelegd wordt en dat mensen beroep doen op allerhande middeltjes om hun doel 

te bereiken.
91 

Anders dan de recreatieve drugs zijn de meeste dopinggeduide middelen 

geneesmiddelen. Met dien verstande dat de producten voor dopingdoeleinden doorgaans in 

hogere doseringen of in andere combinaties gebruikt worden dan in de medische wereld 

gangbaar is.
92 

 Het is dan ook niet verwonderlijk dat sporters deze middelen halen in het 

reguliere medische circuit en meer bepaald bij artsen en apothekers. Zo is het mogelijk om 

mits, enige goodwill van een huisdokter, een voorschrift te bekomen voor dopingproducten, 

die vervolgens op schijnbaar wettelijke wijze worden afgehaald bij de apotheker. Diefstal van 

doktersvoorschriften om hiermee op legale wijze dopingproducten bij de apotheker af te 

halen, is eveneens voorkomend.
93

 Bovendien melden de apothekers abnormaal hoge dosissen 

die door artsen werden voorgeschreven niet aan de bevoegde instanties. Een ander probleem 

dat zich bij apothekers stelt is het vrij afleveren van producten die wettelijk
 
enkel op 

voorschrift verschaft mogen worden.
94

 

 

We herinneren ons allemaal allicht nog de zaak Museeuw, waarbij Johan Museeuw zijn 

dopingpreparaten verkreeg via veearts Landuyt. Ook veeartsen kunnen medicatie 
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voorschrijven en sommigen zijn zelfs zelf eigenaar van een apotheek.
95 

Hormonale producten 

voor dieren zijn vaak dezelfde als voor humaan gebruik. Abnormale dosissen of andere 

malafide praktijken in dit milieu zijn moeilijk tot niet zichtbaar voor de buitenwereld. Het 

uitermate winstgevend karakter van de operaties verhoogt nog extra de aantrekkingskracht.
96

 
  

1.2.2 Het illegale circuit 

 

Om zich te bevoorraden, laten sporters steeds vaker het reguliere markt links liggen en zoeken 

de zwarte markt op. Vooral sinds de jaren negentig wint dit kanaal aan belang.
97 

 De illegale 

circuits geven de sporters gehele anonimiteit en de prijzen zijn er nauwelijks hoger dan de 

reguliere kanalen. Zo kost een testosteronpreparaat Sustanon 250 op de illegale markt €7,50
98

, 

terwijl de apotheker er €7,24 voor vraagt.
99 

  

 

De meeste handelaars verkrijgen hun producten via farmaceutische kanalen als zijnde 

apothekers, groothandelaars of farmaceutische producenten in het buitenland. In de jaren 

zeventig volstond het om vanuit België naar Noord-Frankrijk te reizen. In de jaren tachtig 

verschoof het handelsgebied zich echter verder naar het zuiden en kwamen landen als Spanje, 

Portugal, Italië en Griekenland op.
100

 Nog een decennium later waren het voormalig Oostblok 

met Hongarije en Rusland, Turkije, Thailand en zelfs Zuid-Amerika nieuwe actoren in de 

bevoorrading van internationale netwerken.
101 
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De handelaars en gebruikers die zelf hun producten aan de bron aankopen, maken gebruik van 

een aantal strategieën om hun producten te verkrijgen.
102 

Een eerste methode is de 

zogenaamde voordeurmethode en houdt in dat de handelaar naar het buitenland reist, er een 

apotheek binnenstapt en zegt wat hij wil hebben. De apotheker laat zien wat hij in huis heeft 

en de handelaar maakt zijn keuze, rekent af en vertrekt. Deze techniek is ook bruikbaar bij de 

aankoop via groothandelaars of vestigingen van de farmaceutische industrie. Na aankoop van 

de preparaten worden ze meestal in koffers, bedekt met kledij naar het thuisland gesmokkeld. 

De meeste handelaars geven de voorkeur aan reizen via de weg. De pakkans is er gering, 

omdat controles niet frequent plaatsvinden. Vooral wanneer de transporten binnen de grenzen 

van Europa blijven, is de kans op controles nihil. Verplaatsingen met het vliegtuig zijn in dit 

opzicht riskanter. Men verliest de controle over zijn bagage bij het inchecken en de 

douanecontroles op de luchthavens zijn de laatste jaren verscherpt. Al moet hierbij de 

bemerking gemaakt worden dat in de praktijk het risico dat producten onderschept worden, 

klein is. (supra) 

 

Ambitieuze handelaars die volgens de voordeurmethode te werk gaan en steeds grotere 

hoeveelheden willen afnemen, raken al snel aan hun plafond. Zo is men in Zuid-Europese 

landen inmiddels vertrouwd met deze praktijk en vinden er frequenter controles plaats op de 

verkoop van middelen die in het dopingcircuit kunnen terecht komen. Apothekers, 

groothandels en farmaceutische producenten kunnen deze middelen niet onbeperkt meer 

verkopen. De handelsrelatie tussen de handelaar en de apotheker is dan ook vaak van korte 

duur en de handelaar moet telkens op zoek naar een nieuwe leverancier. Deze continue 

zoektocht naar nieuwe leveranciers is als nadeel verbonden aan de voordeurmethode.
 103

 

 

Een andere wijze van werken is de zogenaamde ‘clandestiene methode’, door de handelaars 

zelf ook wel omschreven als ‘money talks’, terwijl tegenstanders van deze benadering ook 

wel spreken van corruptie. Wanneer de handelaars hun weg kennen binnen het farmaceutisch 

wereldje en over een redelijk bedrag beschikken, kunnen ze een aantal actoren uit deze 

bedrijfswereld overtuigen tot het stellen van illegale handelingen.
 104
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Verder spelen ook criminele organisaties een belangrijke rol in de illegale toelevering van 

dopinggeduide producten. Deze organisaties hebben de laatste jaren de rol van de 

farmaceutische bron overgenomen. Donati spreekt in dit opzicht van een ware dopingmaffia. 

Het feit dat de dopinghandel in handen van de georganiseerde criminaliteit gevallen is, zorgt 

ervoor dat meer criminele activiteiten met het fenomeen verbonden zijn. (infra) 
105

 

 

1.2.3 De Grijze markt 

 

Voedingssupplementen maken vaak onderdeel uit van het dieet van (top)sporters. Dikwijls 

gaat het om onschuldige vitaminen- of mineralenpreparaten, maar niet alle 

voedingssupplementen zijn zo heilig als ze beweren.
106

 Vooral voedingssupplementen 

aangekocht op de zwarte markt of via het internet hebben een grote kans gecontamineerd te 

zijn met dopinggeduide producten. Hoewel het opschrift het tegendeel beweert, bevatten deze 

producten toch vaak sporen van verboden substanties.
107

 Uit verscheidene onderzoeken blijkt 

dat bijna twintig procent van alle voedingssupplementen uit deze kanalen gecontamineerd zijn 

met onder andere toxische planten, anabolen of efedrine. Bovendien staan vaak niet alle 

ingrediënten op de etiketten vermeld of wordt een foutieve dosering weergegeven.
 108

  Zo is 

het mogelijk dat een sporter zonder het zelf te weten doping inneemt en bijgevolg positief test 

tijdens een dopingcontrole.
109

 Het grote gevaar bij deze voedingssupplementen is dat men niet 

weet welke producten men effectief naar binnen speelt, laat staan op de hoogte is van de 

schadelijke bijwerkingen. 
110
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Om aan dit probleem tegemoet te komen lanceerde het Europees Parlement en de Europese 

Raad op 8 oktober 2004 een voorstel tot de invoer van een verordening “on the nutrition and 

health claims made on food” die in december 2006 werd goedgekeurd. Dankzij deze 

verordening werden geharmoniseerde voorschriften opgesteld voor het gebruik van 

voedingsclaims. Elke claim op een etikettering moet aangetoond zijn waardoor men 

misleidende slogans uit de markt wil verbannen. 
111 

  

 

De opkomst van de designer anabolen steroïden zorgen voor een extra moeilijkheid. Deze 

supplementen claimen ‘net zo goed te zijn als anabolen, maar sparen de gebruiker van de 

negatieve bijwerkingen.’ Echter is de uitwerking van deze anabolen nooit op afdoende 

wetenschappelijke wijze getest en is het moeilijk te achterhalen welke anabolen er nu precies 

in het supplement zitten. Bovendien wordt in het kader van deze voedingssupplementen 

nooit de term ‘anabool steroïd’ in de mond genomen. De handelaars opteren eerder voor 

verhullende termen als ‘prohormonen’ aangezien veel van de steroïden in de designer 

anabolen ook prohormonen zijn. Daar enzymen het prohormoon omzetten in echte anabolen, 

kun je je echter wel afvragen wat nu eigenlijk het verschil is tussen een prohormoon en een 

echt anabool.
112

 De wettelijke status van deze designersupplementen is complex. De 

Belgische wetgever beschouwt ze als medicijnen en verbiedt hun vrije verkoop. Desondanks 

circuleren designersupplementen ook hier. Gebruikers kopen ze op internet, en sommige 

supplementen met bovenstaande steroïden liggen gewoon in Nederlandse en Belgische 

voedingssupplementenwinkels.
113

 

In tegenstelling tot de geneesmiddelen, geldt in België geen registratieplicht voor 

voedingssupplementen. Wel geldt een notificatieplicht bij de FOD volksgezondheid, wil men 

voedingssupplementen op de Belgische markt brengen. Indien het product geschikt wordt 

bevonden voor consumptie, krijgt het een nummer toebedeeld en kan het vervolgens 
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verhandeld worden. Op deze manier slaagt men er gedeeltelijk in schadelijke supplementen 

van de markt te bannen. Echter moet de opmerking gemaakt worden dat net als bij 

dopingproducten, ook voedingssupplementen schadelijke stoffen kunnen bevatten die (nog) 

niet in het laboratorium opspoorbaar zijn. Bovendien kan de producent de samenstelling van 

het product na de goedkeuring door de overheid, nog steeds wijzigen.
114

 De 

notificatieprocedure is bijgevolg geen afdoend bewijs voor een zuivere markt. Vooral voor 

de producten die via het internet verhandeld worden is de controle zo goed als nihil, 

waardoor de consument grote gezondheidsrisico’s loopt.
115

  

 

1.3 Actoren 

 

In 1998 voerden Koert en Van Kleij onderzoek naar de wijze waarop dopinggeduide middelen 

in omloop werden gebracht op de Nederlandse markt. Aan de hand van gesprekken met 

sporters, opsporingsinstanties, journalisten, artsen en de farmaceutische industrie wou men 

inzicht krijgen op het fenomeen dopinghandel. Een onderdeel van deze studie behandelt de 

onderzoeksvraag: ‘Zijn de handelaren in dopinggeduide middelen onder te verdelen in 

groepen?’ In dit kader ontwikkelden de onderzoekers een typologie om de verschillende 

soorten dopingdealers van elkaar te onderscheiden.
116

 Hier moet opgemerkt worden dat het in 

de praktijk niet altijd evident is om de verschillende categorieën van elkaar te onderscheiden. 

Volgens commissaris Van den Boeynants van de dienst FGP/DJB/Hormonen en Doping mag 

deze typologie tevens worden aangenomen voor de Belgische markt. Bij gebrek aan 

wetenschappelijk inzichten is het echter onduidelijk in welke mate dit effectief het geval is. 

Verder wetenschappelijk onderzoek is hier dan ook aangewezen.
117
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Het uitgangspunt van hun betoog is dat een onderscheid moet gemaakt worden tussen een 

gebruiker van dopinggeduide middelen die door middel van handel de kosten van het eigen 

gebruik probeert te drukken, en een op grote schaal opererende handelaar, die mogelijks een 

professionele organisatie om zich heen heeft gebouwd. Deze laatste categorie duidt men als 

‘grote handelaren’ en kan verder onderverdeeld worden in twee subgroepen: enerzijds de 

organisaties, deze dealers hebben een organisatie om zich heen gebouwd en anderzijds de 

solisten, die alleen opereren. Zowel de solisten als de organisaties reizen in de meeste 

gevallen zelf af naar het buitenland om er middelen in te slaan. Slechts in uitzonderlijk 

omstandigheden leggen ze contact met andere (internationale) organisaties die hen producten 

doorverkopen. Gebruikers geven er namelijk de voorkeur aan, hun voorraad bij één en 

dezelfde handelaar aan te kopen. Voor dealers is het echter niet altijd mogelijk om zelf al deze 

middelen in te kopen, waardoor beroep kan gedaan worden op andere handelaars om de 

ontbrekende middelen aan te vullen.
118

  

 

Kenmerkend voor beide groepen ‘grote handelaren’ is enerzijds hun professionaliteit en 

discipline. Ten tweede worden ze beschouwd als de voornaamste bron langs waar de 

middelen bij de consumenten terecht komen. Een deel van de preparaten wordt rechtstreeks 

aan de sporters verkocht, maar ze staan tevens in voor de bevoorrading van kleine handelaars 

en de tussenhandelaars. Een derde karakteristiek betreft het feit dat dopingorganisaties door 

het gerecht vaak in verband worden gebracht met andere criminele activiteiten. Daarbij gaat 

het voornamelijk om handel in soft- en synthetische drugs. Tevens is men niet vies voor 

afrekeningen binnen het milieu. De motieven hiervoor variëren tussen een slachtoffer dat de 

prijsafspraken niet nakomt tot verklikking bij het gerecht.
119

 In tegenstelling tot de 

organisaties, zijn de solisten, voor zover bekend, vrijwel nooit betrokken bij 

noemenswaardige criminele nevenactiviteiten. Dit maakt dat de opsporingsinstanties 

voornamelijk geïnteresseerd zijn in de organisaties.
 120
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Naast de grote handelaren onderscheiden Koert en Van Kleij de tussenhandelaars. Zij krijgen 

hun voorraad via organisaties of solisten en verkopen die middelen weer door aan 

consumenten. Ze pogen zo min mogelijk producten in voorraad te hebben, naar eigen zeggen 

om de verliezen te beperken in geval van een politie-inval. Indien een sporter een kuur wil 

gebruiken, geeft hij dit door aan de tussenhandelaar, die daarop zijn bestelling bij grotere 

handelaren gaat aankopen en deze vervolgens doorverkoopt aan de klant. Een relatief nieuw 

soort tussenhandelaar is de ondergrondse huisdealer, die zowel drugs als dopinggeduide 

middelen in de aanbieding heeft. Waar vroeger sprake was van min of meer gescheiden 

circuits van middelen, zijn deze grenzen nu aan het vervagen. Een belangrijk onderscheid 

tussen de solisten en de organisaties en de tussenhandelaars, is daar waar de eerste twee 

categorieën kunnen leven van de opbrengst van hun handel, dit niet het geval is voor de 

meeste tussenhandelaars. De winstmarges en omzet zijn te gering en zij zijn bijgevolg nog 

afhankelijk van een reguliere baan.
121

  

 

Op de onderste sport van de ladder staan tot slot de kleine handelaars. Ze verkrijgen hun 

preparaten via de organisaties, solisten of tussenhandelaars. Een gering percentage kleine 

handelaars trekt zelf naar het buitenland om zich daar van de nodig middelen te voorzien. 

Meestal gaat het in dit geval om sporters die voor eigen gebruik naar buitenlandse apothekers 

trekken. In tegenstelling tot de eerdergenoemde categorieën, moet deze groep eerder 

beschouwd worden als consument van dopinggeduide middelen, dan als handelaars.
 
De 

meeste producten die ze aankopen zijn voor eigen gebruik en de verkoop heeft meestal 

betrekking op overschotten, of zeer kleine hoeveelheden, die worden doorgespeeld binnen 

eigen kennissenkring. Sommigen proberen door deze handel hun eigen gebruik te financieren, 

maar slagen hier zelden in. 
122

 

 

De laatste jaren bestaan er aanwijzingen dat een tweedeling is ontstaan tussen de handelaren. 

Enerzijds kunnen we een traditionele groep van handelaars onderscheiden. Deze groep wordt 

gekenmerkt voor zijn liefde voor de sport: ze combineren eigen training met de verkoop van 

dopinggeduide middelen, het geven van advies omtrent dopinggebruik, voeding en training. 

Anderzijds is recent sprake van een nieuwe groep dealers: deze laatste zou enkel 
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geïnteresseerd zijn in de financiële aspecten van het verhandelen en heeft verder geen of 

slechts een beperkte band met de sportwereld. Deze nieuwe groep zou het niet zo nauw 

nemen met de kwaliteit van de verkochte dopingproducten en ze combineren bovendien de 

verkoop van dopingmiddelen met de verkoop van andere drugs. In mindere mate is men 

tevens betrokken bij mensenhandel en wapenhandel.
123

 De vermenging van de dopinghandel 

met andere illegale activiteiten heeft bijgedragen tot het verharden van de dopingwereld. 

Parallel hiermee kunnen we spreken van een generatieconflict. De oudere sporters zouden 

zich hoofdzakelijk bevoorraden bij de traditionele verkopers, terwijl de jongere garde er niet 

voor terug deinst de hardere concurrentie op te zoeken.
124 

 

 

2. De Internationale criminele organisaties 

 

Eerder werd reeds gewezen op het feit dat organisaties vaak gelinkt worden aan het criminele 

milieu. Laten we daar nu eens dieper op ingaan. In een poging om de wereldtrafiek van 

dopinggeduide middelen in kaart te brengen, toonde Donati (2007) met zijn onderzoek aan dat 

georganiseerde criminele groepen in heel Europa betrokken zijn bij de handel in verboden 

stoffen. Hij neemt zelfs de term maffia in de mond. Verschillende malafide groeperingen, 

soms is er sprake van sterke maffia families, zouden het hele dopingverkeer onder controle 

hebben.
125

  

 

Criminele organisaties krijgen een dubbele rol toebedeelt op de dopingmarkt.
126

 Enerzijds 

lijken zij in toenemende mate als tussenactor te fungeren tussen de farmaceutische bedrijven 

en de grote dopinghandelaars. Deze internationale organisaties kopen producten aan bij de 

farmaceutische industrie en verkopen ze door aan de ‘grote handelaars’ (supra), zij zullen de 

dopinggeduide producten vervolgens weer verder verkopen. Grensoverschrijdende praktijken 

zijn in dit opzicht niet nieuw.
127

 Reeds sinds het gebruik van dopinggeduide middelen in de 
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sport hun intrede maakten, circuleren er verhalen over transacties tussen handelaars van 

verschillende nationaliteiten. Handelaars uit land A verkopen middelen waar zijn gemakkelijk 

toegang tot hebben, aan handelaars uit land B. Soms wordt zelfs geruild. Zo is in deze kringen 

algemeen geweten dat het in België relatief eenvoudig is om aan schildklierpreparaten en 

afslankmiddelen te komen.
128

 

 

Anderzijds fabriceren de criminele organisaties zelf dopinggeduide middelen in illegale 

fabrieken en laboratoria. Een groot gevaar hierbij is het vervalsen van producten. 50% van de 

preparaten op deze markt is ofwel nep, ofwel is de dosering veel hoger dan wordt aangegeven. 

De onderzoekers beschouwen dit fenomeen als een marketingtruc die vooral bij de eerste 

aankoop wordt toegepast: de sporters merken in dit geval een overweldigend resultaat van de 

kuur, waardoor men het product verder zal blijven kopen en gebruiken.
129

  

 

Hoewel de verhalen over deze praktijken tijdens de jaren tachtig door het milieu afgedaan 

werden als ‘bijzondere voorvallen gelinkt aan bepaalde organisaties’, kunnen ze dit argument 

actueel niet meer onderschrijven. Geschat wordt dat zestig tot zeventig procent van alle 

dopinggeduide preparaten die op de markt komen vervalst zijn. Bovendien zou de kwaliteit 

van de vervalsingen er steeds verder op achteruit gaan en is het steeds moeilijker geworden 

om vervalsingen te herkennen.
130

 Uit de verpakking valt steeds minder op te maken, of het nu 

vervalste of echte preparaten betreft.
131 

In de meeste gevallen kan dan ook enkele met behulp 

van laboratoriumonderzoek echt van namaak worden onderscheiden. De internationale 

criminele circuits maken bij hun productie van hun vervalste pillen en ampullen gebruik van 

machines die vroeger de farmaceutische industrie toebehoorden. Toen de productie van 

anabole steroïden door de farmacie werd gestaakt, zouden deze machines doorverkocht zijn 

aan de vervalsers, die hier nu gretig gebruik van maken.
132 

 

 

                                                 
128

  KOERT, A.W.A. en VAN KLEIJ, R., o.c., 37. 

129
  GURLEY, B.J., GARDNER, S.F., en HUBBARD, M.A., l.c., 963-969.  

130
  MUSSHOF, F., DALDRUP, T. en RITSCH, M., ‘Black market in anabolic steroids: analysis of illegally 

distributed products’, Journal of forensic sciences, 1997, 1119-1125.  

131 
YESALIS, C., Anabolic steroids in sport and exercise, Leeds, Human Kinetics, 2000, 4. 

132 
KOERT, A.W.A. en VAN KLEIJ, R, o.c., 96. 



Een Fenomeenanalyse van dopinghandel 

___________________________________________________________________________ 

 

- 48 - 

Reeds in 1993 had het Amerikaanse Drug Enforcement Administration het eerste vermoeden 

van hun betrokkenheid bij de illegale handel in dopingmiddelen en farmaceutische producten 

bestemt voor de Veringde Staten, maar tevens voor de rest van de wereld. Deze ontdekking 

leidde tot de organisatie van de Internationale conventie van Praag waarbij op uitnodiging van 

het DEA ook Interpol, de Internationale Criminele Politie Organisatie, het IOC, de 

International Narcotics Control Board, De Wereld Gezondheidsorganisatie en politiediensten 

van verschillende andere landen aanwezig waren. Onder deze vertegenwoordigers behoorde 

ook België. Deze conferentie was de eerste van zijn soort en had als doelstelling het erkennen 

van de gevolgen van het misbruik van anabole agenten
133

, het onderzoeken van de steroïden 

zwendel zowel op nationaal als op internationaal niveau en het zoeken naar een antwoord op 

de steroïdenproblematiek. De aanpak was dus hoofdzakelijk gericht op steroïdenmisbruik en 

meer bepaald het onder controle krijgen van de het steroïde gebruik in alle landen. 
134 

 

 

Echter kreeg het alarmerende signaal van het DEA weinig gehoor in de andere landen. 

Nergens anders dan in de Verenigde Staten  had men dergelijk klaar beeld op de illegale 

markt waardoor de andere landen weinig inzicht hadden in de ernst van het fenomeen. Enkel 

Canada, Zweden en de Verenigde Staten zelf, plaatsten sinds de conferentie de steroïden 

onder controle van de overheid.
135 

  

 

3. De rol van het internet 

 

Criminaliteit over het internet neemt de laatste jaren sterk toe. Ook de handel in 

dopinggeduide middelen heeft zijn weg naar dit medium gevonden en betekent voor de 

sporter een extra interessant kanaal om zich te bevoorraden.
136

 Niet alleen koop- en biedsites 

spelen hier een belangrijke rol, met eenvoudige software kan bovendien iedereen gemakkelijk 
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een eigen website creëren.
137 

We mogen gerust zegen dat het internet voor een 

democratiseringstendens zorgde in de illegale middelenverkoop. Men heeft geen persoonlijk 

contacten meer nodig met dealers om aan zijn producten te geraken en de complete 

anonimiteit waarmee deze praktijken gepaard gaan, maakt het internet als aankoopbron extra 

aantrekkelijk.
138 

We moeten erkennen dat het internet de illegale markt gevaarlijker gemaakt 

heeft. Online verkopers lokken de potentiële gebruikers met mirakelproducten en de 

gemakzucht van het bestellen. Men hoeft enkel zijn creditcardnummer in te vullen, men krijgt 

het wondermiddel onmiddellijk thuisgestuurd en kan het product vervolgens in alle discretie 

gebruiken.
139

 Bovendien moet je niet lang zoeken om websites te vinden waar openlijk 

besproken wordt over de manier waarop deze middelen kunnen aangewend worden. 

Doseringen, combinaties met andere middelen, kuurschema’s, bijwerkingen en handleidingen 

om te injecteren zijn op het internet voor iedereen toegankelijk.
140

 Men hoeft maar de 

kernwoorden ‘schema anabolen kuur’ bij Google in te geven en in minder dan 0,22 seconden 

staan meer dan 10.500 websites met de meeste uiteenlopende weetjes, van beginners tot 

gevorderden, ter ieders beschikking. Tevens kunnen via nieuwsgroepen en fora de eerste 

contacten tussen de potentiële gebruikers en handelaars gelegd worden. 
141 

 

 

Niet enkel voor de gebruikers, maar ook voor de handelaars biedt het online aanbieden van 

producten voordelen. Het internet geeft hen de mogelijkheid om afstand te houden van de 

producten. Het is niet langer noodzakelijk om vrachtwagens vol dopinggeduide producten te 

laden en ze te vervoeren. Geen transporten over de openbare weg betekent ook dat de kans op 

betrapping een fel stuk gereduceerd wordt. Internet laat de handelaars toe de dopinggeduide 

producten in het productie land te stockeren en ze van hieruit verzenden, vaak per post. De 

organisaties kiezen voor het vervaardigen van de middelen landen uit waarvan de wetgeving 

ongecontroleerd producties toelaat. Hier kunnen ze volop hun ding doen zonder zich zorgen te 

maken over de kans op betrapping. De meeste dopinggeduide middelen worden dan ook 
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gefabriceerd in landen waar geen specifieke criminele wetgeving bestaat en vooral geen 

controles worden uitgevoerd.
142 

 Vele van deze sites zouden bijvoorbeeld geregistreerd zijn in 

Oost-Europa. Deze evoluties geven het signaal dat de handel zich aan het verleggen is naar 

landen als China, Maleisië, India, Pakistan en Iran.
143 

Bovendien zijn er aanwijzingen dat de 

bevoorrading via het internet toeneemt en het aanbod steeds gevarieerder wordt.
144 

 

 

Toch zijn er een aantal nadelen aan het internet verbonden die maken dat sporters zich niet 

massaal op deze eenvoudige weg storten. Ten eerste ligt de prijs er veelal een stuk hoger dan 

op de zwarte markt.
145 

Verder is de betrouwbaarheid van de websites een groot vraagteken. 

Langs de ene kant bereiken heel wat van de bestelde en betaalde producten namelijk nooit de 

consument.
146 

 Een ander problematisch gegeven is het feit dat het bij een groot deel van de 

op het internet aangeboden producten, nog meer dan bij de interpersoonlijke markt, gaat om 

vervalsingen, waardoor deze producten een bedreiging voor de volksgezondheid vormen.
147 

Een ander negatief aspect dat verbonden is aan het internet is het ontbreken van persoonlijk 

contact. De meeste sporters geven er nog steeds de voorkeur aan om hun middelen te kopen 

bij iemand die ze kennen of ten miste fysiek ontmoet hebben. Het fysiek contact heeft als 

voordeel dat de koper een eerste inschatting kan maken over de betrouwbaarheid van de 

transactie.
148 

Echter kunnen we niet om de vaststelling heen dat het internet meer en meer 

misbruikt wordt om weg naar de illegale markt te vinden en er tevens de producten aan te 

kopen.
149
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4. België 

 

 

Belgen hebben altijd een vooraanstaande rol gespeeld in de internationale dopinghandel. Dat 

de populaire dopingcocktail de naam ‘Le pot belge’
150 

kreeg, is op zich al een aanwijzing voor 

de Belgische aanwezigheid in het dopingmilieu. Vooral onder de wielrenners is deze 

samenstelling populair omwille van zijn euforiserende en vermoeidheidsonderdrukkende 

effecten.
151

 Daar waar de vorige paragrafen een algemeen beeld schetsten van het fenomeen 

dopinghandel, wil ik in deze paragraaf wat dieper ingaan op enkele bevindingen die specifiek 

betrekking hebben op de Belgische situatie.  

 

4.1 De Producten 

Eerder zagen we reeds dat de dopingmarkt een aanbodgedreven markt is. Dit heeft tot gevolg 

dat de beschikbaarheid van de producten fluctueert doorheen de tijd. Midden de jaren ’90 

maakte Erytropoëtine, beter gekend als EPO, zijn opgang in de sportwereld. Aanvankelijk 

was dit middel bedoeld om de levenskwaliteiten van nierpatiënten met bloedarmoede te 

verhogen. In het begin was het gebruik van EPO heel nadelig voor de Belgische atleten: het 

middel bleek in ons land namelijk enkel te verkrijgen in ziekenhuisapothekers. Al gauw 

hadden de sporters door dat het product in buitenlandse apothekers, als Duitsland, Italië, 

Zwitserland en Spanje, heel wat eenvoudiger te bekomen was. Het duurde dan ook niet lang 

alvorens dopinghandelaars trafieken in EPO begonnen op te zetten en de handel nam 

buitengewone proporties aan. Italië bleek een heel belangrijk doorvoerland te zijn en amper 

20% van de verkochte Erytropoëtine kwam in ziekenhuizen terecht! Het overige deel 

verspreide zich over heel Europa.
152 

 

 

In de internationale studie van Donati naar wereldtrafieken in dopingproducten (2007) wordt 

België omschreven als het kruispunt voor de dopinghandel in Europa. De dopinggeduide 

middelen die in ons land onderschept worden hebben vaak België niet als eindbestemming, 
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maar zijn op doortocht naar andere Europese landen.
153

 De afgelopen jaren zien we de 

variëteit van de in beslag genomen humane dopingproducten in België stijgen. Daar waar men 

vroeger bijna uitsluitend AAS terugvond, duiken actueler ook groeihormonen en anti-

oestrogenen op. Ook de tot nu toe niet vernoemde schildklierhormonen staan mee aan de top 

van de lijst.
154

 De schildklierhormonen voor humaan gebruik stimuleren de schildklier.
155 

Deze stimulatie zorgt voor een verhoogde stofwisseling waardoor overtollig vet verbrand 

wordt. Wanneer we dit nu koppelen aan anabolicagebruik, wat zorgt voor extra vetopstapeling 

in de spieren (supra), kunnen de neveneffecten van AAS bestreden worden. De gelijktijdige 

inname van de anabolen met een schildklierhormoon om vet weer af te breken, lijkt de sporter 

mooi meegenomen. Bij het gebruik van schildklierhormonen loopt men echter het risico op 

onder andere hoofdpijn, oververhitting en hartproblemen.
156 

  

 

Volgens het meest recente jaarverslag van de Multidisciplinaire Hormonencel
157 

 horen de 

anabolica, naast de groeihormonen, nog steeds tot de belangrijkste groep van in beslag 

genomen producten. In 2008 is er verder een stijging waar te nemen in de aangetroffen 

hoeveelheid insuline. Deze vaststelling wordt gewijd aan het feit dat groeihormonen en 

insuline sinds enige tijd gecombineerd gebruikt wordt.
 158 

 Eerder gaf ik reeds aan dat gHG 

inwerkt op de bloedsuiker spiegel met een verhoogt risico op suikerziekte tot gevolg. Om 

hieraan tegemoet te komen, vullen de sporters het gebruik aan met insuline.
159

 Het is echter 

het eerste jaar dat een opmerkelijk hogere hoeveelheid insuline in beslag genomen werd.
160
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4.2 Het portiersmilieu 

 

Het portiersmilieu uit nachtclubs vormt in België vaak de link met het dopingmilieu. Het 

gebruik van anabolica en steroïden om hun fysieke uitstraling te verbeteren is niet vreemd in 

deze groep. Portiers hebben niet alleen contacten met het fitnessgebeuren waardoor ze de weg 

naar dopingmiddel kennen, maar problematischer is dat hun werkterrein bestaat uit het 

uitgangsmilieu dat hen in nauw contact brengt met jongeren. Het stijgend dopinggebruik 

onder jongeren mag dan niet volledig toegeschreven worden aan deze link, maar is duidelijk 

dat portiers een mogelijk bevoorradingskanaal vormen voor jongere dopinggebruikers.
161

 

 

5. Besluit 

 

Eén van de eerste vragen die ik me bij aanvang van dit hoofdstuk stelde was welke actoren 

betrokken zijn bij de dopinghandel. Hierbij zien we dat er verschillende dopinghandelaren 

kunnen worden onderscheiden. Enerzijds hebben we de grote handelaren die voornamelijk 

als doorgeefluik beschouwd worden naar tussenhandelaren. Deze grote handelaren kunnen we 

vervolgens opdelen naar solitairen of handelaars die liever in georganiseerd verband werken. 

Anderzijds onderscheiden Koert en Van Kleij de kleine handelaar die vooral als 

dopinggebruiker moet gezien worden. Deze categorie koopt zijn producten bij de grote 

handelaren, de tussenhandelaren of ze bevoorraden zich zelf bij buitenlandse apothekers. In 

België zien we dat het portiersmilieu een belangrijke verbinding vormt tussen de jongeren en 

het dopingmilieu.  

 

Een andere paragraaf besprak waar de verhandelde dopinggeduide producten vandaan 

kwamen. Hierbij diende een opdeling te maken naar het legale circuit met de artsen en 

apothekers, het grijze circuit van de voedingssupplementen en het illegale circuit. In dit 

illegale circuit was de farmaceutische weg lange tijd de grootste bron. Via de 

voordeurmethode of de clandestiene methode, slaagden handelaars erin de producten van de 

farmaceutische industrie te bemachtigen. Echter moet de farmacie meer en meer plaats ruimen 

voor de criminele organisaties. Het merendeel van de dopinggeduide middelen wordt 
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verhandeld op de zwarte markt, met bezwaarlijke kwaliteit van de producten tot gevolg. De 

opkomst van het internet als aanvoerkanaal zorgde tevens voor een democratiseringstendens 

binnen het dopinggebruik. In enkele muisklikken kan een enorm gamma aan producten 

aangekocht worden. Men hoeft niet langer over persoonlijke contacten te beschikken met 

dealers om aan dopinggeduide middelen te geraken en bovendien vinden sporters er alle 

informatie om het gebruik te optimaliseren. Het grote gevaar aan de internethandel is echter 

dat het zich maar moeilijk laat controleren. Er zijn geen garanties dat de betaalde producten 

daadwerkelijk geleverd worden en de kwaliteit van de producten moet tevens sterk in vraag 

gesteld worden.  

 

Dopinghandel is een aanbodgedreven markt en er mag aangenomen worden dat de laatste 

jaren een tendens tot criminalisering binnen deze markt aan de gang is. De opkomst van de 

criminele organisaties als bevoorradingskanaal is een verontrustend gegeven. Ze hebben de 

mondiale smokkelroutes onder hun supervisie en opereren vanuit landen met een voor hen 

gunstige regelgeving en beperkte controle. Bovendien hebben naast de transacties ook de 

productie van dopingmiddelen in handen en nemen deze criminele organisaties het niet zo 

nauw met de kwaliteit van de dopingproducten. Met winst als enige motivatie worden door 

hen vaak vervalsingen gefabriceerd. Het verhandelen van doping wordt verder gecombineerd 

met transacties in andere drugs, wapenhandel of zelfs mensenhandel. Met deze kenmerken zal 

men rekening moeten houden bij het opstellen van een doeltreffend beleid. 
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Hoofdstuk 4: De aanbodzijde van de dopingmarkt 

 

In vorig hoofdstuk werd dieper ingegaan op de belangrijkste kenmerken van de dopingmarkt. 

Met deze bevindingen in het achterhoofd wordt in dit hoofdstuk het Belgische beleid inzake 

dopinghandel van naderbij bekeken.  

 

Wanneer de burger het over de aanpak van illegaal middelengebruik heeft, richt men zich 

meestal op de gebruikers. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hun aandacht hoofdzakelijk 

gericht is op hoe de beleidsmakers de strijd tegen de vraagzijde voeren. Deze kritische 

houding ontbreekt diezelfde burger als het op de aanbodzijde aankomt.
162

 Ook de invloed van 

de media speelt hier een rol. Op enkele recordvangsten na, haalt de aanbodzijde van het 

middelengebruik zelden het nieuws. Sven Todts spreekt hier van een consensus die bestaat 

tussen de publieke opinie en de beleidsmakers. Men gelooft erin dat de overheid, en de politie 

in het bijzonder, op vlak van het terugdringen van het aanbod wel weten wat ze doen. 

Aangezien elke kilo drugs die wordt onderschept er één minder op de markt is, ziet de 

publieke opinie dit reeds als een succes. 
163 

 

 

Echter kunnen ook langs de aanbodzijde verschillende vragen gesteld worden omtrent de 

aanpak van de beleidsmakers. Weatherburn legt hierbij de nadruk op strenge douanecontroles 

en het repressief optreden naar handelaars toe. In dit hoofdstuk wil ik dieper ingaan op de 

onderzoeksvraag: Welke actoren zijn betrokken bij het bestrijden van de aanbodzijde en in 

welke mate slagen zij erin deze taak naar behoren uit te voeren? In de eerste plaats wordt 

dieper ingegaan op de Belgische regelgeving die van kracht is om de aanbodzijde van de 

handel in dopinggeduide middelen te regelen, om vervolgens stil te staan bij een aantal 

actoren die een vooraanstaande rol spelen in het opsporen en vervolgen van dopinghandelaars.  
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1. Wetgevend Kader 

 

 

België heeft in de loop van de geschiedenis een voortrekkersrol gekend in de strijd tegen 

doping. Op 2 april 1965 werd voor de eerste maal het dopinggebruik bij sportwedstrijden 

verboden door ‘de wet waarbij de dopingpraktijk verboden wordt bij sportcompetities’. In die 

tijd een unicum in de wereld.
164 

Sinds de staatshervorming van 1988 zijn de gemeenschappen 

echter verantwoordelijk gesteld voor persoonsgebonden aangelegenheden en moest deze  

federale wetgeving herschreven worden in de decreten. Hoewel sport behoort tot de 

bevoegdheden van de gemeenschappen, heeft echter ook de federale overheid een belangrijke 

rol in het verhaal. Verscheidene federale wetten zijn van toepassing op het gebruik, het bezit, 

het verhandelen en het produceren van dopinggeduide middelen. 

 

Ten eerste hebben we de wet van 21 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, 

slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica, beter gekend als 

de drugwet.
165 

 In belang van de openbare gezondheid houdt de Regering toezicht over de 

invoer, uitvoer, vervaardiging, de bewaring, het vervoer, bezit, de verkoop en het te koop 

stellen, het afleveren of aanschaffen, mits betaling of kosteloos, van de gifstoffen, 

slaapmiddelen, verdovende middelen, ontsmettingsmiddelen en antiseptica. Ook het 

verbouwen van planten waaruit deze stoffen kunnen worden getrokken, valt onder hun 

controle. Later werd deze wet aangevuld met precursoren en psychotrope stoffen, als zijnde 

amfetamines en kalmeermiddelen. Deze toevoegingen breidde de titel van de wet uit tot ‘De 

wet betreffende het verhandelen van de gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, 

psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt 

worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen.’ .  

 

Ten tweede is de wet op de geneesmiddelen van 25 maart 1964 
166 

een belangrijk instrument 

in de strijd tegen doping. Heel wat van de middelen die sporters als doping aanzien, vallen 

onder de categorie van geneesmiddelen. Het te koop aanbieden op afstand van eender welk 
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van een aan een voorschrift onderworpen geneesmiddelen is verboden en een geneesmiddel 

mag maar in de handel gebracht worden wanneer een vergunning is afgeleverd door de 

minister van Volksgezondheid. 

 

Naast deze twee federale wetten, zijn ook een aantal Koninklijke Besluiten van tel. Het 

Koninklijk Besluit van 31 december 1930 houdende de regeling van de slaapmiddelen en de 

verdovende middelen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies geeft invulling 

aan de basiswet van 1921. Daar waar de wet louter vermelding maakt van de grote 

categorieën gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, 

ontsmettingsstoffen en antiseptica en hun precursoren, bestaat het eerste artikel van dit KB uit 

een limitatieve lijst over welke stoffen het nu concreet gaat.
167

 Verder spitst het KB zich 

specifiek toe op de binnen- en buitenlandse handel in verdovende middelen. Zowel de invoer 

als de uitvoer worden er geregeld. Net zoals de wet van 1921, legt het KB de nadruk op het 

feit dat zonder voorafgaande persoonlijke vergunning van de minister Volksgezondheid geen 

verdovende middelen België in- of uitgevoerd mogen worden. 

 

Ook het KB van 12 april 1974 betreffende sommige verrichtingen in verband met stoffen met 

een hormonale, anti-hormonale, anabole, bèta-adrenergische, anti-infectieuze, 

antiparasitaire en anti-inflammatoire werking geeft invulling aan de kaderwet van 1921.
168

 

Hier zien we dezelfde voorwaarden terugkomen voor het verhandelen en uitvoeren dan in het 

KB van 1930. Echter in tegenstelling tot zijn oudere broertje, beschikt dit KB niet over een 

limitatieve lijst van producten.
169 

 

 

Verder hebben we het KB van 22 januari 1998 houdende de regeling van sommige 

psychotrope stoffen. 
170 

Dit KB bevat heel wat artikels die verwijzen naar de invoer, uitvoer en 
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doorvoer van psychotrope stoffen en is bijgevolg een belangrijk stuk in de bestrijding van 

illegale handel in onder meer amfetamines. De hoofdstukken II, III en IV bevatten een 

limitatieve lijst van psychotrope stoffen waarop dit KB van toepassing is.  

 

Tot slot dateert het meest recente KB van 2006. Het betreft het Koninklijk besluit van 14 

december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en is 

een uitvoeringsbesluit van de wet op de geneesmiddelen van 1964.
171 

 

 

Elk voor hun middelen, wijzen al deze KB’s op de verplichte vergunning die nodig is, wil 

men verdovende middelen, geneesmiddelen, psychotrope stoffen, stoffen met hormonale, 

anti-hormonale, anabole, (bèta-adrenegerische), anti-infectueuze, antiparasitaire en anti-

inflamatoire werking invoeren, uitvoeren, doorvoeren, vervaardigen, bezitten, verkopen of te 

koop stellen, afleveren of aanschaffen. Deze vergunningen worden afgeleverd door de 

Minister van Volksgezondheid, zijn persoonlijk en beperkt tot wetenschappelijke en medische 

doeleinden.  

 

2. Het Expertisenetwerk Residuen en Voedselveiligheid 

  

De structuur die België hanteert om de aanbodzijde van doping te bestrijden is uniek in 

Europa.
 
Aangezien dopingproducten vaak hormonen bevatten, koos men op centraal niveau 

om de gerechtelijke opsporing van doping onder te brengen bij de diensten die zich met 

hormonen inlaten. 
172

 

 

Aan de top van de ladder staat het Expertisenetwerk Residuen en Voedselveiligheid (RVV) 

dat werd opgericht in 2002.
 
Dit netwerk houdt zich bezig met beleidsvoorbereidend werk 

inzake de zwendel in het wetens en willens gebruik maken van stoffen, die, uit economisch 

geldgewin aan voedselproducten en hun grondstoffen kunnen worden toegevoerd en schade 
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kunnen toebrengen aan mens of dier.
173 

Tot enkele jaren terug beperkte de invalshoek van de 

gerechtelijke overheden zich in grote mate tot het illegale gebruik van groeistimulatoren in de 

vetmesting, ook wel hormonen genoemd. Dit bleek echter onvoldoende om het hele 

criminaliteitsfenomeen te bestrijden: men had nood aan een totalitaire benadering van het 

probleem om doelmatig te kunnen optreden. Het expertisenetwerk diende zijn werkterrein uit 

te breiden naar alle randfenomenen die betrokken zijn bij de zwendel in verboden substanties, 

niet enkel gericht naar de vetmesting. De bevoegdheid van het expertisenetwerk werd dan ook 

uitgebreid naar de handel in precursoren, anabolica voor humaan gebruik en vervalste en 

nagemaakte geneesmiddelen.
 
Bovendien dient deze totaalbenadering te gebeuren vanuit een 

interdepartementale en multidisciplinaire samenwerking tussen de verschillende actoren in het 

veld en worden, naast de medewerkers van de minister van Justitie, evenzeer de medewerkers 

van de Geïntegreerde Politiedienst, van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 

Voedselketen (FAVV), van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 

Gezondheidsproducten (FAGG) en van de Fiscale Administraties rechtstreeks betrokken bij 

de werking.
174 

 

 

Binnen het domein van RVV vormt het expertisenetwerk een eerste aanspreekpunt binnen het 

College van Procureurs-generaal voor het Federaal Parket, de parketten-generaal en de 

parketten van eerste aanleg. Verder staat het RVV in voor de contacten met alle actoren die, 

zowel intern als extern het parket, bezig zijn met de handel in illegale middelen en hun 

randverschijnselen. Onder leiding van een hoofdcoördinator werd een coördinatieteam 

opgericht dat instaat voor het dagelijks beheer en de werkzaamheden van het netwerk. In elk 

parket-generaal en in elk parket is een magistraat aangeduid die als rechtstreekse 

contactpersoon optreedt met het coördinatieteam. Meestal wordt deze functie opgenomen 

door de referentiemagistraten Hormonen en Doping die enige deskundigheid in deze materie 

hebben.
175 
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3.  De operationele cel: De Multidisciplinaire Hormonencel (MHC) 

 

Onder het beleidsmatig niveau staat het operationeel niveau met de Multidisciplinaire 

Hormonencel, dat optreedt als overlegforum. In 1997 besliste de ministerraad om de 

toenmalig nationale hormonencel om te vormen tot de Multidisciplinaire Hormonencel.
176 

 

Net als het Expertisenetwerk, droeg de cel tot 2004 enkel bij tot het bepalen van terreinacties 

tegen personen en organisaties die zich inlieten met het gebruik van illegale handelswijzen bij 

de vetmesting van vee en het opstellen van een adequate planning van deze terreinacties.  

 

Met de beslissing van de ministerraad kwam hier echter verandering in. De strijd tegen 

hormonen in de veeteelt, bleek contradictorisch te werken en zorgde voor een verschuiving 

van de handel naar de sportwereld. Daarop besloot een Ministerraad op 30 maart 2004 het 

werkingsgebied van de multidisciplinaire hormonencel uit te breiden naar de illegale handel 

in hormonen, niet-conforme geneesmiddelen en illegale dopingproducten. De bevoegdheid 

van de cel werd eveneens uitgebreid naar alle illegale handelingen met stoffen die een 

hormonale, anti-hormonale, anabole, beta-adrenergische, anti-infecteuze, antiparasitaire of 

anti-inflammatoire werking hebben. Concreet gaat het hier over alle illegale handelingen met 

dergelijke substanties in het kader van de vetmesting, het humaan dopinggebruik en doping 

bij dieren.
177 

 

 

Zoals de naam reeds doet vermoeden kiest ook deze cel voor een multidisciplinaire aanpak 

met vertegenwoordigers van de ministeries van landbouw (FAVV en NOE), volksgezondheid 

(FOD VVVL, DG DPV en FAGG), financiën (D&A: NOD), binnenlandse zaken (politie en 

DGJ/DJB/Horm) en justitie (bijstandsmagistraat). Elke actor heeft een specifieke bijdrage 

binnen de hormonencel.
178 

Met deze multidisciplinaire aanpak poogt men een gecoördineerd 

beleid te kunnen voeren. De meerwaarde van het MHC bestaat erin enerzijds bij te dragen tot 
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het bepalen van de aangewezen terreinacties tegen personen en organisaties die zich inlaten 

met het gebruik van illegale procedés inzake vetmesting van vee, humaan dopinggebruik en 

doping bij dieren, alsook het opstellen van de planning van die terreinacties. Ten tweede 

verzekeren zij een signaal-, advies- en voorlichtingsfunctie ten voordele van de coördinerende 

magistraat, de bevoegde beleidsverantwoordelijken, de bestaande overlegstructuren en de 

betrokken administraties. Ten derde willen zij materiedeskundigheid ontwikkelen in de 

betrokken domeinen. Zo worden er onder meer vormingsessies gehouden ten aanzien van de 

verschillende controle-instanties, zoals politie en douanediensten. Een vierde taak bestaat erin 

de politiediensten die belast zijn met het onderzoek advies te verstrekken en te ondersteunen 

bij hun opdracht. Tot slot volgen zij incidenten en bedreigingen op en koppelen daar indien 

nodig veiligheidsmaatregelen aan. 
179 

Echter dient opgemerkt te worden dat deze cel niet over 

operationele capaciteit beschikt. Voor het uitvoeren van concrete acties dienen zij bijgevolg 

steeds contact op te nemen met de opsporingsdiensten op het terrein. (infra)
180

 

 

4. De opsporing van dopinghandelaars 

 
Volgens Weatherburn dient het aanpakken van de aanbodzijde gezien te worden als het 

verminderen van de beschikbaarheid van de goederen. Strenge douanecontroles zijn hier 

onontbeerlijk. (supra) Vanzelfsprekend is deze dienst niet de enige die zich met de opsporing 

van dopinghandel bezighoudt. Naast de douane, staan ook de politiediensten en het FAGG in 

voor het speurwerk naar dopingnetwerken.  

4.1 De politiediensten 

 

Binnen de Federale Gerechtelijke Politie specialiseert de Directie van de Bestrijding van de 

criminaliteit tegen goederen – Dienst Hormonen en Doping (FGP/DJB/Hormonen en Doping) 

zich in de aanpak van hormonen gerelateerde criminaliteit. Verder bekleden ze een centrale 

rol in de multidisciplinaire aanpak van de zwendel in groeibevorderende producten en illegale 
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doping.
181 

Zij voeren gespecialiseerde, bovenlokale opdrachten uit en ondersteunen de lokale 

en de federale politiediensten wanneer zij tijdens hun opdrachten in contact komen met 

doping of hormonen. In dit kader verzorgen zij opleidingen aan politieambtenaren en 

magistraten omtrent doping en hormonen. Naast een operationele functie heeft het 

FGP/DJB/Hormonen en Doping ook een signaal- en adviesfunctie. Dankzij hun 

vertegenwoordiging in de Multidisciplinaire hormonencel en het expertisenetwerk Residuen 

en voedselveiligheid hebben zij inspraak in de beleidvoering. Tevens fungeren zij als 

internationaal aanspreekpunt. 
182 

 

 

De FGP/DJB/Hormonen en Doping verzamelt expertise in het opsporen van doping in 

hormonen. Maar jammer genoeg geeft het Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011 geen 

prioriteit aan het opsporen van zwendel in dopingproducten waardoor dopingbestrijding 

binnen de lokale en federale politiediensten moeilijk te plaatsen is. Hun aandacht is vooral 

gericht op het opsporen van drugs en men is bijgevolg onvoldoende vertrouwd met 

dopingproducten. Dit staat een accurate opsporing in de weg. Zelden worden tijdens een 

huiszoeking de link gelegd tussen aangetroffen geneesmiddelen en doping.
183 

  

 

Om het nog wat ingewikkelder te maken worden een deel van de dopinggeduide producten 

beschouwd als illegale drugs en vallen onder de verantwoordelijkheid van de Centrale dienst 

Drugs van de Federale politie. Andere producten als hormonale producten komen ook in de 

dierengeneeskunde voor en vallen onder de verantwoordelijkheid van het 

FGP/DJB/Hormonen en Doping.
184 

 In de gevallen dat men doping in beslag kan nemen, is het 
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onderscheiden van de verantwoordelijke dienst niet altijd even eenvoudig. Het samenvoegen 

van de drugs- en hormonencel zou een mogelijk oplossing zijn voor dit probleem.  

 

De internationale politiesamenwerking is een thema dat de nodige wrevel opwekt bij het 

FGP/DJB/Hormonen en Doping. Door een gebrek aan motivatie bij een aantal landen, 

waaronder Nederland, is het zeer moeilijk werken om een internationaal probleem als 

dopinghandel aan te pakken. Wanneer blijkt dat landen, waaronder zelfs enkele Europese als 

Italië en Duitsland nog geen strafrechtelijke regelgeving omtrent dit onderwerp hebben, is 

samenwerken geen sinecure! Zo moet men in Italië kunnen bewijzen dat het om narcotica 

gaat alvorens men kan optreden.
185 

  

 

Ook met de hulp van Europol en Interpol raakt men niet veel verder. Vooral Europol heeft 

weinig aandacht voor de handel in doping. De meeste inzet in deze organisatie komt dan ook 

van Belgische zijde.
186 

Bij Interpol is het iets beter gesteld. Hier poogt een Internationale 

Werkgroep Doping de internationale trafiek op een grensoverschrijdende en gecoördineerde 

manier aan te pakken.
187 

Het uitwisselen van informatie staat hier dan ook centraal. Naast 

politionele vertegenwoordigers van een zestiental landen, waaronder België en de FBI, zijn 

ook de douane, het WADA, het IOC, de Raad van Europa en het Amerikaanse en Brits 

dopingagentschap op het overleg aanwezig. De sterkte van de werkgroep door presentie van 

de belangrijkste dopingbestrijdingsorganen is echter tegelijk een zwakte. Aangezien een 

                                                 
185 

Gesprek met J. VAN DEN BOEYNANTS, Gerechtelijk commissaris en diensthoofd 

FGP/DJB/Hormonen en Doping en T., VANDESTEENE, Strategisch analiste, Brussel, 11 november 

2009. 

186 
Gesprek met J. VAN DEN BOEYNANTS, Gerechtelijk commissaris en diensthoofd 

FGP/DJB/Hormonen en Doping en T., VANDESTEENE, Strategisch analiste, Brussel, 11 november 

2009. 

187 
X. (2004/11/16) Interpol hosts International Working Group on doping agents 

More information and resources needed to target traffickers [WWW]. Interpol: 

http://www.interpol.int/public/News/DopingWG20040720.asp [12/12/2009] ; X. (2009/02/04) 

INTERPOL and World Anti-Doping Agency join forces to fight sports cheats  [WWW]. Interpol: 

http://www.interpol.int/public/ICPO/PressReleases/PR2009/PR200906.asp [12/12/2009] 



De aanbodzijde van de dopingmarkt 

___________________________________________________________________________ 

 

- 64 - 

aantal actoren geen politionele bevoegdheid hebben, kan in hun aanwezigheid niet alle 

politionele informatie uitgewisseld worden.
188 

    

4.2 De Douanediensten 

 

De douane staat in voor de controle op de invoer, uitvoer en doorvoer van aan 

verbodsbepalingen, beperkingen of controlemaatregelen onderworpen goederen en producten. 

Hun takenpakket bevat onder andere het beschermen van de maatschappelijke belangen door 

het bestrijden van de illegale activiteiten die de burger onmiddellijk kunnen bedreigen. 

Hieronder valt onder meer het opsporen van verdovende middelen en hormonen. In geval van 

een inbreuk kunnen zij een PV opstellen tot bewijs van het tegendeel.
189 

  

 

In het onderscheppen van de via het internet bestelde doping is een belangrijke taak 

weggelegd voor de douanediensten. Echter zien we dat open grenzen binnen de Europese 

Unie een doeltreffende controle van de goederen in de weg staan. De douane controleert enkel 

extracommunautair verkeer waardoor men geen zicht heeft op de invoer uit andere EU-

landen. Wanneer men erin slaagt om dopingproducten binnen de grenzen van de EU te 

smokkelen, kunnen ze vervolgens zonder enig risico op controle over het hele EU territorium 

vervoerd worden. Bovendien zien we dat de douane slechts steekproefsgewijs controle 

uitoefent op de invoer vanuit derde landen. Op basis van risicoprofielen (land van oorsprong, 

waarde, verpakking, grootte van de zending,…) worden gerichte selecties gemaakt. Dit op 

uitzondering van de risicolanden China, Thailand en India waar 100% van postzendingen 

gecontroleerd zou worden.
190 

Echter lijkt dit met het huidige personeelstekort weinig 

waarschijnlijk en geeft men toe dat het vissen is met te weinig vissers die gebruik maken van 

netten met te grote gaten, waardoor de pakkans klein blijft.
191

 Om de handel in verboden 

stoffen efficiënt te kunnen bestrijden is er bijgevolg nood aan extra maatregelen met het oog 
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op effectievere controles aan de EU buitengrenzen. De lidstaten moeten aangespoord worden 

om een gezamenlijke en doeltreffende methode uit te werken met betrekking tot het opsporen 

van dopinggeduide middelen.
192

  

 

De werking van de douane wordt evenwel bemoeilijkt door het KB van 1974 (supra). De 

douanediensten worden hierin niet vermeld als ambtenaren die bevoegd zijn voor de 

opsporing en vaststelling van inbreuken. Indien zij geconfronteerd worden met de invoer van 

goederen uit het KB, dienen zij bijgevolg de zaken over te laten aan de Procureur des Konings 

of het FOD Volksgezondheid. Zelf mogen zij geen maatregelen opleggen.
193

  

4.3  Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 

Gezondheidsproducten  

 

Het FAGG staat in voor het uitreiken van vergunningen voor het in de handel brengen van 

geneesmiddelen. Ze voeren controles uit op de kwaliteit en de naleving van de regels met 

betrekking tot goede uitvoeringspraktijken tijdens de fabricage- en distributieketen van 

geneesmiddelen.
194

 In de meeste gevallen worden zij door derden op de hoogte gebracht van 

eventuele afwijkingen van het normale distributiesysteem. Deze controle is één van de 

basisopdrachten die routinematig of occasioneel in kader van een opsporing- of gerechtelijk 

onderzoek gebeurd.
 195 

 

 

Binnen het legale bevoorradingscircuit zijn dopingproducten vaak geneesmiddelen die door 

artsen, apothekers of derden uit het normale distributiesysteem worden gehaald. (supra) 

Ofwel schrijft een dokter ze voor zonder daar een medische noodzaak voor bestaat, ofwel 

verkoopt een apotheker de geneesmiddelen zonder dat de patiënt een medisch voorschrift 

aflevert. Ook diefstal uit ziekenhuizen is een voorkomend bevoorradingskanaal. Het FAGG 
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moet steeds op de hoogte gebracht worden van deze onwettige praktijken om de mogelijke 

daders, zijnde in dit geval de artsen, apothekers of derden, te kunnen aanpakken. Apothekers 

kunnen tevens abnormaal hoog voorgeschreven dosissen of vermoedens van misbruik melden 

aan het FAGG, maar dit gebeurt zelden of nooit. Sommige apothekers leveren namelijk zelf 

dopinggeduide producten af zonder het verplicht voorschrift.
196 

 

 

De communicatie over dopingcontroles tussen het FAGG en de gemeenschappen verloopt 

stroef. Het FAGG wordt niet standaard op de hoogte gebracht van de positieve 

dopingcontroles. Een bron aan informatie over het distributiesysteem van de geneesmiddelen 

gaat hierdoor verloren. Via occasionele bijstand bij opsporings- en gerechtelijke onderzoeken 

is men wel wat op de hoogte van het bodybuilders- en wielrennersmilieu. Al treurt men bij de 

dienst niet over het missen van deze informatie-instroom. Wegens het personeelstekort kan 

men toch geen mensen vrijmaken om deze informatie te verwerken. Een tiental inspecteurs 

moeten op terrein 5000 apothekers, 3000 dierenartsendepots, 250 groothandelszaken, 100 

fabrikanten en 300 ziekenhuizen controleren.
197 

 Veel te weinig om zijn functies naar 

behoren uit te voeren! 

 

In de praktijk worden, volgens de Commissie van Sociale Aangelegenheden in 2005, 

veelvoorschrijvers
198 

overigens maar zelden opgespoord. Indien ze toch gekend zijn, volgt 

zelden een sanctie. Artsen hebben namelijk de vrijheid van voorschrijven. De Orde van 

geneesheren zou niet of nauwelijks optreden en de betrokken dossiers worden evenmin 

doorgespeeld aan het parket. Hoewel de Orde dit zelf tegenspreekt
199

, komt men bij een de 

voorbereidingen van een nieuw wetsvoorstel in 2007, tot de dezelfde vaststelling. De 

therapeutische vrijheid mag evenwel geen dekmantel zijn voor het voorschrijven van 

dopingproducten! Het ingediende wetsvoorstel wilde deze problematiek aanpakken door de 

wet van 24 februari 1921 uit te breiden met een bepaling waarbij stoffen die aangewend 

kunnen worden om de sportieve prestaties van de patiënt op te drijven, enkel mogen worden 
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voorgeschreven in therapeutische dosissen zoals bepaald in het registratiedossier. Wanneer de 

arts de voorgeschreven dosis wil overschrijden, zal hij dit schriftelijk moeten motiveren. Het 

voorschrijven van deze stoffen zonder therapeutische noodzaak, wou men gestraft zien 

volgens artikel 2bis van deze wet, met name een gevangenisstraf van drie maanden tot vijf 

jaar en met een geldboete van duizend tot honderdduizend euro.
 200 

  Jammer genoeg is dit 

wetsvoorstel nooit verder uitgewerkt. Zeker wanneer deze bepaling gekoppeld zou worden 

aan de WADA-lijst, moet dit voor verbetering kunnen zorgen. Op deze manier zouden het 

voorschrijven van alle stoffen die de sportprestaties kunnen beïnvloeden, aan restricties 

gebonden kunnen worden.  

 

Naast de geneesmiddelen, staat het FAGG ook in voor de controle op de grijze zone of de 

voedingssupplementen. Soms is het niet duidelijk of een product al dan niet als geneesmiddel 

kan gecatalogeerd worden. Zodra een voedingssupplement farmacologisch actieve substanties 

bevat of zodra er aan een supplement therapeutische indicaties worden gekoppeld, kan dit 

evenwel als een geneesmiddel beschouwd worden. Zowel het FAVV als het FAGG zijn in dit 

geval bevoegd voor de controle van deze producten. Om bevoegdheidsconflicten te vermijden 

dient te worden uitgemaakt welke producten men op welke wijze behandelt en door wie dit 

gebeurd.
201 

 Deze beslissingen worden genomen het overleg “Grijze zone”, waar 

vertegenwoordigers van het FAGG, de FOD Volksgezondheid, het Directoraat Generaal (DG) 

Dier-Plant-Voeding en DG Leefmilieu en het FAVV deel van uitmaken.
202 

Deze commissie 

werd opgericht in de schoot van het FAGG en buigt zich over de problematiek van zowel 

humane als veterinaire producten.
203
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4.4 De gemeenschappen 

 

Hoewel de gemeenschappen geen bevoegdheid hebben in het opsporen van dopinghandel, 

kunnen zij de parketten belangrijke informatie verschaffen om dopingnetwerken op het spoor 

te komen. In volgend hoofdstuk zullen we zien dat de gemeenschappen verantwoordelijk zijn 

voor het opsporen van dopinggebruikers. Aan de hand van deze individuele sporters is men 

soms in staat om georganiseerde dopingcriminaliteit bloot te leggen. (infra) 

4.5 Het internet 

 

In hoofdstuk twee zagen we reeds dat ook het internet een belangrijke bron voor  

dopingproducten kan zijn. Vanuit internationale instanties neemt dan ook de druk toe op dit 

probleem aan te pakken. Dit poogt men te doen in twee delen: de eerste stap is de 

internetbewaking. Dit houdt in dat men proactief een algemene en brede screening van het 

internet uitvoert om inbreuken te detecteren. Het tweede deel is de internetrecherche, wat een 

reactief onderzoek inhoudt wanneer er concrete inbreuken vastgesteld zijn. In het kader van 

het speuren naar dopingproducten op het net, zijn naast de politiediensten, ook 

inspectiediensten als het FAGG bevoegd. Een goede taakverdeling en coördinatie zijn hier 

bijgevolg zeker op zijn plaats zodat de inspanningen evenredig verdeeld worden. Het zou 

zonde zijn dat elke dienst afzonderlijk opzoekingen verricht en er dubbel werk geleverd 

wordt.
204 

 

 

Een efficiënte aanpak van de internethandel wordt in de weg gestaan doordat in België vooral 

aandacht besteed wordt aan internetrecherche.
205

 De FGP/DJB/Hormonen en Doping speurt 

zo nu en dan zelf het internet af naar dubieuze websites, maar wegens personeeltekort gebeurt 

dit veel te weinig.
206 

Het FAGG heeft zelfs geen bevoegdheid in de internetbewaking. Het 

uitbreidde van de internetbewaking is nochtans noodzakelijk om de netwerken en organisaties 

te kunnen aanpakken die achter de internethandel schuilen.  
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Maar ook ten aanzien van de internetrecherche stellen zich verschillende problemen.
207 

  

 

Een eerste negatief punt ten aanzien van de internetrecherche is dat voornamelijk de kleine 

handelaars betrapt worden. De beter georganiseerde verkopers die hun producten op grote 

schaal aan de man brengen, leggen deals met hun kopers via chatrooms en discussiefora. Deze 

contacten zijn voor de opsporingsdiensten minder vaststelbaar en traceerbaar dan de 

verkoopwebsites van de kleinere garnalen.
208 

Hiermee hangt samen dat de identificatie van de 

verdachten vaak moeilijk verloopt aangezien veelal verschillende personen verantwoordelijk 

zijn voor de website. Vaak voorkomend ziet men dat bedrijven webspace beschikbaar stellen 

voor hun klanten, maar is dit niet noodzakelijk het bedrijf dat over de gegevens beschikt om 

de klant te identificeren. Voor de ontwikkeling, het beheer en de fysieke locatie van de 

website kunnen namelijk verschillende bedrijven instaan en is het bijgevolg niet altijd 

duidelijk wie de eindverantwoordelijkheid voor de inhoud draagt.  

 

Wanneer een e-mailadres wordt gevonden, lijkt het met de hulp van de internetprovider 

makkelijker om de identiteit van de betrokkene te achterhalen. Hierbij stelt zich echter een 

tweede struikelblok. De meeste providers bevinden zich in het buitenland en weigeren vaak 

mee te werken aan een onderzoek, waardoor onder andere identiteitsgegevens niet worden 

vrijgegeven. Dat dit met het oog op de bestrijding van cybercriminaliteit tot frustrerende 

situaties kan leidde, zien we aan de uitspraak van een Dendermondse strafrechter die 

internetprovider Yahoo! veroordeelde tot een effectieve boete van 55.000 euro wegens het 

niet vrijgeven van de persoonsgegevens in kader van een gerechtelijk onderzoek. Hieraan 

werd nog een dwangsom van 10.000 euro gekoppeld per dag dat het bedrijf weigerde de 

gegevens beschikbaar te maken.
209 

  

 

Ten derde is naast de samenwerking met de buitenlandse bedrijven, ook de samenwerking 

met de buitenlandse politiediensten of inspectiediensten een probleem. Belgische verzoeken 

aan het buitenland om extra informatie worden nog grotendeels ingewilligd, maar hen het 

onderzoek laten overnemen, is vaak teveel gevraagd. Zo beschrijft de Multidisciplinaire 
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hormonencel in haar jaarverslag een onderzoek naar anabolen die te koop werden aangeboden 

op een Nederlandstalige website. Na enig opzoekwerk blijkt de verdachte een Nederlander te 

zijn en geven ze het dossier door aan de Nederlandse bevoegde autoriteiten. Echter lijkt men 

weinig met deze informatie te doen waardoor niet alleen de verdachte vrijuit gaat, maar ook 

de anabolenverdeling op de Belgische markt blijft bestaan. Het ontbreken van duidelijke 

internationale afspraken wekt wrevel bij de FGP/DJB/Hormonen en Doping. Dopinghandel, 

en zeker via het internet, is een internationaal fenomeen dat onmogelijk enkel vanuit België te 

bestrijden valt. 
210 

 

 

Een laatste struikelblok betreft de reactie op een inbreuk. Wanneer beheerders van koop- en 

biedsites hun advertenties naar verboden middelen moeten verwijderen, wordt dit bevel 

meestal snel uitgevoerd. Ten minste van de onderschepte website, want kort daarna 

verschijnen deze advertenties gewoon op andere plaatsen. Hetzelfde probleem zien we 

opduiken bij websites. Het kost de politie vaak veel tijd om de persoon te vinden die de 

pagina kan verwijderen, maar onmiddellijk daarna wordt deze, na aanpassing van enkele 

letters, opnieuw online gesteld.
211

 Deze situatie wordt in de hand gewerkt door de 

internetbewaking die in België op een zeer laag pitje staat. Er is bijgevolg niemand die hier 

controle over uitoefent!  

 

5. De vervolging 

 
Doorheen de Belgische geschiedenis heeft het parket nooit veel prioriteit gegeven aan het 

vervolgen van dopingmisdrijven.
212 

Daar waar het dopinggebruik tuchtrechtelijk wordt 

afgehandeld door de gemeenschappen (infra), is dit niet het geval voor dopinghandel. In 

tegenstelling tot het gebruik, is de handel in doping weldegelijk federale materie en ressorteert 

bijgevolg onder het strafrecht.  
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In voorgaande paragrafen zagen we dat de opsporing van dopinghandelaars vaak niet van een 

leien dakje verloopt. Vele dealers slagen erin door de mazen van het net te glippen. Diegene 

die toch betrapt en geïdentificeerd worden, lopen niettemin een grote kans om gedagvaard te 

worden. In de meerderheid van de gevallen betreft het hier namelijk geen geïsoleerde 

verkopers van doping, maar maken ze onderdeel uit van een groter en goed georganiseerd 

netwerk. Binnen de grenzen van het haalbare poogt men dan ook de hele bende tegelijk op te 

sporen en te vervolgen. Inbreuken in kader van humane doping leveren de betrokkene een 

gevangenisstraf van één maand tot vijf jaar een/of een geldboete van 16.500 tot 550.000 euro 

op.
213 

 Aangezien doping voor het strafrecht geen prioriteit is, is het mogelijk dat voor de 

handel in verboden producten in de veeteelt zwaarder gestraft wordt dan een gelijke 

overtreding binnen de sport.
 
Bijgevolg stelden men vast dat de strijd tegen hormonen in de 

veeteelt, zorgde voor een verschuivingeffect naar de sportwereld. 
214

 

 

Hoewel de wet op de gifstoffen spreekt over ‘problematisch gebruik’, is dit een term die in 

kader van de strijd tegen doping niet wordt gehanteerd. Tevens wordt in tegenstelling tot 

diezelfde wet in geval van doping nooit de link gemaakt met de hulpverlening. Aangezien 

heel wat dopingmiddelen verslavende effecten kunnen hebben, is het belangrijk dat de rechter 

naast de traditionele gevangenisstraf en geldboete, de mogelijkheid de betrokkene door te 

verwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening.  

 

6. Besluit 

 

In dit hoofdstuk stond het opsporen en vervolgen van de aanbodzijde van de dopingmarkt 

centraal. Wat de opsporing betreft is een belangrijke rol weggelegd voor de politie, de 

douanediensten en het FAGG. Op beleidsmatig vlak trachten het Expertisenetwerk Residuen 

en Voedselveiligheid en de Multidisciplinaire Hormonencel op een multidisciplinaire wijze de 

aanpak van onder andere dopinghandel te coördineren. Ondanks deze beleidsmatige structuur, 
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zien we dat men op het terrein echter met verscheidene hinderpalen worden geconfronteerd 

die een efficiënte opsporing in de weg staat.  

 

Het niet prioriteitstellen van de zwendel in dopinggeduide producten door het Nationaal 

Veiligheidsplan, een gebrek aan expertise bij de lokale en federale politie en een gebrekkige 

samenwerking met de buitenlandse politiediensten zijn de belangrijkste problemen bij de 

politiediensten. Het doeltreffend optreden van de douane daarentegen wordt deels 

tenietgedaan door het ontbreken van controles binnen de grenzen van de EU. Een groot deel 

van de ingevoerde dopingproducten ontsnapt bijgevolg aan hun controle. Met betrekking tot 

de controles van zendingen buiten de EU wordt anderzijds maar steekproefsgewijs een 

selectie gemaakt van de te controleren pakketten. Wegens personeelstekort blijft de pakkans 

ook hier klein. Ook bij het FAGG is het aantal personeelsleden niet groot genoeg om de hele 

lading te dekken. Bovendien kunnen zij artsen maar moeilijk opsporen wegens hun vrijheid 

van voorschrijven.  

 

Maar één van de grootste problemen stelt zich in het opsporen van dopinggeduide producten 

die te koop worden aangeboden via het internet. Door de nadruk te leggen op 

internetrecherche en niet op internetbewaking loopt men heel wat websites mis. Bovendien 

wordt de identificatie van de daders bemoeilijkt doordat de identiteitsgegevens vaak in 

handen zijn van buitenlandse bedrijven die weigeren mee te werken aan een Belgisch 

onderzoek.  

 

Hoewel voor de dealers die wel opgespoord en geïdentificeerd konden worden, het risico om 

gedagvaard te worden groot is, zal dit echter weinig invloed hebben als dit niet gepaard gaat 

met een hoog risico op betrapping. Dealers ondervinden door de gebrekkige opsporing een 

gevoel van straffeloosheid en nemen het kleine risico om tegen de lamp te lopen erbij.  
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Hoofdstuk 5: De vraagzijde van de dopingmarkt 

 
Om illegale markten op een efficiënte manier te bestrijden, dient volgens Weatherburn naast 

de aanbodzijde tevens aandacht geschonken te worden aan de vraagzijde; in dit geval de 

gebruikers van dopingproducten. Deze acties richten zich naar het controleren van mogelijke 

gebruikers, ze aan te houden en tot slot te kunnen sanctioneren voor het dopinggebruik. Dit 

alles moet tot doel hebben het verhogen van de moeite, de tijd en risicogevoel bij de 

betrokkene zodat men afziet van verder gebruik. In dit hoofdstuk wil ik dan ook dieper ingaan 

op de vragen: Welke actoren zijn verantwoordelijk voor de opsporing en de repressie van 

dopinggebruik? Welke inspanningen levert België om dopinggebruikers op te sporen? En in 

welke mate is deze aanpak doeltreffend te noemen? 

 

1. Wetgevend Kader 

 
Net als het druggebruik werd het dopinggebruik in België aanvankelijk via het strafrecht 

strafbaar gesteld. Op 2 april 1965 werd de wet waarbij dopingpraktijken in de sport worden 

verboden goedgekeurd. Een lang leven was deze regelgeving echter niet geschonken. Justitie 

achtte maar weinig belang aan het vervolgen van dopinginbreuken, wat resulteerde in een 

grote straffeloosheid.
215

 In 1988 vond in België een staatshervorming plaats waardoor de 

gemeenschappen verantwoordelijk werden gesteld voor persoonsgebonden 

aangelegenheden.
216

 
 
Elke gemeenschap vaardigt bijgevolg zijn eigen decreten met betrekking 

tot zaken als onderwijs, welzijn, media, cultuur en sport uit.  

 

Het falen van de federale dopingwetgeving in combinatie met het ontstaan van de 

gemeenschappen, bracht de regering op het idee om de dopingmaterie naar de 

gemeenschappen over te hevelen. De federale wet werd opgegeven en de gemeenschappen 

moesten de dopingwet van 1965 in hun decreten herschrijven.  
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Een gemeenschappelijk kenmerk dat we zowel in het decreet inzake medisch verantwoorde 

sportbeoefening (MVS) van de Vlaamse Gemeenschap
217

, het decreet betreffende de promotie 

van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie ervan in de 

Franse Gemeenschap
218 

en het decreet ter voorkoming van gezondheidsschade bij 

sportbeoefening 
219 

van de Duitstalige gemeenschap terugvinden is de link tussen de 

bestrijding van het dopinggebruik en de gezondheidspreventie. Het grote uitgangspunt van de 

drie decreten is het beschermen van de gezondheid van de sporter enerzijds en de 

volksgezondheid anderzijds. Dit leidt tot zeer brede decreten aangezien naast de regelgeving 

omtrent doping, tevens artikels op het gebied van sportmedische keuring, leeftijdsgrenzen 

voor bepaalde sporten en opleidingsvereisten opgenomen zijn. Deze verwevenheid is nefast 

voor de transparantie van het dopingbeleid.  

 

Maar minister van sport Filip Meuters van de Vlaamse Regering heeft toekomstplannen om 

de dopingbestrijding binnen Vlaanderen te verbeteren en wil tegemoet komen aan deze 

gebrekkige transparantie. Bovendien evolueren de bepalingen inzake dopingbestrijding, onder 

invloed van de internationale WADA-voorschriften, sneller dan de andere opgenomen 

thema’s binnen het decreet. Aangezien Vlaanderen door de ratificatie van het UNESCO-

verdrag (infra) deze internationale regelgeving te allen tijde dient te volgen, is het 

noodzakelijk om op een snelle wijze te kunnen anticiperen op de recentste ontwikkelingen. 

De Vlaamse Gemeenschap wil in dit opzicht de regelgeving inzake dopingbestrijding 

afzonderen van het huidige decreet medisch verantwoord sporten en opnemen in een apart 

decreet.
220 

 Op het vlak van transparantie en toegankelijkheid van de regelgeving kan dit 

alleen maar een pluspunt zijn. De sporters dienen op deze manier niet langer het hele MVS 

decreet te doorworstelen op zoek naar relevante dopingpassages en bovendien dient men niet 

steeds het hele decreet te herwerken om tegemoet te komen aan nieuwe WADA bepalingen. 
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Zoals in de vorige alinea reeds werd aangehaald, ratificeerde de Vlaamse Overheid ‘de 

Internationale Conventie van de Unesco tegen doping in de sport’. Dit impliceert dat 

Vlaanderen gebonden aan de internationale standaarden die door het WADA en UNESCO op 

vlak van dopingbestrijding worden uitgevaardigd. Hierdoor draagt Vlaanderen zijn steentje bij 

aan de mondiale harmonisatie van de dopingbestrijding.
221 

 De andere Belgische 

gemeenschappen staan op dit punt nog niet zo ver. Zij ondertekenden het UNESCO-verdrag 

nog niet waardoor hun huidige decreten nog niet conform de bepalingen van het WADA zijn. 

We zullen verder in deze masterproef zien dat dit nefast in voor de dopingbestrijding in 

België. (infra)  

 

Voor de Franse Gemeenschap werd aangenomen dat deze internationale reglementeringen in 

2009 toegepast gingen worden. Hoewel heden ten dage nog steeds het decreet van 2001 van 

kracht is, werd inmiddels de eerste horde genomen naar verbetering. Op 21 januari 2010 

ondertekende de Waalse regering het ontwerp van een nieuw decreet inzake dopingbestrijding 

goed. Het decreet zal volledig conform de internationale antidoping regels van het WADA 

worden opgemaakt.
222 

Wat de Duitstalige Gemeenschap betreft, zal ook daar het UNESCO 

verdrag binnenkort besproken worden binnen het parlement. 
223 

  

 

In de tussentijd blijft de dopingbestrijding in België een lappendeken en het Brussel-

hoofdstedelijk gewest maakt het allemaal nog wat complexer.
224

 Brussel is officieel tweetalig. 

Bijgevolg hebben de decreten van de Vlaamse Gemeenschap enkel kracht van wet in het 

gebied Brussel-Hoofdstad ten aanzien van de daar gevestigde instellingen die, wegens hun 

activiteiten, moeten worden beschouwd als uitsluitend te behoren tot de Vlaamse 

                                                 
221 

Decreet houdende instemming met de Internationale Conventie tegen het dopinggebruik in de sport, 

opgemaakt te Parijs op 19 oktober 2005, BS 10 maart 2008. 
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ANTOINE, A. (2010/03/18) Lutte contre le dopage : Exécution de l’avant-projet de décret 21-01-10 

[WWW].  Gouvernement wallon : http://gouvernement.wallonie.be/lutte-contre-le-dopage-execution-de-
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X. (2010) Rechtliches [WWW] Deutschsprachige Gemeinschaft:  http://www.dglive.be/doping/ 
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Gemeenschap.
225 

 Voor de Franse Gemeenschap geldt net hetzelfde. Daarentegen zijn er 

sportverenigingen die sportmanifestaties of -activiteiten organiseren in het tweetalige gebied 

Brussel-Hoofdstad en die, wegens hun organisatie, niet beschouwd kunnen worden als 

uitsluitend te ressorteren onder de bevoegdheid van de Vlaamse of de Franse Gemeenschap. 

Zij vallen onder de ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, doping en de preventie 

ervan. 
226

 Theoretisch zijn de bevoegdheden mooi verdeeld en lijkt de lading gedekt te zijn, 

maar in werkelijkheid is het niet altijd even duidelijk onder welke Gemeenschap de 

sportvereniging of sportorganisaties ressorteren.
227

  

 

Het WADA uitte reeds zijn ongenoegen over de versnipperde bevoegdheidsverdeling. De 

Vlaamse , Duitstalige en Franstalige gemeenschap en de Brusselse Gemeenschapscommissie 

hanteren allen een eigen dopingbeleid, wat volgens het WADA een goede en doeltreffende 

aanpak in de weg staat. De voorzitter van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité 

(BOIC), Pierre-Olivier Beckers, pleit al sinds zijn aantreden in 2005 voor de oprichting van 

één gemeenschappelijk Belgisch antidoping agentschap zodat de dopingstrijd in België 

efficiënter kan georganiseerd worden. Echter bleef zijn vraag tot nog toe onbeantwoord.
228 

  

 

Om het antidopingbeleid tussen de gemeenschappen toch wat op elkaar af te stemmen werden 

er Samenwerkingsakkoorden in het leven geroepen. Deze akkoorden maken een structureel 

overleg met de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de andere Gemeenschappen 

aangaande dopingbestrijding mogelijk. Het eerste akkoord dateert van 1990, maar actueel 

werkt men met het akkoord dat op 19 juni 2001 door de betrokken partijen werd 

                                                 
225 

Ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch verantwoorde 

sportbeoefening en van het decreet van 24 juli 1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-

professionele sportbeoefenaar, Parl.St. Vl.Parl. 2008-09, stuk 1843/1. 

226 
Art. 3, Ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, 

doping en de preventie ervan, BS 24 augustus 2007. 
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2005, 95.  
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aangenomen.
229 

 Het voorzitterschap van deze raad wisselt tweejaarlijks en vanaf 1 

september 2009 neemt Vlaanderen het voorzitterschap waar.  

 

De hoofddoelstelling van dit samenwerkingsakkoord is het afstemmen van de procedures 

betreffende de monsterneming voor de controle op het gebruik van verboden middelen en de 

informatie-uitwisseling optimaliseren tussen de verschillende gemeenschappen. Zo streeft 

men naar wederzijdse erkenning van disciplinaire maatregelen en controleprocedures. De 

vraag naar een uniforme lijst van verboden producten, is inmiddels met de komst van de 

WADA-lijst achterhaald. Hoewel deze samenwerkingsakkoorden in theorie mooi klinken, 

blijft men in realiteit op zijn honger zitten. Een groot punt van kritiek is het feit dat de 

samenwerkingsakkoorden geen bindende werking hebben. Mits een vooropzeg van één jaar, 

kunnen de partijen te allen tijde de samenwerking opzeggen. 
230 

 

 

2. De opsporing van dopinggebruik 

 
Het werd reeds duidelijk dat België nog geen eenduidig dopingbeleid hanteert. In de volgende 

paragrafen wil ik dieper ingegaan op de repercussies hiervan voor het opsporen van het 

dopinggebruik. 

 

Laten we maar meteen met groot kritiekpunt aanvangen. De opsporing van dopinggebruik 

gebeurt in België enkel in kader van de sportwereld. Hoewel algemeen geweten is dat het 

dopinggebruik zich niet langer beperkt tot deze kringen. Ook toppolitici, managers en 

studenten doen zich wel eens tegoed aan stimulerende middelen. Echter is er geen instelling 

bevoegd om hen aan een dopingcontrole te onderwerpen. 

 

                                                 
229 

Ordonnantie van 5 december 2003 tot de goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 19 juni 2001 

inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, gesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse 

Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, BS 27 

januari 2004.  

230 
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In de sportwereld daarentegen kunnen drie actoren een monster van een sporter
231 

eisen. De 

ministeries van de gemeenschappen, de sportvereniging
232 

 of het WADA zijn bevoegd om 

een dopingcontrole uit te voeren. In de praktijk is het echter onmogelijk om bij elke 

sportmanifestatie, iedere sporter aan een dopingcontrole te onderwerpen. Bovendien hangt 

aan het uitvoeren van dopingcontroles een hoog financieel prijskaartje en treft men een 

beperkte capaciteit aan mankracht. Er dienen dus selecties gemaakt te worden. Afhankelijk 

van het totale aantal controles dat in het betrokken jaar kunnen gebeuren en de 

risicogevoeligheid van dopinggebruik in de sporttakken worden de controles ingedeeld. Om 

dit mogelijk te maken dienen alle sportfederaties hun organisaties bij de bevoegde 

gemeenschappen kenbaar te maken. Niet alle sporten hebben een even grote kans om 

gecontroleerd te worden. Niet elke sport heeft bijgevolg evenveel kans om dopingcontroleurs 

over de vloer te krijgen. Voornamelijk kleinere sporttakken als bijvoorbeeld golf en waterpolo 

worden zelden aan controles onderworpen wat de atleten een gevoel van straffeloosheid kan 

geven.
233 

  

 

Wanneer we er de cijfers van de laatste vijf jaar op naslaan, zijn de koplopers wielrennen, 

voetbal en atletiek. Dit impliceert niet dat zij noodzakelijk het hoogst percentage aan positieve 

analyses hebben. In 2009 werd binnen de Vlaamse Gemeenschap in de sporttak atletiek zelfs 

geen enkele atleet op het gebruik van doping betrapt. Bodybuilden krijgt de eer van het hoogst 

aantal positieve resultaten. Ongeveer de helft van de gecontroleerde atleten test er positief. De 

sporttak die algemeen genomen het meest positieve resultaten oplevert, valt te beurt aan het 

bodybuilden, waar ongeveer de helft van de atleten positief test.  

 

                                                 
231 

Elke persoon die zich voorbereidt op of deelneemt aan een sportmanifestatie. Met een sportmanifestatie 

doelt men in het decreet van 13 juli 2007 op elk initiatief tot sportbeoefening met recreatieve, 

competitieve of demonstratieve doeleinden in georganiseerd verband.  

232 
Elke organisatie die tot doel heeft één of meer sportmanifestaties te organiseren, de deelname eraan 
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2.1 De Vlaamse Gemeenschap 

 

Het Team MVS neemt de taak van dopingbestrijding op zich voor de Vlaamse Gemeenschap 

en mag gezien worden als het best uitgebouwde dopingbestrijdingsorgaan in België. MVS 

werd door het WADA erkend als een NADO of een Nationale Antidoping Organisatie. Dit is 

een orgaan dat bevoegd is om antidoping regels goed te keuren en toe te passen. Ze staan in 

voor de monstername bij sporters die gecontroleerd worden op dopinggebruik, beheren de 

testresultaten ervan en organiseren de tuchtprocedure om positief bevonden sporters te 

berechten.
234 

 

 

Vlaanderen opteerde om de dopingcontroles te laten uitvoeren door controleartsen die erkend 

werden door de Vlaamse Gemeenschap. Onverminderd de bevoegdheden van de officieren 

van gerechtelijke politie, mogen ze naast het nemen van lichaamsmonsters van de sporter 

tevens toezicht uitoefenen over de kledij, de sportuitrusting en de bagage van de sporter en 

zijn begeleider. Verder hebben zij toegang tot alle lokalen en plaatsen waar sportmanifestaties 

of voorbereidingen georganiseerd worden, inclusief de kleedkamers. Indien een 

dopinginbreuk vermoed wordt, mogen controleartsen, mits het vorderen van een procureur 

des Konings en de toestemming van een onderzoeksrechter, tevens de nodige vaststellingen 

doen in bewoonde lokalen.
235 

 

 

De meest voorkomende vorm van dopingcontroles die deze artsen uitvoeren zijn de 

zogenaamde controles binnen wedstrijdverband.
236 

 Hierbij wordt de sporter kort na 

deelname aan een wedstrijd gevraagd om een urinestaal of een bloedstaal af te staan die 

vervolgens op sporen van doping getest wordt. Alle stalen worden onderzocht in het enige 

door het WADA erkende laboratorium in België, het Doping controle laboratorium van 

Professor Delbeke in Zwijnaarde.
237 
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Art. 20, §5,  WADA code 2009. 
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Art.30, §1-§3, Decreet van 13 juli 2007 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, BS 13 september 

2007. 

236 
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Sinds 1 januari 2009 beschikt de Vlaamse Overheid over een extra troef om deze 

dopingcontroles nog efficiënter te laten verlopen. De controlearts kan opdragen de sporter 

vanaf het ogenblik van de oproep tot het beëindigen van de controle te laten chaperonneren. 

In dat geval wordt de sporter erop gewezen dat hij vanaf het ogenblik van zijn persoonlijke 

oproep tot het beëindigen van de dopingcontrole onder permanent direct toezicht van de 

controlearts of controledeskundige moet blijven. Deze chaperon moet erop toezien dat de 

sporter binnen deze tijdsperiode geen handelingen uitvoert die de dopingcontrole kunnen 

beïnvloeden.
238 

 

 

In navolging van het WADA voert de Vlaamse overheid naast controles binnen 

wedstrijdverband ook controles buiten wedstrijdverband uit. Hoewel het percentage positieve 

monsters significant hoger is bij controles binnen wedstrijdverband dan controles buiten 

wedstrijdverband, is het onvoldoende om de atleten enkel tijdens wedstrijden op verboden 

substanties te testen. (supra) Met de invoer van de zogenaamde out-of-competition controles, 

kunnen de atleten op elk moment van het jaar en op elke locatie, zoals bij de atleet thuis of op 

trainingsplaatsen aan een dopingcontrole onderworpen worden. Om deze vorm van 

controleren mogelijk te maken, wordt de atleet verplicht om aan de bevoegde instanties 

accurate informatie te verstrekken met betrekking tot hun verblijfsgegevens. De atleet deelt 

dus mee waar hij tijdens dat kwartaal zal wonen, trainen en aan wedstrijden deelnemen zodat 

hij op elk ogenblik kan worden gelokaliseerd om een dopingcontrole te ondergaan. Deze 

gegevens zijn de uitvalsbasis voor controleartsen wanneer zij opdracht gekregen hebben tot 

een onaangekondigde dopingcontrole buiten wedstrijdverband. 

 

Om het beheer van de verblijfsgegevens efficiënter te maken, lanceerde WADA midden 2005 

het Anti-Doping Administration and Management System of kortweg ADAMS. Via dit 

internetprogramma kunnen de atleten gemakkelijk hun verblijfsgegevens invullen en zijn deze 

gegevens onmiddellijk zichtbaar voor alle belanghebbenden, zoals het WADA zelf, de 

internationale sportfederaties en de nationale antidoping organisaties. Sinds de invoer van de 

Code 2009 wordt het gebruikt van deze databank sterk aanbevolen. De informatie in ADAMS 

moet te allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld worden, mag enkel gebruikt worden voor het 
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plannen, coördineren of uitvoeren van dopingcontroles en moet worden vernietigd zodra ze 

niet langer relevant is voor deze specifieke doeleinden.
239 

 

 

Vanzelfsprekend wordt niet van iedere sporter verwacht dat hij meldt wanneer hij zijn 

wekelijks fietstochtje maakt. Maar welke sporters hebben deze verplichting dan wel? Artikel 

5.1.1 van de Code 2009 bepaalt dat een iedere NADO een geregistreerde doelgroep voor 

dopingcontroles moet samenstellen. Deze groep bevat alle atleten die presteren op 

internationaal niveau, de sport beoefenen in het kader van een hoofdactiviteit die 

voornamelijk bestaat uit het leveren van sportieve prestaties, geselecteerd worden voor 

deelname aan de eerst volgende Olympische, paralympische, Europese of 

Wereldkampioenschappen of tot slot deel uit maken van ploegsport in een competitie waarvan 

de meerderheid bestaat uit sporters die voldoen aan de drie voorgaande criteria.
240 

In 

Vlaanderen spreekt men in dit kader van de elitesporters. Alle overige sporters, die niet aan 

deze criteria voldoen, worden breedtesporters genoemd. Een sporter die tot de geregistreerde 

doelgroep behoort, moet verplicht aangifte doen van zijn verblijfsgegevens die correcte en 

volledige informatie verschaffen over zijn verblijfplaatsen. 

 

Het opstellen van een databank om de dopingbestrijding efficiënter te laten verlopen, heeft 

echter vergaande gevolgen waar men bij de oprichting niet aan gedacht had. De aanwezigheid 

van beschikbare verblijfsgegevens van sporters klonk de opsporingsdiensten als muziek in de 

oren. Het duurde niet lang alvorens er vanuit justitie vragen kwamen om eveneens toegang tot 

deze databank te krijgen. Net als andere burgers, maken ook elitesporters soms het onderwerp 

uit van een opsporings- of gerechtelijk onderzoek. Kant-en-klare informatie over waar de 

atleet zich bevindt, of in het verleden geweest zou zijn, is dan ook een droom voor justitie. 

Hoewel de Vlaamse overheid aanvankelijk terughoudend reageerde op deze vragen, konden 

zij niet aan de druk weerstaan. Op grond van artikel 56 van het wetboek van strafvordering 

mag de onderzoeksrechter al het mogelijke doen om zowel a charge als a décharge bewijzen 

te verzamelen. Een beschikbare databank als ADAMS is in dit geval een groot hulpmiddel. 

Op bevel van een onderzoeksrechter of procureur des Konings moeten de gevraagde gegevens 

dan ook vrijgegeven worden. Eliteatleten worden gedwongen door het MVS decreet om 
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Art. 14.3, WADA code 2009. 
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Art. 2, 10°, Decreet van 13 juli 2007 inzake Medisch verantwoorde sportbeoefening, BS 13 september 
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vergaande privacy gegevens bloot te geven en worden hier zelf het slachtoffer van. Niet alleen 

lopen zij een groter risico dan de breedtesporters om uitgesloten te worden door een 

dopingovertreding (supra), ook binnen het justitiële kader kunnen de gegevens tegen hen 

gebruikt worden! 

 

Op uitzondering van Vlaamse gemeenschap werken de andere gemeenschappen nog niet met 

het ADAMS-systeem, wat leidt tot malafide toestanden. Enkel atleten die vallen onder de 

bevoegdheid van de Vlaamse gemeenschap zijn vereist hun verblijfsgegevens en één uur 

tijdslot te melden, maar atleten van de Franstalige en Duitstalige gemeenschap ontsnappen 

hier nog aan. Pas wanneer ook zij hun decreten conform de WADA-normen opstellen, zullen 

elitesporters in heel België een uur moeten opgeven waarop ze zeker ter beschikking staan 

van eventuele dopingcontroleurs. Tot die tijd leidt deze lacune tot situaties waarbij sporters 

die door de Vlaamse Overheid aan “out of competition” controles kunnen onderworpen 

worden, en dus hun verblijfsgegevens moeten indienen, verhuizen naar de andere 

gemeenschappen om deze verplichting (voorlopig nog) te ontlopen.
241

  

2.2 De Franstalige Gemeenschap en Duitstalige Gemeenschap 

 

Beide gemeenschappen kunnen de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie 

toekennen aan beambten van respectievelijk het Ministerie van Franstalige of de Duitstalige 

gemeenschap. In tegenstelling tot de Vlaamse overheid waar controleartsen verantwoordelijk 

zijn voor de monsternames, staan in de Duitstalige en Franstalige gemeenschap deze 

benoemde ambtenaren in voor het uitvoeren van de dopingcontroles. Hierbij kunnen zij wel 

bijstand krijgen van een controlearts.
242 

  

 

Echter zien we wel overeenkomsten in de bevoegdheid van de Vlaamse controleartsen en de 

Franstalig of Duitstalige ambtenaren. Naast het afnemen van monsters, kunnen de officieren 

van de gerechtelijke politie controles verrichten op de voertuigen, de kledij, de uitrusting en 

de bagage van de sportbeoefenaar en de personen die deze al dan niet permanent medisch, 
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Gesprek met Y. DEFOORT, jurist Team Medisch Verantwoord Sporten, Brussel, 2 februari 2010. 
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  Art.12, Decreet van 8 maart 2001 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het 

dopingverbod en de preventie ervan in de Franse Gemeenschap, BS 27 maart 2001; Art. 11, Decreet van 

30 januari 2006 ter voorkoming van de gezondheidsschade bij sportbeoefening, BS 12 april 2006.  
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paramedisch of op een andere wijze begeleiden of bijstaan. Ze mogen tevens de kleedkamers, 

de sportlokalen en sportterreinen betreden.
243 

   

 

Het toekennen van de hoedanigheid van Officier van de gerechtelijke politie impliceert dat de 

ambtenaren bekleedt zijn met alle wettelijke bevoegdheden die een officier van de 

Gerechtelijke politie heeft, ook al zijn deze niet onmiddellijk relevant bij het uitvoeren van 

een dopingcontrole. Zo mogen deze ambtenaren tijdens een dopingcontrole bijvoorbeeld 

onmiddellijk een verhoor van de betrokken sporter afnemen. Echter kunnen we ons afvragen 

wat de meerwaarde hiervan is. De uitslag van de monsteranalyse op dat moment nog niet 

bekend en de kans is groot dat er niet eens een inbreuk is. Bovendien zal een sporter die zich 

wetens en willens gedopeerd heeft, hierover niets lossen alvorens het analyseresultaat zwart 

op wit op papier staat.
244

 

 

3. De vervolging van dopinggebruik 

 

 Net als de opsporing verschilt de wijze waarop de gemeenschappen navolging geven aan een 

positieve dopingcontrole.  

 

3.1 De Vlaamse gemeenschap 

  

Het overhevelen van de dopingmaterie naar de gemeenschappen betekende voor de Vlaamse 

Overheid een gedeeltelijke depenalisering van dopingpraktijken. Het decreet regelt de 

instelling, werking en bevoegdheid van de disciplinaire commissie, in eerste aanleg en de 

disciplinaire raad, in hoger beroep. Beide organen behoren tot de Vlaamse overheid en 

behandelen de overtredingen inzake dopingpraktijken die niet door elitesporters begaan zijn 

binnen het Nederlandse taalgebied en in bepaalde gevallen ook voor het tweetalig gebied 

Brussel-Hoofdstad.
245 
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Art.12, Decreet van 8 maart 2001 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het 

dopingverbod en de preventie ervan in de Franse Gemeenschap, BS 27 maart 2001; Art. 11, Decreet van 

30 januari 2006 ter voorkoming van de gezondheidsschade bij sportbeoefening, BS 12 april 2006.   

244   DE BOECK, T., Verslag werkgroep dopingbestrijding. Brussel, maart 2009, 3. (verslag) 
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MVS brengt de sporter op de hoogte van het analyseresultaat van zijn monster. Indien het A-

staal leidt tot een afwijkend analyseresultaat
246

, kan de sporter een bijkomende analyse van 

het B-staal
247 

vragen. Wanneer blijkt dat de analyse van het B-staal negatief is, wordt de 

sporter als onschuldig geacht en wordt de procedure gestopt. Bevestigd de analyse van het B-

staal de positieve uitslag van het A-staal, vangt men de fase van de vervolging aan.
248 

  

 

Wanneer de sporter een breedtesporter is, maakt MVS het dossier vervolgens over aan de 

disciplinaire commissie. De disciplinaire organen hebben de mogelijkheid om de sanctie te 

beperken tot een waarschuwing of een berisping. In de meeste zaken wordt echter een verbod 

oplegt om aan elke wedstrijd deel te nemen als sporter of in gelijk welke andere 

hoedanigheid. Dopinggebruik levert een uitsluiting van twee jaar op. De betrokkene mag wel 

nog om louter recreatieve doeleinden blijven sporten. Wanneer we kijken naar de sancties op 

het verhandelen van een verboden product, kan de sporter vier jaar tot levenslang worden 

uitgesloten tot deelname aan sportmanifestaties.
249 

 Bovendien kan aan meerderjarige 

sporters een administratieve geldboete opgelegd worden, al dan niet vermeerderd met de 

kosten van de controle en procedurekosten, zonder de som van € 25.000 te overschrijden. 

Wanneer men beroep aantekent, kan de disciplinaire raad echter nog een bijkomende 

administratieve boete van € 100 tot € 1000 opleggen, wanneer men van oordeel is dat het 

ingestelde beroep ongegrond is.
250 

 

 

Conform de WADA Code 2009 poogt de Vlaamse Overheid de sportfederaties te 

responsabiliseren om zelf een rol op te nemen in de strijd tegen doping. Sinds januari 2009 is 
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De vaststelling in het monster van de aanwezigheid van een verboden stof, een metaboliet of marker 
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de disciplinaire commissie van de Vlaamse overheid niet langer bevoegd om tuchtrechtelijk 

op te treden tegen elitesporters en neemt nog enkel de vervolging van breedtesporters op zich.  

 

De keuze voor passieve beleidscontrole van de Vlaamse overheid op het vlak van tuchtrecht 

voor elitesporters, responsabiliseert de sportfederaties bij de disciplinaire afhandeling van 

dopingpraktijken van hun elitesporters. Het inrichten van de disciplinaire sanctionering brengt 

niettemin een financiële last met zich mee die maar weinig sportfederaties kunnen dragen. 

Daarop besloten de sportfederaties om de handen in elkaar te slaan en het Vlaamse 

Dopingtribunaal (VDT) op te richten. Geheel vrijblijvend kunnen sportfederaties zich hierbij 

aansluiten en op uitzondering van de Koninklijke Belgische Wielerbond, die financieel sterk 

genoeg staat om zelf zijn renners te vervolgen, zien we dat alle sportfederaties die ressorteren 

onder de Vlaamse Gemeenschap hier ook gebruik van maken.  

 

Het VDT heeft als doel de aangesloten sportfederaties te ondersteunen bij de organisatie van 

de disciplinaire procedures betreffende dopingpraktijken gepleegd door elitesporters. Voor het 

uitvoeren van haar taak heeft het tribunaal in haar schoot een disciplinair orgaan opgericht, 

namelijk de Disciplinaire Commissie voor Elitesporters. Deze Disciplinaire commissie zal in 

naam van de betrokken sportfederatie, waarbij de dopingzondaar is aangesloten, de sancties 

toepassen die voorzien zijn in het intern tuchtreglement van deze sportfederatie. De betrokken 

sportfederatie heeft hiervoor immers opdracht gegeven aan het VDT via een ondertekende 

lastgevingsovereenkomst.
251 

 

 

Voorlopig is het nog te vroeg om de werking van dit recent ingevoerde tuchtorgaan te 

evalueren. Het aantal behandelde zaken door het VDT bleef tot op heden vrij beperkt en het 

zou te voorbarig zijn om hieruit reeds conclusies te trekken. Een groot punt van kritiek dat we 

echter wel kunnen aanhalen, is het in Vlaanderen ontbreken van een beroepsinstantie tegen 

uitspraken van het VDT. Elitesporters die zich niet wensen neer te leggen bij de uitspraak, 

moeten vervolgens verhaal halen bij het sportarbitragetribunaal (TAS) in Lausanne (CH). 
252
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3.2 De Franse gemeenschap 

 

In tegenstelling tot de Vlaamse Gemeenschap organiseert de Franstalige Gemeenschap zelf 

geen berechting van de atleten. Daar waar de Vlaamse gemeenschap enkel de bestraffing van 

dopinggevallen bij eliteatleten overlaat aan de sportfederaties, geldt dit voor de Franstalige 

gemeenschap ook voor de breedtesporters. Bovendien laat de overheid de sportfederaties dit 

vrij invullen.253 Een orgaan als de disciplinaire commissie en de disciplinaire raad is hier 

onbestaande. Wanneer de sportfederaties echter nalaten deze berechting te organiseren, 

riskeren zijn hun subsidies van de Franse gemeenschap te verliezen.  

 

Als de sportfederaties sancties opleggen, moeten deze gemeld worden aan de Franse 

Gemeenschap zodat zij de andere gemeenschappen op de hoogte kunnen brengen van de 

geschorste sporters. In het geval dat een Vlaamse sporter positief bevonden wordt in de 

Franse Gemeenschap wordt het dossier automatisch overgemaakt aan de Vlaamse 

Gemeenschap en de disciplinaire commissie zal vervolgens de berechting op zich nemen.
254

 

3.3 De Duitstalige gemeenschap 

 

Net zoals de Franstalige gemeenschap staat de Duitstalige gemeenschap niet zelf in voor de 

sanctionering van de sporters die positief bevonden worden op het gebruik van doping. Ook 

hier zijn het de sportfederaties die verantwoordelijk worden gesteld voor de tuchtrechtelijke 

afhandeling.
255

  

 

4. Besluit 

 

 

Uit dit hoofdstuk kunnen we besluiten dat de gemeenschappen de voornaamste actoren zijn in 

het opsporen van dopinggebruik in België. Hierbij koppelen zij doping steevast aan 

gezondheidsbescherming. Hoewel de decreten alle types van sporters beogen te controleren 
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op doping, zien we dat dit in de praktijk onmogelijk is. Het grote aanbod van 

sportmanifestaties in combinatie met het hoge financiële prijskaartje en de beperkte capaciteit 

aan mankracht, maakt dat er keuzes moeten gemaakt worden.  

 

Door de staatshervorming van België kregen de gemeenschappen de dopingbevoegdheid 

doorgespeeld in navolging van de federale wet waarbij dopingpraktijken in de sport worden 

verboden. Het feit dat de dopingbestrijding in hun handen ligt is nefast voor een uniform 

opsporings- en vervolgingsbeleid. Elke gemeenschap vult zijn eigen beleid in en pogingen om 

aan de hand van samenwerkingsakkoorden enige uniformiteit te brengen lijken weinig 

effectief. Sporters met dopingplannen, maken handig gebruik van deze lacunes.  

 

Er is met andere woorden nood aan een uniform beleid wil men op een doeltreffende wijze 

dopinggebruik aanpakken. Met de ratificatie van de UNESCO-conventie is de Vlaamse 

Gemeenschap heden ten dage de enige gemeenschap in België die volledig conform de 

WADA bepalingen handelt. Hierdoor dragen zij hun steentje bij aan de mondiale aanpak van 

de strijd tegen dopinggebruik. Pas wanneer ook de andere gemeenschappen deze conventie 

aannemen, kan een grote vooruitgang geboekt worden in het uniformiseren van de 

dopingstrijd in België. 
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Hoofdstuk 6: De samenwerkingsverbanden 
 

 
Na de hoofdstukken vijf en zes is het duidelijk dat de aanbodzijde en de vraagzijde van de 

dopingmarkt elk door verschillende diensten worden opgespoord en vervolgd. Daar waar de 

federale politie, justitie, de douanediensten en de farmaceutische inspectie zich concentreren 

op de productie en distributie van dopinggeduide middelen, richten de gemeenschappen zich 

op het opsporen van de dopinggebruikers. Een doeltreffend beleid inzake dopingbestrijding 

vraagt een goede samenwerking tussen deze verschillende betrokken partners. Wil men op 

een efficiënte manier omgaan met de dopingproblematiek, kan de aanpak van de vraag- en de 

aanbodzijde niet losgezien worden van elkaar. De sturende onderzoeksvraag in dit hoofdstuk 

luidt dan ook: welke samenwerkingsverbanden geven in België een meerwaarde aan de strijd 

in dopinghandel?  

 

1. Het Protocol betreffende de dopingbestrijding in Vlaanderen 

 

In Vlaanderen worden de laatste jaren grote inspanningen geleverd om een nauwere 

samenwerking tussen de Vlaamse Overheid en justitie te verwezenlijken op het vlak van de 

bestrijding van doping in het algemeen en de georganiseerde dopingcriminaliteit in het 

bijzonder. Deze coöperatie moet bijdrage tot een efficiënte en gecoördineerde optimalisering 

van het beleid.
256

 In 2000 sloten de Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep van 

Antwerpen, Brussel en Gent een samenwerkingsprotocol met de Vlaamse Gemeenschap. Elk 

binnen de perken van hun eigen bevoegdheid verbinden de partijen zich ertoe samen te 

werken door hun beleid inzake preventie van dopingpraktijken enerzijds en de bestrijding 

ervan anderzijds op elkaar af te stemmen.  

 

Voor de uitvoer van het protocol werd een werkgroep “dopingbestrijding in Vlaanderen” 

opgericht. Deze werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van het Parket-generaal 

Gent, het parket van Dendermonde en Gent, de hormonencel van de Federale politie en de 

Vlaamse overheid door het Team MVS. Deze werkgroep wordt bijeengeroepen telkens 

wanneer één van de partijen het nodig acht. Voor de uitvoering van de opdrachten kan men 
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beroep doen op een aangestelde deskundige. Hoofdpijlers van de werkgroep zijn het 

garanderen van een regelmatige uitwisseling van informatie, documentatie en expertise. 

Tevens neemt men zich voor om gezamenlijke acties bij bepaalde dopingcontroles te plannen 

met als doel een meerwaarde te leveren inzake de efficiënte dopingbestrijding. 
257 

 

 

Zoals wel vaker het geval is, moet ook hier de bemerking gemaakt worden dat een mooi 

ogend theoretisch model, niet automatisch resulteert tot een vlekkeloze samenwerking in de 

praktijk. In volgende paragrafen zal dieper ingegaan worden op een aantal knelpunten die 

actueel binnen de werkgroep “dopingbestrijding in Vlaanderen” heersen. Belangrijke aspecten 

in kader van het bestrijden van dopinghandel zijn de informatie-uitwisseling en de 

tuchtrechtelijke verklikking. 

1.1 De Informatie-uitwisseling 

1.1.1 Vlaamse gemeenschap – Justitie 

In het decreet van de Vlaamse Gemeenschap zien we dat naast de administratieve en 

disciplinaire sancties ook strafbepalingen zijn opgenomen. Dopinginbreuken kunnen ook 

strafrechtelijk vervolgd worden met een gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar en/of 

een geldboete van tweehonderd tot tweeduizend euro. In geval van recidive binnen de twee 

jaar na een veroordeling, kunnen de straffen worden verdubbeld.
 
  

 

Echter wanneer de strafbaar gestelde feiten gepleegd worden door een sporter ter gelegenheid 

van zijn voorbereiding of zijn deelname aan een sportmanifestatie, roept het decreet medisch 

verantwoord Sporten een strafuitsluitende verschoningsgrond op. Aangezien de sporter reeds 

tuchtrechtelijk vervolgd wordt, vervalt in deze gevallen de strafrechtelijke vervolging. De 

strafuitsluitende verschoningsgrond gaat niet op voor sporters die zich schuldig maken aan het 

verhandelen van doping, anderen aanzetten tot dopinggebruik of het gebruik op gelijke welke 

wijze vergemakkelijken. Ook iedere andere persoon die deelneemt aan dit strafbaar gestelde 

gedrag, mag het voor de strafrechter gaan uitleggen.
258 
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Het naast elkaar bestaan van tuchtrechtelijke en strafrechtelijke sancties leidde tot enkele 

prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof.
259 

Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat een 

strafrechtelijke procedure en een disciplinaire vervolging samen mogelijk zijn: het decreet 

MVS doet geen afbreuk aan de federale drugswet van 1921 in verband met het verhandelen 

van verboden producten. Natuurlijke personen die in het bezit zijn van verdovende middelen, 

psychotrope stoffen en alle middelen die vernoemd worden in de wet van 1921, worden 

gestraft overeenkomstig de wet van 1921. Het feit dat de persoon voorhoudt deze middelen te 

gebruiken als sportbeoefenaar ter gelegenheid van zijn voorbereiding op of de deelname aan 

een sportwedstrijd, doet hier geen afbreuk aan.
260 

 

 

Echter zien we in de praktijk dat de sporter die reeds een tuchtrechtelijke sanctie kregen, een 

grote kans hebben dat het parket de zaak seponeert. Dopingdossiers maken voor hen geen 

prioriteit uit. Dit leidde tot de malafide situatie dat de sporters op basis van het MVS decreet 

een tuchtrechtelijke sanctie opliepen, maar hun medeplichtige trainers of begeleiders vaak 

vrijuit gingen. Zij vallen buiten de bevoegdheid van de disciplinaire organen en zouden 

terecht moeten staan voor de strafrechtbanken. Wegens het seponeringsbeleid van het 

openbaar ministerie, ontliepen zij hier hun straf. 
261 

 

 

‘Het protocol betreffende dopingbestrijding in Vlaanderen’ wou hier verandering in brengen. 

Tijdens de werkgroep van 20 februari 2004 werd een akkoord afgesloten over de parameters 

waarvoor een hoogdringende informatiedoorstroom van de Vlaamse Overheid naar het 

Parket-generaal te Gent noodzakelijk is.
262 

Deze urgente informatie wordt opgedeeld in drie 

groepen. Ten eerste betreft het elke vaststelling van een dopingpraktijk die gepleegd wordt 

door een niet-sportbeoefenaar (begeleider, entourage,…). Ten tweede: elk positief 

analyseresultaat van een dopingcontrole dat wijst op een dopingpraktijk gepleegd door een 

sportbeoefenaar en waaruit kan worden afgeleid dat de positief aangetroffen stof(fen) alleen 

maar afkomstig kunnen zijn van substanties die via een illegaal circuit in het bezit zijn 
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gekomen van de sportbeoefenaar.
263 

Tot slot moet tevens elke vaststelling van strafbare feiten 

die gepleegd zijn naar aanleiding van een dopingcontrole, maar vallen buiten de 

dopingpraktijken, gemeld worden aan de Procureur-generaal van Gent. 

 

De administratie van de Vlaamse Gemeenschap zal alle informatie die voldoet aan 

bovenstaande criteria zo snel mogelijk, zelfs vóór de sporter op de hoogte werd gebracht, 

wordt overgemaakt aan de substituut-procureur-generaal van Gent, de heer Clarysse, die op 

zijn beurt de bevoegde procureur-generaal in kennis stelt en vervolgens de hormonencel van 

de Federale politie op de hoogte brengt. Meestal volgt er een huiszoeking bij de verdachte 

atleet, doorgaans zonder resultaat. Ook al wordt de huiszoeking verricht voordat de sporter op 

de hoogte is van zijn positieve dopinganalyse, weten sporters vaak of ze als positief 

geklasseerd zullen worden. Atleten die zich bewust gedopeerd hebben, zullen onmiddellijk na 

gebruik het bezwarend materiaal doen verdwijnen. 
264

 

 

Betrapte sporters op cannabis worden vanuit MVS niet meer doorgegeven aan justitie. 

Daartegenover bepaalde de werkgroep om de gegevens van atleten die weigeren een teststaal 

af te leveren wel door te spelen aan het gerecht. Het zou niet rechtvaardig zijn om voor atleten 

die op verboden substanties betrapt worden, ofwel eerlijk bekennen deze middelen gebruikt te 

hebben, ook de strafrechtelijke procedure in gang te zetten en daarentegen personen die 

weigeren mee te werken strafrechtelijk ongemoeid te laten. Dit zou tot praktijken leiden dat 

elke sporter de controle zal weigeren aangezien hem dan enkel een disciplinaire sanctie boven 

het hoofd hangt. 
265
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1.1.2 Justitie – Vlaamse Gemeenschap 

 

In de richting van de Vlaamse gemeenschap naar justitie werkt de informatiedoorstroom vrij 

goed. Problematischer is het gesteld wanneer de informatie vanuit justitie bij de Vlaamse 

Gemeenschap moet terechtkomen.
266

 Aangezien de Vlaamse Gemeenschap de bevoegdheid 

heeft om tuchtrechtelijk op te treden tegen dopinggebruik, is het noodzakelijk dat zij vanuit 

justitie op de hoogte worden gebracht wanneer zij in vermoedens hebben van een gedopeerde 

sporter. Zo gebeurt het dat tijdens een politiecontrole verboden middelen bij een sporter 

worden gevonden, maar wegens niet prioritair de zaak door het parket geseponeerd wordt.  

 

Zeker wanneer blijkt dat er geen crimineel netwerk of handel achter de verboden producten 

zit, gaat de sporter doorgaans vrijuit.
267

 Deze straffeloze situaties kunnen vermeden worden 

indien men vanuit justitie de relevante informatie aan de Vlaamse gemeenschap doorspeelt, 

waardoor zij vervolgens tuchtrechtelijk kunnen optreden. Jammer genoeg wordt van deze 

optie in de praktijk geen gebruik gemaakt. Een wettelijke toelating voor wederzijdse 

uitwisseling is voor handen, dus waarom er geen gebruik van maken? Het kan alleen een 

meerwaarde geven aan de strijd tegen doping. De grootste oorzaak van het mislukken is het 

falen van de communicatie van justitie naar de overheid toe. Maar de Vlaamse gemeenschap 

leeft op hoop. Tijdens de ‘werkgroep dopingbestrijding’ in 2009 beloofde justitie alle zaken 

van louter dopingbezit naar de gemeenschap toe te sturen voor verdere disciplinaire 

afhandeling.
268

 Hierdoor zouden er qua bestraffing minder sporters door de mazen van het net 

kunnen glippen en wordt tevens de werklast van het parket verlicht. Voorlopig is het nog 

afwachten in welke mate deze afspraak daadwerkelijk in realiteit wordt uitgevoerd. 

 

1.2 De Verhouding tussen de tuchtrechterlijke verklikking en de 

strafprocedure 

 

In het kader van het opsporen van dopinghandel en de criminele netwerken erachter voorziet 

het “Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 13 juli 2007 
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inzake medisch verantwoorde sportbeoefening” een strafvermindering met maximaal de helft 

wanneer de sporter het team MVS substantiële hulp heeft geboden, die leidt tot de ontdekking 

van dopingbezit, dopinghandel of het vergemakkelijken en aanzetten tot dopinggebruik door 

een begeleider, sporter of ander persoon. 
269 

 

 

Wanneer een sporter deze verklikkingsprocedure opwerpt tijdens de disciplinaire commissie 

of disciplinaire raad, dan is de Vlaamse Gemeenschap automatisch genoodzaakt haar dossier 

over te maken aan het gerecht. De commissie beschikt namelijk niet over de middelen en de 

bevoegdheid om de geuite beschuldigingen na te trekken. Het grootste gevaar van het uit 

handen geven van het dossier is dat de bal in het kamp van een onderzoeksrechter of 

procureur des Konings belandt, die over het algemeen zeer zuinig is met het terugsturen van 

informatie aan de Vlaamse Gemeenschap.
270

 (supra) 

 

Verder zorgt deze procedure voor een enorme vertraging van het disciplinaire dossier, om van 

de verhoogde werklast voor het gerecht nog maar te zwijgen. Het team MVS, dat bevoegd is 

voor de voorbereiding van de dossiers, beschikt niet over de mogelijkheid van hun 

strafrechtelijke tegenhanger om de verklikking reeds in het vooronderzoek na te trekken. Het 

gerechtelijk onderzoek kan jaren aanslepen waardoor de Vlaamse Gemeenschap nog moeilijk 

kort op de bal kan spelen. Zij moeten het resultaat van het gerechtelijk of 

opsporingsonderzoek afwachten. De kans is groot dat de sportieve carrière van de atleet 

voorbij is, vooraleer de disciplinaire commissie uiteindelijk zijn oordeel kan vellen. 
271

 

 

Hoewel deze procedure een grote bron van informatie kan opleveren voor het parket met het 

oog op het opsporen van de bevoorrading, kunnen toch enkele bemerkingen bij deze 

verklikkingsprocedure gemaakt worden. Het gebeurt zelden dat een sporter gebruik maakt van 

deze strafvermindering. Mogelijks omdat het artikel niet gekend is, anderzijds omdat een 

bereidwillig atleet zichzelf nog meer in de nesten werkt. Het voorzien van deze regel om de 

sporter strafvermindering te geven in ruil voor medewerking, zorgt voor een contraproductief 
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resultaat waarvan de sporter het grootste slachtoffer is. De atleet beroept zich op de 

verklikkingsprocedure met het oog op het verkrijgen van een schorsing van één jaar. 

Gedurende het daaropvolgend gerechtelijk of opsporingsonderzoek wordt hij echter 

“voorlopig” geschorst, wat jaren kan duren. Dit in tegenstelling tot de “normale” procedure 

die hem “maar” twee jaar zou kosten.  

 

2. De Franstalige gemeenschap en Duitstalige Gemeenschap 

 

Het parket-generaal van Luik heeft het initiatief genomen om een overlegplatform op te 

starten met de Franse Gemeenschap. Intussen heeft de Franse Gemeenschap eveneens een 

protocol met justitie over de aanpak van dopinggebruik. Echter moet voor de concrete 

uitwerking ervan nog een omzendbrief opgemaakt worden.
 
Ook de Duitstalige gemeenschap 

ging nog geen samenwerkingsakkoord met justitie aan. 
272

 

 

3. Besluit 

 

Om een efficiënt dopingbeleid te kunnen voeren is een goed georganiseerde samenwerking 

tussen de betrokken partijen van groot belang. Via de oprichting van de werkgroep 

dopingbestrijding in Vlaanderen werd een overlegorgaan gecreëerd dat reeds mooie resultaten 

boekte. Maar we zijn er nog niet. Vooral de informatie uitwisseling tussen justitie en de 

Vlaamse overheid verloopt niet altijd van een leien dakje. Het is hoofdzakelijk de Vlaamse 

Overheid die haar verantwoordelijkheid opneemt inzake de doorstroom naar het gerecht, 

justitie daarentegen is hierin een stuk minder gul. Tijdens de laatste werkgroep bijeenkomst 

van 3 maart 2009 beloofde men om vanuit justitie een grotere inspanning te doen aangaande 

de informatie doorstroom naar de Vlaamse gemeenschap. Afwachten of dit in de toekomst 

ook effectief zal blijken…  

 

Wanneer we de drie gemeenschappen naast elkaar leggen, springt de Vlaamse Gemeenschap 

met kop en schouders boven de anderen uit. De dopingbestrijding in de Franstalige en de 

Duitstalige Gemeenschap staat beduidend minder ver. Niet alleen qua opsporing, maar ook in 
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de samenwerking met justitie kan de Vlaamse Gemeenschap hier als voorbeeld dienen. 

Hoewel de Franstalige Gemeenschap inmiddels de eerste stappen in de richting gezet heeft, is 

er van een samenwerking tussen met justitie geen sprake.  
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Kritisch besluit 
 

Met deze masterproef werd getracht een bescheiden bijdrage te leveren aan de strijd tegen 

humane doping in de sport. Het uitgangspunt werd gevormd door de centrale 

onderzoeksvraag: Mag het Belgische beleid op basis van de theorie van Weatherburn 

gecatalogeerd worden als een efficiënt middel in de strijd tegen de handel in dopinggeduide 

middelen? De sturende onderzoeksvragen (Welke marktkenmerken van dopinghandel moeten 

in rekening genomen worden om op een doeltreffende wijze beleid te voeren met het oog op 

het terugdringen van de dopingmarkt?, Welke instanties zijn bevoegd voor het opsporen en 

vervolgen van de aanbodzijde, respectievelijk de vraagzijde van dopingproducten en in welke 

mate slagen zij erin deze taak naar behoren uit te voeren? en Welke samenwerkingsverbanden 

geven in België een meerwaarde aan de strijd in dopinghandel?) fungeerden als leidraad 

doorheen het onderzoek. Wanneer nu alle bevindingen van deze onderzoeksvragen gekoppeld 

wordt aan de theoretische inzichten van Weatherburn, kan deze masterproef afgerond worden 

met een antwoord op de centrale onderzoeksvraag. 

 

Volgens Weatherburn moet het gevoerde beleid in eerste instantie een reductie van de 

aanbodzijde teweeg kunnen brengen waardoor de verkoop van verboden goederen duurder 

wordt. Enerzijds moeten door middel van strenge politie- en douanecontroles de kosten van 

de verkoop opgedreven worden. De handelaar zal namelijk het verhoogde risico op betrapping 

doorrekenen aan de klant.  

 

Wanneer echter naar de Belgische opsporing van het illegale dopingcircuit gekeken wordt, 

blijkt dat de kans op betrapping in België eerder klein is. Met uitzondering van de dienst 

FGP/DJB/Hormonen en Doping van de Federale Gerechtelijke politie, zijn de federale en 

lokale politieambtenaren weinig vertrouwd met deze materie en is er nood aan een beter 

opleiding. Bovendien is de opsporing van dopinggeduide middelen geen prioriteit binnen het 

Nationaal Veiligheidsplan. De internationale politiesamenwerking laat eveneens te wensen 

over, wat nadelig is voor de aanpak van een fenomeen dat gekenmerkt wordt door zijn 

internationale karakter. Een andere belangrijke controledienst, de douane, slaagt er evenmin 

in een doeltreffend opsporingbeleid op poten te zetten. Aangezien zij enkel controles mogen 

houden aan de buitengrenzen van de EU, kunnen doping producten binnen de EU verzonden 
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worden zonder risico op onderschepping. Dit in combinatie met de het feit dat steeds meer 

producten via het internet besteld worden en vervolgens per post hun afzender dienen te 

bereiken, maakt dat heel wat doping door de grote mazen van het douanenet glipt. Indien het 

toch pakketten onderschept worden, slagen de opsporingsdiensten er maar moeilijk in de 

verkoper te traceren en te identificeren aangezien deze zich meestal in het buitenland bevindt.  

 

Het internet is tevens een extra hinderpaal voor de politiediensten. Het opsporen van de 

verantwoordelijken die handelen via dit communicatiemiddel is voor de politiediensten een 

waar huzarenstuk. Door een gebrekkige internetbewaking, is het onbegonnen werk om 

adequaat te reageren op websites die verboden middelen te koop aanbieden. Websites die 

bevolen worden om van het net te verwijderen, worden korte tijd later weer online gesplaatst 

mits een kleine naamswijziging. Op vlak van internetrecherche is het bovendien moeilijk te 

achterhalen wie de verantwoordelijkheid voor de website draagt, aangezien de 

identiteitsgegevens vaak in handen zijn van buitenlandse bedrijven die weigeren mee te 

werken aan een Belgisch gerechtelijk onderzoek. Het internet maakt dat de handelaars een 

lager risico op betrapping ervaren. 

 

Binnen het legale en het grijze circuit slagen ook het FAGG en het FAVV er maar moeilijk in 

door te dringen. Enerzijds is het wegens personeelstekort onmogelijk om het hele doen en 

laten van alle artsen en apothekers te controleren en anderzijds verschuilen artsen zich vaak 

achter hun vrijheid van voorschrijven. Bovendien laten de voedingssupplementen zich maar 

moeilijk controleren. Wil men deze preparaten op de Belgische markt verkopen, dient men 

rekening te houden met de notificatieplicht. Echter worden heel wat voedingssupplementen 

van bezwaarlijke kwaliteit via het internet te koop aangeboden. Net als de dopinggeduide 

middelen, heeft de overheid nauwelijks greep op deze markt. De handelaars ondervinden 

bijgevolg geen groot risico op betrapping.  

 

Nog binnen de aanbodzijde van de dopingmarkt moeten strenge repressieve sancties de 

potentiële daders weerhouden van hun daad. Hoewel de daders van dopinginbreuken die 

gedagvaard worden een aanzienlijke sanctie riskeren, stellen zich ook op vlak van de 

vervolging problemen. Aangezien doping voor het strafrecht geen prioriteit betekent, is het 

mogelijk dat men voor handel in verboden producten in het kader van de veeteelt zwaarder 

gestraft wordt dan een gelijke overtreding binnen de sport. Bijgevolg zagen we dat de strijd 
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tegen hormonen in de veeteelt, zorgde voor een verschuivingeffect naar de sportwereld. Het 

feit dat handelaars uit andere milieus overschakelen naar de verkoop van verboden producten 

aan sporters, wijst op de pijnlijke werkelijkheid dat de risico’s op deze afzetmarkt kleiner 

worden ingeschat. De initiatieven die gericht zijn naar het reduceren van de aanbodzijde van 

de dopingmarkt lijken dus niet in hun opzet te slagen. In tegendeel, de multidisciplinaire 

hormonencel stelt dat er aanwijzingen zijn dat het verhandelen van doping, dankzij het 

internet, in stijgende lijn gaat!  

 

Een tweede luik van het beleid dient de kosten en risico’s voor de gebruikers te verhogen 

waardoor zij afzien om nog langer illegale middelen aan te kopen en te gebruiken. Deze 

initiatieven moeten gericht zijn op het controleren van mogelijke kopers, hen aan te houden en 

hen tot slot te vervolgen. Het controleren van sporters op dopinggebruik is een bevoegdheid 

van de gemeenschappen. Daar het onmogelijk is alle sporters binnen alle sportmanifestaties te 

controleren en het prijskaartje dat aan de dopingcontroles verbonden is, dient een selectie 

gemaakt te worden. Deze selecties gebeuren op basis van de risicogevoeligheid van 

dopinggebruik binnen de sporttak. Niet elke sport heeft bijgevolg evenveel kans om 

dopingcontroleurs over de vloer te krijgen. Voornamelijk kleinere sporttakken krijgen zelden 

een dopingcontroleur op bezoek, wat de deur voor dopinggebruik kan openzetten. Onder 

invloed van het WADA worden echter heel wat inspanning geleverd om een efficiënt beleid 

inzake dopingbestrijding op punt te zetten. Het invoeren van de dopingcontroles buiten 

wedstrijdverband in combinatie met de verblijfsgegevens, is daar een voorbeeld van. Hoewel 

het aantal atleten dat in België positief test op deze controles beperkt is, is het toch een extra 

risico dat elitesporters, die dopinggebruik overwegen, dienen in te calculeren. Voorlopig 

handelt enkel de Vlaamse Gemeenschap conform het WADA, maar hopelijk volgen spoedig 

de andere gemeenschappen dit voorbeeld. Het ontbreken van een uniform beleid inzake het 

bestrijden van dopinggebruik is een minpunt in de doeltreffende aanpak van het probleem. 

 

Wanneer vervolgens dieper ingegaan wordt op de tuchtrechtelijke sanctionering die 

verbonden is aan het dopinggebruik, kan een schorsing van twee jaar gezien worden als een 

vrij hoge kost. Vooral wanneer het om eliteatleten gaat, betekent een uitsluiting van deze 

periode vaak het einde van hun carrière. Weinigen slagen erin nadien weer op topniveau te 

presteren. Een negatieve punt aan de bestraffing van het dopinggebruik betreft het moeilijke 

raakvlak tussen de disciplinaire sancties en de correctionele straffen. Dopinggebruik is vaak 
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geen individuele aangelegenheid, maar gebeurt op georganiseerde manier op basis van goed 

uitgewerkte programma’s. Wanneer een atleet positief test op een dopingcontrole, is het 

echter vooral deze sporter die geviseerd wordt en blijft de hele entourage die achter het 

gebruik zit vaak uit de spotlight. De Gemeenschappen kunnen enkel tuchtrechtelijk optreden 

ten aanzien van de sporter, terwijl de medeplichtige entourage onder de bevoegdheid van het 

strafrecht valt. Producenten van de dopinggeduide producten, bevoorraders en medische 

begeleiders die mogelijk een sporter kunnen aanzetten tot het dopinggebruik worden door het 

seponeringsbeleid van de parketten echter vaak niet gestraft. Zolang enkel de sporters 

verantwoordelijk gesteld worden voor het dopinggebruik, zal men steeds achter de feiten aan 

blijven lopen. De dopinggezinde entourage zal na het wegvallen van een atleet, nieuwe 

slachtoffers zoeken om hun praktijken verder te zetten. Een mogelijke oplossing om aan deze 

hypocriete situatie tegemoet te komen is de tuchtrechtelijke vervolging eveneens mogelijk te 

maken voor degenen die actief of passief hebben bijgedragen tot het dopinggebruik. Wanneer 

dokters of verantwoordelijken van een ploeg, die zich schuldig maken aan deze praktijken, 

tuchtrechtelijk gesanctioneerd kunnen worden en tijdelijk of voor eeuwig uit het sportmilieu 

gebannen kunnen worden, worden de kosten voor deze doelgroep sterk verhoogd.  

 

Op basis van de huidige gegevens is het niet mogelijk om na te gaan of de initiatieven die 

gericht zijn op de vraagzijde van de dopingmarkt effectief een daling van het dopinggebruik 

teweeg brengen. Bovendien moet men erkennen dat dopingbestrijding steeds een 

achtervolgingsrace zal blijven. De atleten zullen de controleurs altijd een stap voor zijn. De 

aandacht van de media op dopingschandalen, in combinatie met de tuchtsancties, kunnen 

mogelijks wel leiden tot een daling van het aantal positieve dopinganalyses, maar daarbij mag 

niet vergeten worden dat atleten heel goed weten welke verboden producten opspoorbaar zijn 

en welke niet. Ondanks de verhoogde risico’s voor de gezondheid, stappen sporters vaker af 

van de klassieke geneesmiddelen en de gekende stoffen en gebruiken nieuwe producten die 

voor de controle-instanties ongekend en dus ook onopspoorbaar zijn.  

 

Afsluitend kan geconcludeerd worden dat het Belgische beleid inzake dopinghandel moeilijk 

kan gecatalogeerd worden als zijnde volledig efficiënt of volledig inefficiënt. Er dienen 

nuances aangebracht te worden. Vooral bij de Vlaamse Gemeenschap is, met de steun van het 

WADA, de motivatie aanwezig om de vraagzijde op een doeltreffende manier aan te pakken. 

Aangezien doping voor het gerechtelijk apparaat geen prioriteit is, zijn daarentegen de 
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inspanning op vlak van de aanbodzijde vaak ontoereikend. De vaststelling dat 

dopingbestrijding in België te kampen heeft met een bevoegdheidsverdeling tussen 

verschillende beleidsniveaus enerzijds en verschillende instanties die per beleidsniveau de 

controleacties op zich nemen anderzijds, maakt het evenzeer niet gemakkelijk om een 

efficiënt beleid te voeren. Een goede samenwerking tussen horizontaal en verticaal niveau is 

dan ook aangewezen. Er moet gestreefd worden naar een uitbreiding van de 

samenwerkingsakkoorden en een goede communicatie tussen de verschillende diensten is een 

belangrijke vereiste met betrekking tot wederzijdse hulp. Hoewel de oorlog tegen de doping 

nooit definitief gewonnen zal kunnen worden, blijft het noodzakelijk om ertegen te vechten, 

zowel in kader van de volksgezondheid als voor de eerlijkheid van de sport! 
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     Publicatie BS : 2009-11-05 

VLAAMSE OVERHEID 

Cultuur, Jeugd, Sport en Media 

 

26 OKTOBER 2009. - Besluit van de secretaris-generaal houdende 
bekendmaking van de verboden lijst  

De secretaris-Generaal van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media,  

Gelet op het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch en ethisch verantwoorde 

sportbeoefening, inzonderheid artikel 4, 6°, gewijzigd bij decreet van 21 november 2008;  

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2008 houdende uitvoering van het 

decreet van 13 juli 2007 inzake medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening, 

inzonderheid op artikel 37, gewijzigd bij besluit van 19 december 2008; 

Gelet op het besluit van de secretaris-generaal van 21 november 2008 houdende 

bekendmaking van de verboden lijst, als vermeld in artikel 37 van het besluit van de Vlaamse 

Regering van 20 juni 2008 houdende uitvoering van het decreet van 13 juli 2007 inzake 

medisch verantwoorde sportbeoefening; 

Gelet op het advies van de Coördinatieraad inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, 

gegeven op 20 oktober 2009,  

 

Besluit :  
 
Artikel 1. § 1. Alle verboden stoffen moeten als "specifieke stoffen" worden aanzien behalve 

de stoffen vermeld in § 2, 1°, 2° a),b),c),d) en e), 4° d) en § 3, 1°, a en de verboden methoden 

vermeld in § 2, 6°. 

 

De vanaf 1 januari 2010 toepasselijke verboden lijst, als vermeld in artikel 37 van het besluit 

van de Vlaamse Regering van 20 juni 2008 houdende uitvoering van het decreet van 13 juli 

2007 inzake medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening, is vervat in de volgende 

paragrafen. 

 

§ 2. De volgende stoffen en methoden zijn verboden op elk ogenblik (binnen en buiten 

wedstrijdverband) :  
 

1° anabole middelen :  

 

a) exogene anabole androgene steroïden (AAS), met inbegrip van :  

 

1) 1-androsteendiol (5<formule>;-androst-1-een-3<formule>17<formule>diol);  

2) 1-androsteendion (5<formule>;-androst-1-een-3,17-dion);  

3) bolandiol (19-norandrosteendiol);  

4) bolasteron;  

5) boldenon;  

6) boldion (androsta-1,4-dieen-3,17-dion);  

7) calusteron;  

8) clostebol;  
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9) danazol (1<formule>-ethynyl-17<formule>hydroxyandrost-4-eno [2,3-d]isoxazol); 

10) dehydrochloormethyltestosteron (4-chloor-17<formule>hydroxy-1<formule>-

methylandrosta-1,4-dieen-3-on);  

11) desoxymethyltestosteron (1<formule>-methyl-5<formule>-androst-2-en-17<formule>ol);  

12) drostanolon;  

13) ethylestrenol (19-nor-1<formule>-pregn-4-en-17-ol);  

14) fluoxymesteron;  

15) formebolon;  

16) furazabol (17<formule>hydroxy-1<formule>-methyl-5<formule>-androstano [2,3-c]-

furazan);  

17) gestrinon;  

18) 4-hydroxytestosteron (4,17<formule>dihydroxyandrost-4-en-3-on);  

19) mestanolon;  

20) mesterolon;  

21) metenolon;  

22) methandiënon (17<formule>hydroxy-1<formule>-methylandrosta-1,4-dieen-3-on);  

23) methandriol;  

24) methasteron (2<formule>,1<formule>-dimethyl-5<formule>-androstaan-3-on-

17<formule>ol);  

25) methyldiënolon (17<formule>hydroxy-1<formule>-methylestra-4,9-dieen-3-on);  

26) methyl-1-testosteron (17<formule>hydroxy-1<formule>-methyl-5<formule>-androst-1-

en-3-on);  

27) methylnortestosteron (17<formule>hydroxy-1<formule>-methylestr-4-en-3-on);  

28) methyltestosteron; 

29) metribolon (methyltriënolon,(17<formule>hydroxy-1<formule>;-methylestra-4,9,11-

trieen-3-on);  

30) miboleron;  

31) nandrolon;  

32) 19-norandrosteendion (estr-4-een-3,17-dion);  

33) norboleton;  

34) norclostebol;  

35) norethandrolon;  

36) oxabolon;  

37) oxandrolon;  

38) oxymesteron;  

39) oxymetholon;  

40) prostanozol (17<formule>hydroxy-5<formule>-androstano [3,2-c] pyrazol); 

41) quinbolon;  

42) stanozolol;  

43) stenbolon;  

44) 1-testosteron (17<formule>hydroxy-5<formule>-androst-1-en-3-on);  

45) tetrahydrogestrinon (18a-homo-pregna-4,9,11-trieen-17<formule>ol-3-on);  

46) trenbolon;  

47) andere stoffen met een vergelijkbare scheikundige structuur of een vergelijkbare 

biologische werking; 
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b) endogene AAS wanneer exogeen toegediend :  

 

1) androsteendiol (androst-5-een-3<formule>17<formule>diol);  

2) androsteendion (androst-4-een-3,17-dion);  

3) dihydrotestosteron (17<formule>hydroxy-5<formule>-androstaan-3-on);  

4) prasteron (dehydro-epiandrosteron, DHEA);  

5) testosteron;  

en de volgende metabolieten en isomeren :  

6) 5<formule>-androstaan-3<formule>,1<formule>-diol;  

7) 5<formule>-androstaan-3<formule>,17<formule>diol; 

8) 5<formule>-androstaan-3<formule>1<formule>-diol; 

9) 5<formule>-androstaan-3<formule>17<formule>diol; 

10) androst-4-een-3<formule>,1<formule>-diol; 

11) androst-4-een-3<formule>,17<formule>diol; 

12) androst-4-een-3<formule>1<formule>-diol; 

13) androst-5-een-3<formule>,17&-945;-diol; 

14) androst-5-een-3<formule>,17<formule>diol; 

15) androst-5-een-3<formule>1<formule>-diol; 

16) 4-androsteendiol (androst-4-een-3<formule>17<formule>diol);  

17) 5-androsteendion (androst-5-een-3,17-dion);  

18) epi-dihydrotestosteron; 

19) epitestosteron; 

20) 3<formule>-hydroxy-5<formule>-androstaan-17-on; 

21) 3<formule>hydroxy-5<formule>-androstaan-17-on; 

22) 19-norandrosteron; 

23) 19-noretiocholanolon. 

 

c) andere anabole middelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot :  

 

1) clenbuterol;  

2) selectieve androgene receptormodulatoren (SARM's); 

3) tibolon;  

4) zeranol;  

5) zilpaterol.  

 

2° hormonen en aanverwante stoffen :  

de volgende stoffen en hun releasing factoren :  

 

a) erytropoëse-stimulerende agentia (bv. erytropoëtine (EPO), darbepoëtine (dEPO), methoxy 

polyethyleen glycol-epoetine epoëtine beta (CERA), hematide);  

b) choriongonadotrofine (CG) en luteïniserend hormoon (LH), enkel bij mannelijke sporters; 

c) insulines; 

d) corticotrope hormonen; 

e) groeihormoon (GH); insulineachtige groeifactoren (IGF-1); mechanogroeifactoren 

(MGF's); plaatjes afgeleide groeifactor (PDGF); fibroblastgroeifactoren (FGFs); vasculair-

endotheliale groeifactor (VEGF) en hepatocyt groeifactor (HGF) alsook eender welke 

groeifactor die een invloed heeft op de eiwitsynthese of eiwitafbraak in de spier, pees of het 

ligament, de vascularisatie, het energiegebruik, de regeneratiecapaciteit of het veranderen van 
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vezeltype; 

f) plaatjes afgeleide preparaten (bv. plaatjesrijk plasma, "blood spinning") toegediend via 

intramusculaire weg. Toediening via andere weg vereist een gebruiksverklaring in 

overeenstemming met de internationale standaard voor toestemming wegens therapeutische 

noodzaak; 

g) andere stoffen met een vergelijkbare scheikundige structuur of een vergelijkbare 

biologische werking. 

 

3° bèta 2-agonisten :  

 

Alle bèta 2-agonisten, met inbegrip van beide optische isomeren waar relevant, zijn verboden, 

behalve salbutamol (maximaal 1600 microgram over 24 uur) en salmeterol via inhalatie, die 

een gebruiksverklaring vereisen in overeenstemming met de internationale standaard voor 

toestemming wegens therapeutische noodzaak.  

 

De aanwezigheid van meer dan 1000 ng/ml salbutamol in de urine wordt aanzien als een niet 

bedoeld therapeutisch gebruik van de stof en zal als een afwijkend analyseresultaat worden 

beschouwd, tenzij de sporter aan de hand van een gecontroleerde farmacokinetische studie 

kan bewijzen dat het abnormale resultaat het gevolg is van het gebruik van een therapeutische 

dosis (maximaal 1600 microgram over 24 uur) van salbutamol via inhalatie. 

 

4° hormoonantagonisten en modulatoren :  

 

a) aromatase-inhibitoren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot :  

 

1) aminoglutethimide; 

2) anastrozol;  

3) androsta-1,4,6-trieen-3,17-dion (androstatrieendion); 

4) 4-androsteen-3,6,17 trion (6-oxo); 

5) exemestaan; 

6) formestaan;  

7) letrozol;  

8) testolacton;  

 

b) selectieve oestrogeenreceptormodulatoren (SERM's), met inbegrip van, maar niet 

beperkt tot :  

 

1) raloxifen;  

2) tamoxifen;  

3) toremifen;  

 

c) andere anti-oestrogene stoffen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot :  

 

1) clomifeen;  

2) cyclofenil;  

3) fulvestrant;  
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d) agentia die een of meer myostatinefuncties veranderen, met inbegrip van, maar niet 

beperkt tot :  

 

myostatine-inhibitoren; 

 

5° diuretica en andere maskerende middelen :  

 

a) maskerende middelen :  

 

1) diuretica;  

2) probenecid;  

3) middelen die het plasmavolume vergroten (bijvoorbeeld glycerol, intraveneuze toediening 

van albumine, dextraan, hydroxy-ethylzetmeel en mannitol); 

4) andere stoffen met vergelijkbare biologische effecten; 

 

b) diuretica :  

 

1) acetazolamide;  

2) amiloride;  

3) bumetanide;  

4) canrenon;  

5) chloortalidon;  

6) etacrynezuur;  

7) furosemide;  

8) indapamide;  

9) metolazon;  

10) spironolacton;  

11) thiaziden (bijvoorbeeld bendroflumethiazide, chloorthiazide, hydrochloorthiazide);  

12) triamtereen; 

13) andere stoffen met een vergelijkbare scheikundige structuur of vergelijkbare biologische 

werking (behalve voor drosperinon, pamabrom en topisch dorzolamide en brinzolamide, 

welke niet verboden zijn).  

Als de urine van de sporter naast één of meerdere van bovengenaamde stoffen, één of meer 

verboden stoffen op of onder de grenswaarde bevat, is een toestemming wegens 

therapeutische noodzaak voor diuretica en maskeermiddelen niet geldig. 

 

6° de volgende methoden :  

 

a) verbetering van het zuurstoftransport :  

 

1) bloeddoping, met inbegrip van het gebruik van autoloog, homoloog of heteroloog bloed, of 

rodebloedcelproducten van welke oorsprong ook; 

2) kunstmatige verhoging van de opname, het transport of de afgifte van zuurstof, met 

inbegrip van, maar niet beperkt tot perfluorchemicaliën, efaproxiral (RSR13) en 

gemodificeerde hemoglobineproducten (bijvoorbeeld bloedvervangers, gebaseerd op 

hemoglobine, hemoglobineproducten in microcapsules) en met uitsluiting van 

zuurstoftoediening;  

 



Bijlage 

___________________________________________________________________________ 

 

 

- 117 - 

 

b) chemische en fysieke manipulatie :  

 

1) fraude of poging tot fraude om de validiteit en integriteit te beïnvloeden van de monsters 

die afgenomen worden tijdens een dopingcontrole. Daaronder wordt onder meer verstaan : 

katheterisatie, verwisselen van urine of knoeien met de urine (bv. proteasen); 

2) intraveneuze infusen zijn verboden tenzij voor de intraveneuze infusen op een legitieme 

wijze toegediend tijdens een ziekenhuisopname of klinische onderzoeken;.  

 

c) genetische doping :  

 

1) de transfer van cellen of genetische elementen (bv. DNA, RNA);  

2) het gebruik van farmacologische of biologische agentia om de expressie van genen te 

veranderen. 

Peroxisoomproliferatorgeactiveerde receptor <formule> (PPAR<formule>) agonisten (bv. 

GW 1516) en PPAR<formule>-AMP-geactiveerde proteïne kinase (AMPK) as agonisten (bv. 

AICAR) zijn verboden. 

 

 

§ 3. De volgende stoffen en methoden zijn verboden binnen wedstrijdverband :  

 
1° alle stimulantia, met inbegrip van, indien van toepassing, de beide optische isomeren, 

behalve imidazolderivaten voor topisch gebruik en de stimulantia die zijn opgenomen in het 

monitoringprogramma 2010. 

 

Stimulantia zijn : a : niet specifieke stimulantia :  

 

1) adrafinil;  

2) amfepramon;  

3) amifenazol;  

4) amfetamine;  

5) amfetaminil; 

6) benfluorex; 

7) benzfetamine;  

8) benzylpiperazine; 

9) bromantan;  

10) clobenzorex;  

11) cocaïne;  

12) cropropamide;  

13) crotetamide;  

14) dimethylamfetamine;  

15) etilamfetamine;  

16) famprofazon;  

17) fencamine;  

18) fendimetrazine;  

19) fenmetrazine; 

20) fenetylline;  

21) fenfluramine;  
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22) fenproporex; 

23) fentermine; 

24) 4-fenylpiracetam (carfedon); 

25) furfenorex; 

26) mefenorex; 

27) mefentermine; 

28) mesocarb;  

29) metamfetamine (D-);  

30) methyleendioxyamfetamine;  

31) methyleendioxymetamfetamine;  

32) p-methylamfetamine; 

33) methylhexaanamine (dimethylpentylamine); 

34) modafinil; 

35) norfenfluramine; 

36) prenylamine 

37) prolintaan. 

 

Een stimulans dat niet expliciet in deze lijst voorkomt, is een specifieke stof. 

 

b : specifieke stimulantia (voorbeelden) :  

 

38) adrenaline;  

39) cathine, de concentratie in de urine mag niet hoger zijn dan 5 microgram per milliliter;  

40) efedrine, de concentratie in de urine mag niet hoger zijn dan 10 microgram per milliliter; 

41) etamivan;  

42) etilefrine;  

43) fenbutrazaat;  

44) fencamfamine;  

45) fenpromethamine;  

46) heptaminol;  

47) isomethepteen;  

48) levmethamfetamine;  

49) meclofenoxaat;  

50) methylefedrine, de concentratie in de urine mag niet hoger zijn dan 10 microgram per 

milliliter;  

51) methylfenidaat; 

52) nikethamide;  

53) norfenefrine;  

54) octopamine;  

55) oxilofrine;  

56) parahydroxyamfetamine;  

57) pemoline;  

58) pentetrazol;  

59) propylhexedrine;  

60) pseudoefedrine, de concentratie in de urine mag niet hoger zijn dan 150 microgram per 

milliliter; 

61) selegiline;  

62) sibutramine;  
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63) strychnine; 

64) tuaminoheptaan;  

65) andere stoffen met een vergelijkbare scheikundige structuur of een vergelijkbaar 

biologisch effect.  

 

Stoffen die zijn opgenomen in het WADA-monitoringprogramma 2010 (bupropion, cafeïne, 

fenylefrine, fenylpropanolamine, pipradol, synefrine) worden niet als verboden stoffen 

beschouwd. 

 

Adrenaline, in combinatie met lokale anesthetica of voor lokaal gebruik (bijvoorbeeld nasaal 

of oftalmologisch), is niet verboden. 

 

2° narcotica :  
 

a) buprenorfine;  

b) dextromoramide;  

c) diamorfine (heroïne);  

d) fentanyl en zijn derivaten;  

e) hydromorfon;  

f) methadon;  

g) morfine;  

h) oxycodon;  

i) oxymorfon;  

j) pentazocine;  

k) pethidine;  

 

3° cannabinoïden :  
 

a) natuurlijke of synthetische delta9-tetrahydrocannabinol (THC) en THC-achtige 

cannabinoïden (bijvoorbeeld hasjiesj, marihuana, HU-210);  

 

4° glucocorticosteroïden. 
 

Alle glucocorticosteroïden zijn verboden als ze via orale, intraveneuze, intramusculaire of 

rectale weg worden toegediend.  

 

In overeenstemming met de internationale standaard voor toestemming wegens therapeutische 

noodzaak, moet door de sporter een gebruiksverklaring worden ingevuld voor 

glucocorticosteroïden toegediend via intra-articulaire, periarticulaire, peritendineuze, 

epidurale, intradermale en inhalatoire weg, behalve voor wat hieronder volgt. 

Topische preparaten zijn, als ze gebruikt worden voor aandoeningen van oor, mond, huid (ook 

via iontoforese of fonoforese), tandvlees, neus, oog of perianaal, niet verboden en vereisen 

noch een toestemming wegens therapeutische noodzaak noch een gebruiksverklaring. 
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§ 4. De volgende stoffen zijn verboden bij bepaalde sporten :  
 

1° alcohol. 
 

Alcohol (ethanol) is alleen binnen wedstrijdverband verboden in de onderstaande sporten. De 

opsporing zal worden verricht door ademanalyse en/of bloedcontrole. De geldende 

grenswaarde (bloedwaarden) voor een dopingovertreding is 0,10 g/l.  

 

a) autosport (FIA); 

b) boogschieten (FITA); 

c) bowling (negen- en tien pins) (FIQ); 

d) karate (WKF); 

e) moderne vijfkamp (UIPM)(alleen bij schietonderdelen); 

f) motorsport (FIM); 

g) powerboatracen (UIM); 

h) vliegsport (FAI); 

 

2° bètablokkers, alleen verboden binnen wedstrijdverband, behalve als het anders vermeld 

wordt :  

a) autosport (FIA); 

b) biljarten en snooker (WCBS); 

c) bobsleeën (FIBT); 

d) boogschieten (FITA), ook verboden buiten wedstrijdverband; 

e) bowling (negen- en tien pins) (FIQ); 

f) bridge (FMB); 

g) curling (WCF); 

h) golf (IGF); 

i) gymnastiek (FIG); 

j) jeu de boules (CMSB);  

k) moderne vijfkamp (UIPM), alleen bij schietonderdelen; 

l) motorsport (FIM); 

n) powerboatracen (UIM); 

m) skiën of snowboarden (FIS) voor het schansspringen, het skiën vrije stijl of halfpipe skiën 

en het halfpipe of big air snowboarden; 

o) schieten (ISSF, IPC), ook verboden buiten wedstrijdverband; 

p) vliegsport (FAI); 

q) worstelen (FILA); 

r) zeilen (ISAF), enkel voor stuurmannen in het matchracen.  

 

Bètablokkers omvatten, maar zijn niet beperkt tot :  

1) acebutolol;  

2) alprenolol;  

3) atenolol;  

4) betaxolol;  

5) bisoprolol;  

6) bunolol;  

7) carteolol;  

8) carvedilol;  
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9) celiprolol;  

10) esmolol;  

11) labetalol;  

12) levobunolol;  

13) metipranolol;  

14) metoprolol;  

15) nadolol;  

16) oxprenolol;  

17) pindolol;  

18) propranolol;  

19) sotalol;  

20) timolol.  

 

Art. 2. Het besluit van de secretaris-generaal van 21 november 2008 houdende bekendmaking 

van de verboden lijst, als vermeld in artikel 37 van het besluit van de Vlaamse Regering van 

20 juni 2008 houdende uitvoering van het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch en ethisch 

verantwoorde sportbeoefening wordt opgeheven. 

 

Art. 3. Dit besluit wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en heeft uitwerking met 

ingang van 1 januari 2010. 

 

Brussel, 26 oktober 2009. 

 

De secretaris-generaal van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, 

Mevr. Ch. CLAUS 

 


