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Disciplinaire Commissie voor Breedtesporters 
NADO Vlaanderen 

 
Zaak: [ Sporter ]  
Nummer: 2018-REC-001 
 
Beticht van: de hem opgelegde uitsluiting niet te hebben nageleefd, strafbaar gesteld door 
artikel 23/1, § 2, 1°  van het decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding 
van doping in de sport. 
 
Inzake:  [ Sporter ]; 
geboren:  [...]; 
wonend:  [...], Verenigd Koninkrijk 

[ Bart Meganck, voorzitter ] 
[ Jan Van den Berghe, lid rechter ] 
[ Johan Ghoos, lid arts ]   

 
1. De sporter werd bij aangetekende brief van 19 februari 2018 uitgenodigd om aanwezig te 
zijn op de openbare zitting van de disciplinaire commissie van 13 maart 2018. 
 
Op de openbare zitting van 13 maart 2018 hoorde de disciplinaire commissie voor 
breedtesporters:  
 

- Jurgen Secember als vertegenwoordiger van NADO Vlaanderen op zijn verzoek; 
- de sporter in zijn middelen van verdediging; 

 
2. Bij beslissing van 3 maart 2017 van de disciplinaire raad voor breedtesporters werd de sporter 
wegens een bewezen dopingpraktijk verbod opgelegd om deel te nemen aan enige 
sportactiviteit voor een termijn van 18 maanden, namelijk in de periode van 6 december 2016 
tot 5 juni december 2018. Deze beslissing is definitief, gezien hier geen rechtsmiddel werd 
tegen ingesteld. 
 
3. Artikel 23/1, § 2, 1°, Antidopingdecreet van 25 mei 2012 bepaalt dat een sporter die is 
uitgesloten van deelname, zoals hiervoor vermeld, gedurende de periode van uitsluiting in geen 
enkele hoedanigheid mag deelnemen aan een wedstrijd of sportactiviteit. 
 
Het overtreden van dit verbod op deelname aan sportactiviteiten leidt overeenkomstig artikel 
23/1, § 2, 3°, Antidopingdecreet van 25 mei 2012, desgevallend, tot diskwalificatie van de 
resultaten en leidt ertoe dat de oorspronkelijk opgelegde uitsluitingsperiode opnieuw begint te 
lopen vanaf het einde van de oorspronkelijk opgelegde uitsluitingsperiode, waarbij de nieuwe 
uitsluitingsperiode op beslissing van het disciplinair orgaan dat de sanctie heeft opgelegd kan 
aangepast worden afhankelijk van de schuldgraad van de sporter en de omstandigheden van de 
zaak.  
 
4. Krachtens artikel 44 Antidopingdecreet van 25 mei 2012 is NADO Vlaanderen belast met 
het toezicht op de naleving van de door de disciplinaire organen opgelegde sancties. Bij besluit 
van de directeur van NADO Vlaanderen van 14 juni 2016 zijn de personeelsleden van NADO 
Vlaanderen belast met het toezicht van de naleving van de disciplinaire maatregelen. 
 
5. Een bevoegde ambtenaar van NADO Vlaanderen stelde aan de hand van hem gedane 
meldingen en op grond van door hem naar aanleiding hiervan uitgevoerd eigen onderzoek vast 
dat de sporter, niettegenstaande de ten aanzien van hem geldende uitsluiting, tijdens de 
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uitsluitingsperiode heeft deelgenomen aan een bokswedstrijd, namelijk op [...]     2017 in de 
[...]    . (WBA – [...]    ). 
 
De sporter erkende op de zitting van 13 maart 2018 te hebben deelgenomen. Hij lichtte toe dat 
hij voor deze wedstrijd was uitgenodigd, dat hij hiermee een voorbeeld wou zijn voor de 
kinderen. Hij vroeg begrip, vooral omdat hij aan de wedstrijd deelnam in functie van 
liefdadigheidswerk. 
 
De sporter had duidelijk kennis van de hem opgelegde uitsluiting en van de reikwijdte hiervan. 
Zo was de vermelde beslissing overgenomen door de Britse NADO (UKAD) en was de 
beslissing door deze instantie vertaald gepubliceerd. De sporter erkende op de zitting ook dat 
hij kennis had van de uitsluiting. Hij wist wat de gevolgen van een deelname aan de wedstrijd 
niettegenstaande een verbod hiertoe konden zijn. Kennelijk verkoos hij enkel op de informatie 
die de WBA hem verstrekte te vertrouwen, namelijk dat hij aan de bewuste wedstrijd wel mocht 
deelnemen. Er kan echter geen twijfel over bestaan dat de opgelegde uitsluiting wereldwijd 
geldt en ook wedstrijden van de WBA onder het toepassingsgebied ervan vallen. Dat het WBA 
geen zogenaamde ‘Code Signatorie’ is doet geen afbreuk aan het verbod tot deelname, gezien 
de uitsluiting geldt voor enige wedstrijd of sportactiviteit, in enige hoedanigheid. 
 
De telastlegging is bewezen. 
 
6. De sporter heeft met kennis van zaken bewust de hem opgelegde uitsluiting overtreden. Dat 
dit volgens hem gebeurde uit liefdadigheid is niet relevant. Om de sporter op effectieve wijze 
aan te sporen het verbod voortaan strikt na te leven is de hierna vermelde sanctie passend.  
 
De diskwalificatie van het in de vermelde wedstrijd behaalde resultaat moet worden 
uitgesproken. 
 
 
Op deze gronden, de disciplinaire commissie voor breedtesporters 
Na beraad en op tegenspraak 
 
 
verklaart de sporter [...]    uitgesloten voor een periode van achttien maanden vanaf het einde 
van de oorspronkelijk opgelegde uitsluitingsperiode 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 4.000 euro; 
 
zegt dat deze bijkomende uitsluiting start op 5 juni 2018 en loopt tot 5 december 2019 en 
legt een deel van de kosten die aan deze procedure verbonden zijn, nl. ten belope van een bedrag 
van 150 euro, te last van de sporter en veroordeelt hem tot betaling hiervan; 
 
spreekt ten aanzien van de sporter de diskwalificatie uit van het resultaat behaald in de 
bokswedstrijd op [...]    2017 in [...]    . (WBA – [...]    Title). 
 
 
 
 
[ 27 maart 2018] 


