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Disciplinaire Commissie voor Breedtesporters en Begeleiders 
NADO Vlaanderen 

 
Zaak: [ Sporter ] 
Nummer: 2019-GER-015 
 
Beticht van: te Kortrijk, op 13 oktober 2019, het plegen van een dopingpraktijk buiten 
wedstrijdverband, meer bepaald een inbreuk op artikel 6 juncto artikel 3, 6° en 3, 2° van het 
decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport 
(Antidopingdecreet van 25 mei 2012), door het zich als sporter niet onthouden te hebben van 
dopingpraktijken, meer bepaald het bezit en gebruik van verboden stoffen. 
 
Inzake: [ Sporter ], 
geboren: […], 
wonend: […]. 
 
1. De sporter werd met een aangetekende brief van 17 december 2019 uitgenodigd om aanwezig 
te zijn op de zitting van de disciplinaire commissie van 14 januari 2020.  
 
De sporter was niet aanwezig op de zitting en werd niet vertegenwoordigd door een arts of een 
advocaat. 
 
Op de openbare zitting van 14 januari 2020 hoorde de disciplinaire commissie voor 
breedtesporters en begeleiders in het Nederlands: 
 

• Jurgen Secember, als vertegenwoordiger van NADO Vlaanderen op zijn verzoek; 
 

2. Bij een rechtsgeldig uitgevoerde gerechtelijke fouillering werden bij de sporter twee flesjes 
van 10 ml anabole steroïden aangetroffen. 
 
De sporter verklaarde aan de politie dat hij fitness beoefende.  
 
Het aangetroffen verboden middel komt voor op de lijst van de verboden middelen (MB 23 
november 2018, AAS:  exogene AAS: trenbolone enanthate, art. 1, §3, 1°, a), 41, S1.1a lijst 
WADA; endogene AAS: testosterone cypionaat, art. 1, §3, 1°, b), 19, S.1.1b lijst WADA). Het 
betreffen niet-specifieke middelen die verboden zijn binnen en buiten wedstrijdverband. 
 
3. De dopingpraktijk is bewezen in hoofde van de sporter. 
 
4. Overeenkomstig artikel 42, § 1, 1° Antidopingdecreet van 25 mei 2012 wordt de 
dopingpraktijk zoals vermeld in artikel 3, 6° van dit decreet bestraft als volgt:  
a) vier jaar uitsluiting als het opzettelijk was;  
b) twee jaar uitsluiting als het niet opzettelijk was, tenzij paragraaf 4, 5 of 6 van toepassing is. 
 
Het opzettelijk bezit van de verboden middelen en het gebruik van de verboden middelen staat 
vast. De uitsluitingsperiode van vier jaar is toepasselijk. Deze staat ook in verhouding met de 
ernst van de dopingpraktijk. 
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De hierna bepaalde administratieve geldboete, bepaald in verhouding tot de ernst van de 
dopingpraktijk, moet de sporter er bijkomend toe aanzetten om voortaan bij het sporten niet zijn 
toevlucht tot verboden middelen te nemen. Gelet op het verstek van de sporter heeft de 
disciplinaire commissie geen concreet zicht op de sociale toestand van de sporter. 
 
Over de kosten beslist de disciplinaire commissie zoals hierna bepaald. 
 
 
Op deze gronden, de disciplinaire commissie voor breedtesporters en begeleiders 
Na beraad en bij verstek, 
 
 
verklaart de sporter uitgesloten voor een periode van  vier  jaar voor de hiervoor te last gelegde 
en bewezen bevonden inbreuk, hetgeen inhoudt dat hem verbod wordt opgelegd om deel te 
nemen aan enige sportactiviteit als sporter alsook in eender welke hoedanigheid en veroordeelt 
de sporter tot betaling van een administratieve geldboete van 2.000 euro; 
 
zegt dat deze uitsluiting aanvangt op 28 januari 2020 en loopt tot 28 januari  2024; 
 
legt een deel van de kosten die aan deze procedure verbonden zijn, nl. ten belope van een bedrag 
van 100 euro, te last van de sporter en veroordeelt hem tot betaling hiervan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ Disciplinaire Commissie voor Breedtesporters en Begeleiders 
NADO Vlaanderen 
 
Bart Meganck, voorzitter 
Jan Van den Berghe, lid rechter 
Johan Ghoos, lid arts ] 


