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DISCIPLINAIRE RAAD VOOR BREEDTESPORTERS 
NADO VLAANDEREN 

 
Rolnummer: 2019-GER-018 
 
Gelet op het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 en de hierna aangehaald Ministeriële 
besluiten; 
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van 
het Antidopingdecreet van 25 mei 2012; 
 
Gelet op het dossier dat werd samengesteld door NADO Vlaanderen; 
 
 
In de zaak van: [ Sporter ], […], Belgische nationaliteit, wonende te […]       , ter zitting bijgestaan 
door Roel Deseyn, advocaat […]     . 
 
Beticht van:  te […], […] en […],  
 
Op 23 april 2018, te […] (pakket 1 – bestemd voor [ Sporter ] : 6 gevulde spuiten Eprex epoetin alfa 
(EPO) 4000 iu/0.4 ml) 
 
Op 28 mei 2018, te […]  (pakket 2, bestemd voor [ Persoon ] ([…], vriendin van [ Sporter ] ) : 6 gevulde 
spuiten Eprex epoetin alfa (EPO) 4000 iu/0.4 ml en 10 tabletten Oxymetholone 50) 
 
Op 25 juni 2018, te […] (pakket 3, bestemd voor [ Persoon ] ([…], vriendin van [ Sporter ] ) : 6 gevulde 
spuiten Eprex epoetin alfa (EPO) 4000 iu/0.4 ml en 10 tabletten Oxymetholone 50) 
 
Op 12 augustus 2019, te […] (1 tablet Femara 2,5 mg (actief bestanddeel Letrozol 2,5 mg) en 1 tablet 
Letrozol en 1 patroon van 3ml. Humalog met actief bestanddeel insuline lispro 100 eenheden/ml., 
stoffen aangetroffen tijdens een huiszoeking bij [ Sporter ] )  
 
Overtreding van het antidopingdecreet van 25 mei 2012 (hierna antidopingdecreet) betreffende de 
preventie en bestrijding van doping in de sport, nl. door het zich als sporter niet onthouden te hebben 
van dopingpraktijken (inbreuk op artikel 6), inzonderheid een overtreding als omschreven in artikel 3, 
eerste lid, 6° te hebben gepleegd: Het bezit van een verboden stof of een verboden methode door een 
sporter binnen wedstrijdverband of het bezit door een sporter buiten wedstrijdverband van een buiten 
wedstrijdverband verboden stof of verboden methode, tenzij de sporter aantoont dat het bezit strookt 
met een geldige TTN of een andere aanvaardbare rechtvaardiging (waarbij elektronische bestelling 
wordt gelijkgesteld met bezit (artikel 2,10°, Antidopingdecreet), meer bepaald (inbreuk op de artikelen 
1, §3,1°, a) (oxymetholone: exogene anabole androgene steroïden – niet specifiek, binnen en buiten 
wedstrijdverband – S1.1.a lijst WADA), Art. 1, §3, 2, 1), a (EPO: erytropoëtines (EPO) en agentia die de 
erytropoëtese beïnvloeden, erytropoëtine-receptoragonisten, niet specifiek, binnen en buiten 
werdstrijdverband, S2.1 en S2.1.1. lijst WADA) en Art. 1, §3, 4°, e) (Letrozol en Insuline : metabole 
modulatoren, niet-specifiek, binnen en buiten wedstrijdverband, S4.5. lijst WADA) zoals respectievelijk 
vermeld in de verboden lijst van toepassing in 2018 door het M.B. van 24/11/2017, in de verboden lijst 
van toepassing in 2019 door het M.B. van 23/11/2018 en in de verboden lijst van toepassing in 2020 
door het M.B. van 29/11/2019 (bijlage bij dit M.B. onder verwijzing naar de relevante S-categorie van 
het WADA): 
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Strafbaar gesteld door het antidopingdecreet als volgt: 
 

- artikel art. 42, § 1, eerste lid, 1°:  
“Bij een eerste overtreding, wordt de uitsluiting van de sporter of begeleider  als volgt bepaald: 

    1° voor een dopingpraktijk als vermeld in artikel 3, 1°, 2° of 6° : 
a) vier jaar uitsluiting als het opzettelijk was, tenzij paragraaf 6 van toepassing is; 
b) twee jaar uitsluiting als het niet opzettelijk was, tenzij paragraaf 4, 5 of 6 van toepassing is. 
Als de dopingpraktijk verband houdt met een specifieke stof, dient het bewijs van het opzettelijk 
karakter geleverd te worden door NADO Vlaanderen. Als de dopingpraktijk verband houdt met 
een niet-specifieke stof, dient het bewijs van het niet-opzettelijk karakter geleverd te worden 
door de  sporter of begeleider;  

- artikel 41, § 1, tweede lid, 1° en 2°:  
In geval van de overtredingen, vermeld in artikel 30, 1°, 2° en 3°, kan de disciplinaire commissie 
of de disciplinaire raad in hoger beroep bijkomend beslissen : 
1° aan de meerderjarige sporter een administratieve geldboete op te leggen; 
2° welk gedeelte van de kosten voor de controles, vermeld in artikel 15, en welk deel van de 
kosten, die verbonden zijn aan de procedure, vermeld in artikel 24, 32 en 38, ten laste van de 
sporter worden gelegd. 
Het bedrag van de eventuele opgelegde administratieve geldboete wordt door de disciplinaire 
commissie of de disciplinaire raad in hoger beroep soeverein bepaald, rekening houdend met 
de ernst van de feiten. Het kan evenwel niet meer bedragen dan 25.000 euro. 
De disciplinaire raad legt, eventueel bijkomend, aan de meerderjarige sporter of begeleider een 
administratieve geldboete op van 100 tot 1000 euro als hij oordeelt dat het bij hem ingestelde 
hoger beroep tergend en roekeloos is. 
Als de sporter wordt vrijgesproken door de disciplinaire commissie of de disciplinaire raad 
ingevolge het negatieve resultaat van de tweede analyse, leggen de disciplinaire commissie en 
de disciplinaire raad de analysekosten van de tweede analyse ten laste van de instantie die de 
dopingtest heeft bevolen”. 
 

* 
 
Gelet op de bestreden beslissing van 28 januari 2020 van de Disciplinaire Commissie voor 
breedtesporters, gewezen op tegenspraak, waarbij als volgt werd beslist: 
“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 1.200 euro; 
zegt dat deze uitsluiting aanvangt op 28 januari 2020 en loopt tot 28 januari  2024 en legt een deel van 
de kosten die aan deze procedure verbonden zijn, ril. ten belope van een bedrag van 100 euro, te last 
van de sporter en veroordeelt hem tot betaling hiervan”. 
 
Gelet op het hoger beroep, bij aangetekende brief van 31 januari 2020 namens de 
breedtesporter ingesteld door zijn raadsman, Roel Deseyn, […], […]; 
 
Gelet op de mondelinge uiteenzetting van de zaak door de voorzitter; 
 
Gehoord op zijn verzoek de heer Jurgen Secember namens NADO Vlaanderen; 
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Gehoord de breedtesporter in zijn middelen van verdediging, bijgestaan en ontwikkeld door 
zijn raadsman voormeld; 
 

* 
Beoordeling door de disciplinaire raad voor de breedtesporters 
 

1. Ontvankelijkheid hoger beroep  
Het hoger beroep, naar vorm en termijn regelmatig, is ontvankelijk. 

 
2. Verweer, zoals gevoerd door de breedtesporter  

 
a) In het aangetekend schrijven waarmede hoger beroep werd ingesteld tegen de 

beslissing van de Disciplinaire Commissie voor breedtesporters wordt gesteld :  
“Er wordt verwezen naar artikel 2,10° in fine van het antidopingdecreet waar aankoop 
gelijkstaat met bezit. Echter, de aankoop is nooit bewezen. Men gaat er al te gemakkelijk 
vanuit dat derden niet zouden willen afrekenen met mijn cliënt, daar zijn nochtans 
voldoende redenen voor, gezien zijn positie als spijtoptant. Van bezit van EPO is er 
hoegenaamd geen sprake in het dossier dat hier voorligt. De zendingen zijn onderschept 
door de douane en zijn nooit in handen van mijn cliënt gevallen. Het is dan ook evident dat 
mijn cliënt in deze in beroep wenst te gaan”. 

b) Ter zitting van de disciplinaire raad dd. 28 februari 2020 stelde de raadsman van de 
breedtesporter mondeling  dat zijn cliënt bij vonnis van 31 januari 2020 door de 
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel voor dezelfde feiten reeds was 
veroordeeld tot een werkstraf van 200 uren of een vervangende gevangenisstraf van 12 
maanden. Hij beroept zich op het ‘non-bis-in-idem’- beginsel en stelt dat hij thans niet 
meer kan gesanctioneerd worden door de disciplinaire organen.      

 
3. Voorafgaandelijk : Het ‘non-bis-in-idem beginsel’ :  

Dit (gedeelte van het) verweer wordt in de huidige zaak door de disciplinaire raad 
afgewezen op de navolgende gronden: 
a) Artikel 14.7 IVBPR bepaalt dat niemand voor een tweede keer mag worden berecht 

of gestraft voor een strafbaar feit waarvoor hij reeds overeenkomstig de wet en 
het procesrecht van elk land bij einduitspraak is veroordeeld of waarvan hij is 
vrijgesproken. 

b) Artikel 4.1 Zevende Aanvullend Protocol EVRM bepaalt dat niemand opnieuw 
wordt berecht of gestraft in een strafrechtelijke procedure binnen de rechtsmacht 
van dezelfde staat voor een strafbaar feit waarvoor hij reeds onherroepelijk is 
vrijgesproken of veroordeeld overeenkomstig de wet en het strafprocesrecht van 
die staat.  

c) Het algemene rechtsbeginsel non bis in idem heeft dezelfde draagwijdte. 
d) Als dusdanig formuleert geen van de genoemde internationale bepalingen enig 

voorschrift met betrekking tot de hypothese waarin, tegen eenzelfde persoon en 
wegens dezelfde feiten, een tweede vervolging wordt ingesteld alvorens de eerder 
ingestelde vervolging definitief werd beëindigd. 

e) Het algemene rechtsbeginsel “non bis in idem”, noch art. 4.1 Zevende Aanvullend 
Protocol EVRM, noch art. 14.7 IVBPR beletten al evenmin een tuchtrechtelijke 
vervolging en een veroordeling na een strafprocedure waarin een einduitspraak is 
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gewezen, wanneer die tuchtprocedure niet de kenmerken van een strafvervolging 
vertoont.  

f) Er is sprake van een strafvervolging zoals bedoeld in artikel 6.1 EVRM wanneer deze 
vervolging beantwoordt aan een strafrechtelijke kwalificatie volgens het interne 
recht, de inbreuk volgens haar aard geldt voor alle burgers of de sanctie op de 
inbreuk volgens haar aard en haar ernst een repressief of preventief oogmerk 
heeft. 

g) Uit het arrest van het Hof van Cassatie van 29 januari 2013 (zaak met nr. 
P.12.0402.N.) blijkt dat noch artikel 14.7 IVBPR noch het algemeen rechtsbeginsel 
“non bis in idem” beletsel vormen voor een strafvervolging en een veroordeling na 
een tuchtprocedure waarin een einduitspraak is gewezen, wanneer die 
tuchtprocedure niet de kenmerken van een strafvervolging vertoont. Advocaat-
Generaal Marc De Swaef gaf in zijn conclusie bij dit arrest ook aan in welke mate 
artikel 4 van het zevende protocol bij het EVRM zich niet verzet tegen een 
strafrechtelijke vervolging na een tuchtvervolging en definitieve 
tuchtveroordeling. Er is sprake van een strafvervolging als bedoeld in artikel 6.1 
EVRM en van artikel 4 van het zevende protocol bij het EVRM wanneer deze 
vervolging beantwoordt aan een strafrechtelijke kwalificatie volgens het interne 
recht, de inbreuk volgens haar aard geldt voor alle burgers of de sanctie op de 
inbreuk volgens haar aard en haar ernst een repressief of preventief oogmerk 
heeft.  

h) Artikel 6 juncto 3, 1° van het Antidopingdecreet heeft betrekking op het zich 
onthouden van dopingpraktijken door sporters.  Deze inbreuk is duidelijk van 
tuchtrechtelijke aard. Deze inbreuk betreft niet alle burgers, maar richt zich slechts 
tot een beperkte categorie van personen, met name sporters. Verder houdt de 
opgelegde tuchtrechtelijke sanctie van schorsing (nl. een verbod om deel te nemen 
aan enige sportactiviteit als sporter alsook in eender welke hoedanigheid, en een 
administratieve boete),  geen vrijheidsberoving in en evenmin houdt ze een verbod 
in om diverse beroepen gedurende een bijzonder lange periode uit te oefenen, 
zodat ze niet strafrechtelijk van aard is. Artikel 41 §2 van het Antidopingdecreet 
bepaalt daarenboven dat geen enkele van de sancties, vermeld in §1 van voormeld 
artikel 41, de sportbeoefening voor louter recreatieve doeleinden van de 
individuele sporter uitsluit. De uitsluiting als disciplinaire sanctie heeft enkel 
betrekking op het sporten in het georganiseerd verband . Wat naadloos aansluit bij 
de finaliteit van een louter tuchtrechtelijke vervolging van een beperkte categorie 
van personen.  

i) De inbreuk waarvoor [ Sporter ]    zich in de huidige zaak moet verantwoorden heeft 
aldus geen betrekking op alle burgers, maar richt zich slechts tot een beperkte 
categorie van personen, met name de ‘sporters’ (‘sporter’ wordt gedefinieerd als elke 
persoon die een sportactiviteit beoefent, ongeacht het niveau waarop hij die 
sportactiviteit beoefent), waarbij ‘sportactiviteit’ wordt opgevat en gedefinieerd als 
elke voorbereiding op of initiatief tot sportbeoefening met recreatieve, competitieve 
of demonstratieve doeleinden in georganiseerd verband – de disciplinaire raad 
verwijst naar de definities opgenomen in artikel 2, 55° en 56° van het 
antidopingdecreet). De eventuele tuchtrechtelijke sanctie van uitsluiting om deel te 
nemen aan een sportactiviteit  houdt geen vrijheidsberoving in, noch een specifiek 
beroepsverbod – waarbij de uitoefening van een sportactiviteit zoals aangegeven in 
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hoofde van [ Sporter ]       geen professionele bezigheid betrof of betreft. De thans te 
beoordelen inbreuk, zoals hoger omschreven, beantwoordt in hoofde van [ Sporter ]        
niet aan een strafrechtelijke kwalificatie maar is duidelijk van administratief-
tuchtrechtelijke aard. Daarnaast stelt de disciplinaire raad vast dat [ Sporter ]       geen 
elitesporter of professioneel sportbeoefenaar is : hij beoefent de wielersport enkel als 
hobby bij de vrije liefhebbers (veteranen), zonder ‘prof’ te zijn (zie verklaring dd. 
12/08/2019 van de betrokkene in PV 065824/19 van het administratief dossier, stuk 
8). De eventueel op te leggen sanctie dient dan ook binnen dit kader te worden 
geëvalueerd en beoordeeld.  
j) Sportsancties voor overtreding van een anti-dopingregel zijn aldus – zeker in de 

huidige zaak – van louter civiele aard aan te merken. De bestaande reglementering 
is ingegeven door de zorg voor de bescherming van de gezondheid en anderzijds 
de zorg voor eerlijkheid van sportwedstrijden. In het licht van de actuele 
beoordeling is het al evenzeer niet onbelangrijk vast te stellen en erop te wijzen 
dat de huidige Vlaamse regelgeving is tot stand gekomen en geëvolueerd tegen 
een internationale achtergrond, dit (volledig) buiten een (federale) 
strafrechtelijke context. In de memorie van toelichting (Memorie van toelichting  
bij het ontwerp van decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in 
de sport, Parl. St., Vl. Parl. 2011-2012,  1554/1stuk 1554 (2011-2012) – Nr. 1, 
ingediend op  30 maart 2012 (2011-2012)) is in dit globale kader te lezen :   
 
 Een dopingvrije sport is noodzakelijk om alle sporters op een eerlijke en 

gezonde manier en met gelijke wapens te laten strijden voor de 
overwinning. Talent, techniek, training, tactisch inzicht en 
doorzettingsvermogen moeten het resultaat bepalen. Het gebruik van 
verboden middelen hoort in de sport, die fair play steeds hoog in het 
vaandel draagt, absoluut niet thuis. De eerlijke sporter verdient immers alle 
kansen en moet zeer zeker beschermd worden tegen malafide 
tegenstrevers die op oneerlijke wijze de concurrentie vervalsen. Het kan 
niet meer dat, zoals in het verleden dit maar al te vaak gebeurde, 
valsspelers enkel via het steeds gesofisticeerder gebruik van verboden 
middelen, de eerlijke sporters tot tweederangssporters degraderen. Dit 
moet te allen prijze vermeden worden en derhalve is een daadkrachtige 
dopingbestrijding, met performante dopingcontroles en een effectieve 
sanctionering, een absolute noodzaak. Het fundament van een dergelijke 
daadkrachtige dopingbestrijding ligt in een heldere en afgelijnde 
regelgeving, waarin de rechten en plichten, taken en 
verantwoordelijkheden van éénieder – sporters, begeleiders, 
ploegverantwoordelijken, sportverenigingen en de overheid – duidelijk zijn 
afgebakend. 

 Het oorspronkelijke decreet van 27 maart 1991 inzake medisch 
verantwoorde sportbeoefening moet gezien worden in het licht van de 
ontwikkelingen in de schoot van de Raad van Europa, die op het vlak van 
dopingbestrijding in internationaal verband een belangrijke rol gespeeld 
heeft. Op 16 november 1989 ondertekenden de lidstaten van de Raad van 
Europa een verdrag met het oog op de bestrijding van het gebruik van 
doping in de sport, de zogenaamde Antidopingconventie. Het doel van dit 
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verdrag bestond erin om maatregelen te treffen die niet alleen zouden 
leiden tot het terugdringen van doping maar ook het volledig bannen ervan. 
De in de Antidopingconventie voorziene maatregelen zijn gelegen op het 
vlak van coördinatie, het terugdringen van de beschikbaarheid van 
bepaalde producten, het oprichten van controlelaboratoria en het 
organiseren van voorlichting en opvoeding van de bevolking. Daarbij wordt 
een cruciale rol toegekend aan de sportfederaties zelf. Een andere 
belangrijke krachtlijn van de Antidopingconventie, waaraan de praktijk in 
Vlaanderen beantwoordt, is de depenalisering van dopinggebruik. Dit 
impliceert dat men andere wegen bewandelt dan strafrechtelijke in geval 
van overtreding van antidopingregels (markering door de disciplinaire 
raad aangebracht) De materies geregeld bij het verdrag van de Raad van 
Europa behoren tot de bevoegdheid van de gemeenschappen. Op 4 en 5 
juli 2000 vond in de zitting van het Vlaams Parlement de bespreking en 
aanneming plaats van een ontwerp van decreet hieromtrent. Het decreet 
van 17 juli 2000 houdende instemming met de Overeenkomst ter 
bestrijding van doping verscheen in het Belgisch Staatsblad op 11 augustus 
2000. De Duitstalige Gemeenschap keurde het verdrag goed bij decreet van 
15 december 1997, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 20 juni 1998. 
Het decreet van de Franse Gemeenschap van 12 december 2000 werd 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 januari 2001. De ratificatie-
instrumenten van de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en 
de Duitstalige Gemeenschap werden door de Permanente 
Vertegenwoordiger van het Koninkrijk België bij de Raad van Europa 
neergelegd op 30 november 2001 te Straatsburg, waardoor de 
overeenkomst krachtens haar artikel 16 in werking trad voor België op 1 
januari 2002. Het Vlaams decreet inzake medisch verantwoorde 
sportbeoefening van 27 maart 1991 kwam ruimschoots tegemoet aan de 
aanbevelingen die worden geformuleerd in de Antidopingconventie. 

 Een andere belangrijke internationale ontwikkeling komt vanuit de 
georganiseerde sportwereld zelf. Onder meer naar aanleiding van het 
Tourschandaal in 1998 verhoogde het Internationaal Olympisch Comité 
(IOC) zijn activiteiten op het vlak van de dopingbestrijding in de sport. Een 
internationale wereldconferentie over doping in februari 1999 leidde tot 
een nieuwe aanpak. Het IOC besloot, na overleg met alle partners van de 
vrijwillige sportbeweging (internationale federaties, nationale olympische 
comités, atleten) en met de regeringen over te gaan tot het oprichten van 
een internationaal antidoping agentschap. Op 10 november 1999 werd in 
Lausanne het ‘World Anti-Doping Agency’ (Wereld Antidoping Agentschap, 
afgekort ‘WADA’) opgericht. Een zeer belangrijk kenmerk van dit 
agentschap is de doelstelling om de samenwerking tussen de 
sportbeweging en de overheid te bevorderen en te coördineren en via die 
weg ook te trachten meer financiële middelen te verzamelen. Het WADA 
speelt dan ook een centrale leidende rol in de antidopingbeweging, en is 
erkend door zowel de sportbeweging als de overheden. 

 Op 5 maart 2003 keurde het WADA de Wereld Antidoping Code goed. Het 
gaat om een uitgebreid geheel aan regels en richtlijnen waaraan de 
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sportbeweging gebonden is. De Wereld Antidoping Code en het Mondiale 
Antidopingprogramma, waarvan de Code een onderdeel is, hebben twee 
hoofddoelstellingen: 
– de bescherming van het fundamentele recht van de atleten om deel te 
nemen aan een dopingvrije sport, en aldus de bevordering van de 
gezondheid, billijkheid en gelijkheid voor sporters over de hele wereld; en 
– het verzekeren van geharmoniseerde, gecoördineerde en effectieve 
antidopingprogramma’s op internationaal en nationaal vlak met betrekking 
tot de opsporing, afschrikking en preventie van dopinggebruik. 

 De Wereld Antidoping Code van het WADA werd door de 
vertegenwoordigers van 35 aanwezige internationale sportfederaties en 80 
vertegenwoordigers van regeringen op de Wereldconferentie over Doping 
in de Sport in Kopenhagen in Denemarken op 5 maart 2003, in de 
zogenaamde ‘Verklaring van Kopenhagen’, ondersteund. Dit geschiedde 
met andere woorden tegelijkertijd met de aanvaarding van de WADA-code 
door de sportorganisaties. Deze Verklaring van Kopenhagen was dan ook 
een belangrijke stap in de internationale strijd tegen doping. Door de 
ondertekening van deze verklaring engageerden de overheden zich met 
name om de tekst van de uniforme WADA-code te aanvaarden en te 
implementeren in hun regelgeving. Ook wilden zij hiermee de verdere 
intergouvernementele samenwerking op het gebied van dopingbestrijding 
ondersteunen.  

 Samen met de door Vlaanderen geratificeerde conventie tegen doping van 
de Raad van Europa vormden de Verklaring van Kopenhagen en de WADA-
code een extra instrument met het oog op een verdere harmonisatie van 
de diverse antidopingregels en reglementeringen. Ook Vlaanderen heeft 
zich steeds mee willen inzetten voor de internationale strijd tegen doping, 
en ondertekende daarom reeds het zogenaamde memorandum van 
Moskou begin januari 2003, waarbij het de werkzaamheden van het WADA 
en de strijd tegen doping politiek steunt. Dit memorandum ging uit van het 
ICGADS of ‘International Consultative Group on Anti-Doping in Sport’, een 
intergouvernementele samenwerking tegen doping in de sport. De Vlaamse 
Regering besliste vervolgens op 23 mei 2003 haar goedkeuring te hechten 
aan de Verklaring van Kopenhagen tegen het gebruik van doping in de 
sport. 

 De Verklaring van Kopenhagen was geen einddoel. Deze verklaring wilde 
zelf een aanzet zijn tot een proces dat zou leiden tot de aanvaarding van 
een nieuw juridisch instrument dat bindend zou zijn onder internationaal 
recht, en tevens geschikt zou zijn voor de respectieve grondwettelijke en 
administratieve contexten van iedere regering. Men viseerde dus de 
ondertekening van een nieuw internationaal verdrag. De bedoeling was om 
de binding van de regeringen aan dit nieuwe internationaal instrument 
rond te hebben op of voor de eerste dag van de Olympische Winterspelen 
van Turijn (die officieel werden geopend op 10 februari 2006). Ondanks het 
feit dat het ging om een door nationale overheden ondertekend document, 
werd de Verklaring van Kopenhagen zelf dus niet beschouwd als een 
wettelijk bindend instrument. Een juridisch bindend instrument werd 
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nochtans nodig geacht om ook nationale overheden juridisch aan de 
WADA-code te binden. Verder werd de Verklaring van Kopenhagen ook niet 
uitgebreid genoeg geacht om alle kwesties te behandelen die overheden 
moeten aanpakken om het dopinggebruik in de sport te bestrijden. Zo zijn 
er acties denkbaar die de overheden moeten ondernemen om het 
dopinggebruik in de sport te bestrijden, maar die de bevoegdheden van 
sportorganisaties of het WADA te buiten gaan. Wel werd aangenomen dat 
dergelijke acties een aanvulling moeten zijn op de acties die ondernomen 
worden door de sportbeweging onder de Code, vermits ieder gebrek aan 
harmonisering tussen de twee instrumenten mogelijk uitgebuit zou kunnen 
worden om het dopinggebruik in de sport te bestendigen. Zo kwam men 
tot de redactie van de ‘Internationale Conventie tegen Dopinggebruik in de 
Sport’, opgesteld in het kader van de UNESCO en aanvaard tijdens de 33ste 
sessie van de Algemene Vergadering van de UNESCO te Parijs, 3 tot en met 
21 oktober 2005. Naar verluidt van de preambule beschouwt de UNESCO-
conventie zich als een universeel wettelijk bindend en noodzakelijk 
antwoord op de internationale ontwikkelingen om, onder andere: 
–  ervoor te zorgen dat de overheden acties ondernemen tegen het 
dopinggebruik in de sport, die een aanvulling vormen op de acties die de 
sportbeweging reeds ondernomen heeft, met inbegrip van 
antidopingactiviteiten op nationaal vlak, internationale samenwerking, 
onderwijs en vorming, en onderzoek; 
─ steun te verlenen aan de strijd tegen het dopinggebruik die gevoerd 

wordt door het Wereld Antidopingagentschap; 
–  steun te verlenen aan de Mondiale Antidopingcode en de Internationale 
Normen, waarbij het belang van de Code en de Normen erkend wordt voor 
het harmoniseren van het beleid en de praktijk in de sportbeweging over 
de hele wereld. 
Over de bindende kracht van de UNESCO-conventie bestaat weinig twijfel. 
Het gaat om een verdrag onder internationaal recht, gesloten tussen 
landen. De UNESCO-conventie is onderworpen aan de procedures van de 
bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding door lidstaten van 
de UNESCO in overeenstemming met hun respectieve grondwettelijke 
procedures. De akten van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of 
toetreding dienen neergelegd te worden bij de directeur-generaal van de 
UNESCO. Voor wat betreft de Vlaamse Gemeenschap, werd de UNESCO-
conventie (en zijn bijlagen I en II) geratificeerd bij decreet van 20 april 2007 
(BS 25 juli 2008). Ingevolge artikel 37 van de UNESCO-conventie treedt deze 
in werking op de eerste dag van de maand die volgt op een termijn van een 
maand na de neerlegging van de dertigste akte van bekrachtiging, 
aanvaarding, goedkeuring of toetreding. Dienovereenkomstig is de 
UNESCO-conventie in werking getreden op 1 februari 2007. Verder legt 
artikel 4 van de UNESCO-conventie de relatie tussen deze Conventie en de 
WADA-code vast: “Om de uitvoering – op nationaal en internationaal vlak 
– van de strijd tegen het dopinggebruik in de sport te coördineren, 
verbinden de Verdragsluitende Staten zich tot de principes van de Code, als 
basis voor de maatregelen bepaald in artikel 5 van deze Conventie. Niets in 
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deze Conventie belet de Verdragsluitende Staten om bijkomende 
maatregelen als aanvulling op de Code goed te keuren.”. 
De verbintenissen van de ondertekenaars van de UNESCO-conventie 
strekken dus slechts tot de aanvaarding van ‘de principes’ van de WADA-
code. Deze beginselen zullen vervolgens gelden voor de maatregelen 
bepaald in artikel 5 van de UNESCO-conventie. 
 

k) Artikel 4.1 Zevende Aanvullend Protocol EVRM, zoals uitgelegd door het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens, verhindert bovendien niet dat een 
administratieve procedure tot oplegging van tuchtsancties, die tegen eenzelfde 
persoon en wegens dezelfde feiten wordt ingesteld alvorens een strafprocedure 
definitief werd beëindigd, tot hun einde worden voortgezet en, desgevallend, 
beëindigd worden met een beslissing tot oplegging van een sanctie, op voorwaarde 
dat vast staat dat de desbetreffende procedures, zowel substantieel als temporeel, 
voldoende nauw met elkaar verbonden zijn. Het middel, dat ervan uitgaat dat de 
laatst genoemde bepaling zonder meer verbiedt dat procedures in voormelde zin 
worden voortgezet en beëindigd met een beslissing tot oplegging van een sanctie, 
nadat één van die procedures definitief werd beëindigd, faalt naar recht.  

l) In dit verband verdient inzonderheid het arrest A en B tegen Noorwegen van 15 
november 2016 de bijzondere aandacht. In dit arrest stelde het Europees Hof voor 
de rechten van de mens dat artikel 4 Zevende Aanvullend Protocol op zich niet 
verhindert dat sociaal onaanvaardbaar gedragingen ondervangen worden door 
onderscheiden, complementaire procedures, die zich lenen tot een coherente 
aanpak van de diverse aspecten van het door het kwestieuze gedrag veroorzaakte 
probleem, mits het geheel van de gecombineerde juridische reacties geen 
overmatige last veroorzaakt voor de persoon die eraan wordt blootgesteld (in de 
woorden van het EHRM: “Aux yeux de la Cour, les États devraient pouvoir 
légitimement opter pour des réponses juridiques complémentaires face à certains 
comportements socialement inacceptables (par exemple le non-respect du code 
de la route, le non-paiement des impôts ou l’évasion fiscale) au moyen de 
différentes procédures formant un tout cohérent de manière à traiter sous ses 
différents aspects le problème social en question, pourvu que ces réponses 
juridiques combinées ne représentent pas une charge excessive pour la personne 
en cause” (rn. 121 van het hier aangehaalde arrest van het EHRM).  
Het EHRM expliciteerde vervolgens ook het criterium dat in acht moet worden 
genomen om het voornoemde evenwicht te kunnen bereiken. Zo gaf het aan dat 
artikel 4 Zevende Aanvullend Protocol EVRM niet uitsluit dat duale procedures tot 
hun einde worden voortgezet, mits vast staat dat die procedures zowel 
substantieel als temporeel voldoende nauw met elkaar verbonden zijn, i.e. 
derwijze worden gecombineerd dat ze tot één coherent geheel zijn geïntegreerd 
(in de woorden van het EHRM: “Toutefois, ainsi qu’il a été expliqué ci dessus 
(notamment aux paragraphes 111 et 117 à 120), l’article 4 du Protocole no 7 
n’exclut pas la conduite de procédures mixtes, même jusqu’à leur terme, pourvu 
que certaines conditions soient remplies. En particulier, pour convaincre la Cour de 
l’absence de répétition de procès ou de peines (bis) proscrite par l’article 4 du 
Protocole no 7, l’État défendeur doit établir de manière probante que les 
procédures mixtes en question étaient unies par un « lien matériel et temporel 
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suffisamment étroit ». Autrement dit, il doit être démontré que celles-ci se 
combinaient de manière à être intégrées dans un tout cohérent. Cela signifie non 
seulement que les buts poursuivis et les moyens utilisés pour y parvenir doivent 
être en substance complémentaires et présenter un lien temporel, mais aussi que 
les éventuelles conséquences découlant d’une telle organisation du traitement 
juridique du comportement en question doivent être proportionnées et prévisibles 
pour le justiciable” (rn. 130 van het hier aangehaalde arrest van het EHRM)).  
Vanuit dat perspectief verduidelijkte het EHRM verder ook de voorwaarden die de 
vervulling van het voormelde criterium conditioneren. In dat kader gaf het 
vooreerst aan dat er vier materiële factoren zijn die toelaten te bepalen of er - 
tussen gezamenlijk ingestelde of duale administratieve en strafrechtelijke 
procedures - een voldoende nauwe substantiële verbondenheid bestaat. Daartoe 
dient met name te worden nagegaan: (1) of die procedures complementaire 
doelstellingen beogen en als dusdanig, zowel in abstracto als in concreto, 
betrekking hebben op verschillende aspecten van het geviseerde, voor de 
samenleving schadelijke gedrag; (2) of de ontdubbeling van die procedures, zowel 
in rechte als in feite, een voorzienbaar gevolg is van hetzelfde beteugelde gedrag; 
(3) of de betrokken procedures werden gevoerd op een manier die herhaling in het 
verzamelen en appreciëren van bewijsmateriaal zo veel als mogelijk vermijdt, meer 
bepaald middels een adequate interactie tussen de verschillende bevoegde 
overheden die maakt dat de vaststelling van feiten in de ene procedure ook in de 
andere procedure werd gebruikt; (4) en, boven al, of de sanctie opgelegd naar 
aanleiding van de procedure die als eerste definitief werd (beëindigd), in 
aanmerking is genomen in de procedure die nadien definitief werd (beëindigd), 
zodat vermeden wordt dat het betrokken individu finaal een buitensporige last 
wordt opgelegd (in de woorden van het EHRM: “S’agissant des conditions à 
satisfaire pour que des procédures mixtes, administratives et pénales, puissent 
être regardées comme présentant un lien matériel et temporel suffisant et donc 
comme compatibles avec le critère de « bis » découlant de l’article 4 du Protocole 
no 7, la Cour résume de la manière suivante les considérations pertinentes tirées 
de sa jurisprudence telle qu’examinée ci dessus.Les éléments pertinents pour 
statuer sur l’existence d’un lien suffisamment étroit du point de vue matériel sont 
notamment les suivants : 
 
– le point de savoir si les différentes procédures visent des buts complémentaires 
et concernent ainsi, non seulement in abstracto mais aussi in concreto, des aspects 
différents de l’acte préjudiciable à la société en cause; 
– le point de savoir si la mixité des procédures en question est une conséquence 
prévisible, aussi bien en droit qu’en pratique, du même comportement réprimé 
(idem); 
– le point de savoir si les procédures en question ont été conduites d’une manière 
qui évite autant que possible toute répétition dans le recueil et dans l’appréciation 
des éléments de preuve, notamment grâce à une interaction adéquate entre les 
diverses autorités compétentes, faisant apparaître que l’établissement des faits 
effectué dans l’une des procédures a été repris dans l’autre; 
– et, surtout, le point de savoir si la sanction imposée à l’issue de la procédure 
arrivée à son terme en premier a été prise en compte dans la procédure qui a pris 
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fin en dernier, de manière à ne pas faire porter pour finir à l’intéressé un fardeau 
excessif, ce dernier risque étant moins susceptible de se présenter s’il existe un 
mécanisme compensatoire conçu pour assurer que le montant global de toutes les 
peines prononcées est proportionné” (rns. 131-132 van het hier aangehaalde 
arrest van het EHRM)).  
Tenslotte moet, volgens het EHRM, ook voldaan zijn aan het vereiste van 
temporele verbondenheid, wat inhoudt dat het verband, tussen de ingezette 
procedures, in de tijd voldoende eng moet zijn, om het individu te beschermen 
tegen onzekerheid, uitstel en het gevaar dat procedures zouden worden gerekt (n 
de woorden van het EHRM: “De plus, ainsi qu’il a déjà été dit implicitement ci-
dessus, même lorsque le lien matériel est suffisamment solide, la condition du lien 
temporel demeure et doit être satisfaite. Il ne faut pas en conclure pour autant que 
les deux procédures doivent être menées simultanément du début à la fin. L’État 
doit avoir la faculté d’opter pour la conduite des procédures progressivement si ce 
procédé se justifie par un souci d’efficacité et de bonne administration de la justice, 
poursuit des finalités sociales différentes et ne cause pas un préjudice 
disproportionné à l’intéressé. Toutefois, ainsi qu’il a déjà été précisé, il doit 
toujours y avoir un lien temporel. Ce lien doit être suffisamment étroit pour que le 
justiciable ne soit pas en proie à l’incertitude et à des lenteurs, et pour que les 
procédures ne s’étalent pas trop dans le temps (voir, comme exemple de lacune 
de ce type, Kapetanios et autres, précité, § 67), même dans l’hypothèse où le 
régime national pertinent prévoit un mécanisme « intégré » comportant un volet 
administratif et un volet pénal distincts. Plus le lien temporel est ténu, plus il faudra 
que l’État explique et justifie les lenteurs dont il pourrait être responsable dans la 
conduite des procédures” (rn. 134 van het hier aangehaalde arrest van het EHRM)).  

m) Onder de voormelde voorwaarden mag, volgens het genoemde arrest A en B tegen 
Noorwegen, worden aangenomen dat parallel lopende administratieve en 
strafrechtelijke vervolgingen, die ingesteld werden lastens eenzelfde persoon en 
wegens dezelfde feiten, zowel substantieel als temporeel voldoende nauw 
verbonden zijn om tot het einde te kunnen worden voortgezet op een manier die 
verenigbaar is met de waarborg voorzien in artikel 4 Zevende Aanvullend Protocol 
EVRM. De regel “non bis in idem”, zoals vervat in de voormelde verdragsbepalingen 
en het voornoemde beginsel, is ook toepasselijk indien, lastens eenzelfde persoon 
en wegens dezelfde feiten, een tweede vervolging werd ingesteld alvorens de 
eerder ingestelde vervolging middels een definitieve beslissing werd beëindigd. 
Maar die regel wordt niet noodzakelijk geschonden door het feit dat de langst 
lopende procedure na die beslissing wordt voortgezet en beëindigd met een 
beslissing houdende de oplegging van een sanctie. 

n) In het administratief dossier dat thans aan het oordeel van de disciplinaire raad is 
onderworpen, is aan de voorwaarden inzake het voldoende ‘substantieel’ en 
‘temporeel’ verband tussen de twee procedures wel degelijk voldaan. 
-complementaire doelstellingen: 
De twee procedures beogen aanvullende doeleinden en zijn betrokken bij 
verschillende aspecten van het sociaal wangedrag. 
De antidopingwetgeving  heeft onder meer volgende finaliteiten: 
- “Een dopingvrije sport is noodzakelijk om alle sporters op een eerlijke en 
gezonde manier en met gelijke wapens te laten strijden voor de overwinning. 
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Talent, techniek, training, tactisch inzicht en doorzettingsvermogen moeten het 
resultaat bepalen. Het gebruik van verboden middelen hoort in de sport, die fair 
play steeds hoog in het vaandel draagt, absoluut niet thuis. De eerlijke sporter 
verdient immers alle kansen en moet zeer zeker beschermd worden tegen malafide 
tegenstrevers die op oneerlijke wijze de concurrentie vervalsen. Het kan niet meer 
dat, zoals in het verleden dit maar al te vaak gebeurde, valsspelers enkel via het 
steeds gesofisticeerder gebruik van verboden middelen, de eerlijke sporters tot 
tweederangssporters degraderen. Dit moet te allen prijzen vermeden worden en 
derhalve is een daadkrachtige dopingbestrijding, met performante 
dopingcontroles en een effectieve sanctionering, een absolute noodzaak. 
Het fundament van een dergelijke daadkrachtige dopingbestrijding ligt in een 
heldere en afgelijnde regelgeving, waarin de rechten en plichten, taken en 
verantwoordelijkheden van éénieder – sporters, begeleiders, 
ploegverantwoordelijken, sportverenigingen en de overheid – duidelijk zijn 
afgebakend.” (Memorie van toelichting  bij het ontwerp van decreet betreffende 
de preventie en bestrijding van doping in de sport, Parl. St., Vl. Parl. 2011-2012,  
1554/1, 9-10). 
- “Verder blijft de dopingproblematiek uiteraard in rechtstreeks verband staan 
met de ruimere problematiek van de medisch verantwoorde sportbeoefening en 
zorgt een nauwe verwevenheid van publieke (volksgezondheid) en private 
(sportiviteit) belangen in die zin voor een ‘gemengde’ situatie.” (Memorie van 
toelichting  bij het ontwerp van decreet betreffende de preventie en bestrijding 
van doping in de sport, Parl. St., Vl. Parl. 2011-2012,  1554/1, 9-11). 
- “De actieve beleidscontrole van de overheid in het dopingtuchtrecht van de 
breedtesport vertaalde zich in het decreet van 2007 in de oprichting, door de 
decreetgever zelf, van disciplinaire organismen. Het ging om de ‘Disciplinaire 
Commissie voor medisch verantwoorde sportbeoefening’ (die in eerste aanleg 
oordeelt) en de ‘Disciplinaire Raad voor medisch verantwoorde sportbeoefening’ 
(die in hoger beroep oordeelt). 
Deze organen en hun werking worden, onder de benaming van ‘disciplinaire 
commissie voor niet-elitesporters’ en ‘disciplinaire raad voor niet-elitesporters’, 
mits enige kleinere wijzigingen overgenomen in het voorliggende ontwerp van 
decreet. 
De bedoelde organen zijn organen van het actief bestuur (en dus geen 
rechtscolleges) – hetgeen tevens ook werd bevestigd door de afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Evenwel worden in het kader van de 
disciplinaire procedure aan de betrokken breedtesporters structurele en 
procedurele waarborgen toegekend (cf. inzonderheid de artikelen 32 tot en met 
35 en 38). 
Teneinde alle mogelijke onzekerheid of betwistingen hieromtrent weg te nemen, 
werd ervoor geopteerd om uitdrukkelijk in het voorliggende ontwerp van decreet 
te bepalen dat tegen de beslissingen van de disciplinaire raad beroep aangetekend 
kan worden bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door de 
sporter wiens zaak het betreft, of, in voorkomend geval, door zijn ouders, voogden 
of degenen die de minderjarige onder hun bewaring hebben, alsmede door de 
NADO, het WADA en de bevoegde nationale of internationale sportfederatie. In 
zijn advies heeft de Raad van State hier geen bedenkingen bij geformuleerd.” 
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(Memorie van toelichting  bij het ontwerp van decreet betreffende de preventie 
en bestrijding van doping in de sport, Parl. St., Vl. Parl. 2011-2012,  1554/1, 16). 
- “Het behouden van de gedeeltelijke depenalisering is, rekening houdende met 
de hiervoor hoger aangevoerde motieven, een bewuste keuze, niettegenstaande 
het feit dat de tijdsgeest veranderd is ten opzichte van begin jaren negentig. 
Momenteel blijken dopingpraktijken wel degelijk een aandachtspunt te vormen 
voor de parketten in Vlaanderen. Daarnaast is de samenwerking tussen de 
parketten en het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap sterk verbeterd. Zo kan 
verwezen worden naar de omzendbrief die door de parketten- generaal van 
Antwerpen, Brussel en Gent op 20 november 2000 werd ondertekend en naar het 
protocol van 21 november 2000 betreffende de dopingbestrijding in Vlaanderen, 
ondertekend door de drie procureurs-generaal en de Vlaamse Gemeenschap. Een 
aantal interpretatievragen rijzen in verband met de relatie tussen het decreet 
enerzijds en de federale strafwetgeving, meer bepaald de Drugwet van 24 februari 
1921 en de uitvoerbesluiten ervan, anderzijds. Zo is er de vraag of de 
strafuitsluitende verschoningsgrond ook zou kunnen doorwerken ten aanzien van 
de federale strafbepalingen, zeker in het geval er samenloop is tussen inbreuken 
op het decreet inzake medisch verantwoorde sportbeoefening en de federale 
Drugwet. De decreetgever is alleszins het standpunt toegedaan dat dit niet het 
geval is.” (Memorie van toelichting  bij het ontwerp van decreet betreffende de 
preventie en bestrijding van doping in de sport, Parl. St., Vl. Parl. 2011-2012,  
1554/1, 21). 
De strafprocedure op basis van de drugwetgeving heeft veeleer een punitief 
oogmerk als reactie op de inbreuk op de drugwetgeving. De antidopingautoriteiten 
hebben geen bevoegdheid om inbreuken op de drugwetgeving te vervolgen. Enkel 
het openbaar ministerie kan de strafvordering instellen voor dergelijke inbreuken. 
Daar waar de antidopingwetgeving een eerlijke en zuivere sportbeoefening 
beogen, is de drugwetgeving erop gericht de samenleving in zijn geheel te 
vrijwaren vanuit het belang van de volksgezondheid. 
- de samenloop van de twee procedures naar aanleiding van dezelfde schadelijke 
handelingen waren voorzienbaar (zie de hiervoor geciteerde passages uit de 
parlementaire voorbereiding van het Antidopingdecreet). 
- er was een adequate interactie tussen de verschillende bevoegde overheden. 
- er is, gelet op de depenalisering in de dopingwetgeving wat de sporters betreft, 
reeds rekening gehouden met het feit dat de sporters in strafrechtelijk opzicht 
onderworpen blijven aan de federale strafbepalingen, terwijl ook in de huidige 
procedure nog verder rekening kan worden gehouden met de eventuele 
bestraffing die – in het kader van de overtredingen van de (federale) 
drugwetgeving – in een voorafgaande strafprocedure reeds aan de sporter werd 
opgelegd, nu de oplegging van een administratieve geldboete in de huidige zaak 
slechts facultatief is (zie artikel 41, § 1, tweede lid, 1° en 2° van het 
antidopingdecreet – zie ook hierna: beoordeling ten gronde). 

 
 
 

4. Beoordeling ten gronde : 
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a) Uit de stukken van het voorliggend administratief dossier blijkt dat [ Sporter ]        
[…] op diverse tijdstippen (zie hoger in deze beslissing) vanuit het buitenland 
zendingen toegestuurd kreeg met verboden inhoud (de disciplinaire raad verwijst 
alhier naar hetgeen hoger in deze beslissing, bij de omschrijving van de inbreuken,  
gedetailleerd werd weergegeven). Analytisch onderzoek van het FAGG bevestigde 
trouwens deze verboden inhoud. Bovendien werd tijdens een huiszoeking bij 
betrokkene ook de verboden middelen Letrozol en Insuline aangetroffen.  

b) Daar waar een eerste zending uitdrukkelijk zijn naam vermeldde en verstuurd werd 
naar zijn (toenmalig) adres, werden de volgende zendingen toegestuurd naar het 
adres van zijn vriendin ( [ Persoon ] ). De verklaringen van de betrokkene, als zou 
hij deze producten niet hebben besteld, betreffen louter subjectieve beweringen 
die verder door geen enkel objectief element worden ondersteund of 
controleerbaar gemaakt. Zulke beweringen zijn onvoldoende en volledig 
ongeloofwaardig om alhier verontschuldigende werking in hoofde van de sporter 
te kunnen resulteren. Ook zijn verklaring als zouden de tabletten die Letrozol 
bevatten afkomstig zijn van zijn vroegere vriendin (relatie die reeds twee jaar was 
beëindigd en waarbij hij ondertussen verhuisd was) zijn louter subjectieve 
beweringen, door geen enkel ander verifieerbaar gegeven waarschijnlijk gemaakt, 
en aldus eveneens ongeloofwaardig. Hetzelfde geldt trouwens wat betreft zijn 
bewering dat hij als ‘spijtoptant’ het slachtoffer zou geworden zijn van derden die 
met hem zouden willen afrekenen. Het insulinegebruik wordt door geen enkel 
medisch attest waarschijnlijk gemaakt, net zomin als er geloofwaardige stukken 
zouden zijn die zijn bewering, als zou epo bij hem niet werkzaam zijn, waarschijnlijk 
zouden maken.  

c) In overeenstemming met artikel 2, 10° van het Antidopingdecreet, staat de 
aankoop, elektronisch of op een andere wijze, gelijk met (indirect) bezit door de 
persoon die de aankoop doet. Er is bovendien, gelet op de inhoud van het 
administratief dossier en de afgelegde verklaringen, duidelijk gebleken dat de 
aangetroffen stoffen en middelen voor [ Sporter ]       waren bestemd, ter uitsluiting 
van één of meerdere van zijn vriendinnen. Een eerste zending vermeldde duidelijk 
zijn naam en toenmalig adres, terwijl uit het verhoor van zijn vriendin ( [ Persoon ] 
[…] blijkt dat deze zendingen geenszins voor haar bestemd waren. Het is in deze 
zaak geenszins waarschijnlijk gemaakt dat er in hoofde van [ Sporter ]       
schulduitsluitende gronden zouden bestaan. 

d) Gelet op alle voormelde omstandigheden en overwegingen is het met zekerheid 
aangetoond dat [ Sporter ]       verboden stoffen heeft besteld en aangekocht. In 
overeenstemming met de bewijsregels zoals omschreven in artikel 8 van het anti-
dopingdecreet heeft NADO Vlaanderen dan ook op voldoende wijze de 
dopingpraktijk bewezen. Er is daarover niet de minste redelijke twijfel. Na 
hernieuwd onderzoek door de disciplinaire raad en om de hiervoor aangehaalde 
motieven, is de dopinginbreuk in hoofde van betrokkene dan ook aangetoond 
gebleven en alle overige feitelijke beweringen zijnerzijds zijn niet van aard anders 
te moeten oordelen.  

 
e) Inzake de sanctionering merkt de disciplinaire raad op dat [ Sporter ]       in eerste 

aanleg werd veroordeeld tot betaling van een administratieve geldboete van 1.200 
euro. Mede gelet op zijn correctionele veroordeling en rekening houdend met zijn 
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sociale situatie zoals uiteengezet door zijn raadsman ter zitting van 28 februari 
wordt thans geen administratieve geldboete meer opgelegd.  

 
 

 
OM DEZE REDENEN 

 
DE DISCIPLINAIRE RAAD VOOR BREEDTESPORTERS 

 
 
Recht doende op tegenspraak en bij meerderheid van stemmen, 
 
Ontvangt het hoger beroep,  
 
Bevestigt de bestreden beslissing in alle onderdelen, enkel mits deze wijziging dat de 
veroordeling tot betaling van een administratieve geldboete van 1.200 euro thans vervalt. 
 
Veroordeelt [ Sporter ]       thans bijkomend tot een aandeel van 300 euro in de kosten van de 
disciplinaire procedure in graad van hoger beroep, 
 
 
 
 
[ Disciplinaire Raad voor Breedtesporters 
NADO Vlaanderen 
 
Martin Minnaert, voorzitter 
Guido De Croock, lid rechter 
Luc Renson, lid arts ] 


