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Disciplinaire Commissie voor Breedtesporters 
NADO Vlaanderen 

 
Zaak: [ Sporter ] 
Nummer: 2017-035 
 
Beticht van: Beticht van: het plegen van een dopingpraktijk tijdens een fitnesstraining in [...]       
op [...]      2017 nl een inbreuk op artikel 6 en artikel 3, 1° van het decreet van 25 mei 2012 
betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport, door het zich als sporter niet 
onthouden te hebben van dopingpraktijken, meer bepaald de aanwezigheid van een verboden 
stof of van een metaboliet of marker daarvan in een monster dat afkomstig is van de sporter, in 
het bijzonder anabole steroïden. 
 
Inzake:  [ Sporter ]; 
geboren:  [...]; 
wonend:  [...]. 
 
1.  De disciplinaire commissie nam onder meer kennis van: 
    

- het analyseverslag van 10 januari 2018 het erkende dopingcontrolelaboratorium in 
Zwijnaarde waaruit blijkt dat in het urinestaal anabole steroïden werden aangetroffen  

- het aangetekend schrijven van 30 januari 2018 waarmee de sporter werd uitgenodigd 
om aanwezig op de openbare zitting van de disciplinaire commissie van 27 februari 
2018, wegens onvoorziene omstandigheden  uitgesteld naar de zitting van 20 maart 
2018 
 

2. Op de openbare zitting van 20 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, bijgestaan door meester Mathieu Baert, advocaat 
te Gent. 
 
3. Een bevoegde controlearts werd door de directeur van NADO Vlaanderen rechtsgeldig 
aangesteld om op [...]      2017 een dopingcontrole uit te voeren in het fitnesscentrum [...]      te 
[...]      . 
 
De sporter, die breedtesporter is, werd op rechtsgeldige wijze uitgenodigd voor de 
dopingcontrole. Hij ondertekende hiertoe de kennisgeving. Er is geen betwisting over de 
rechtsgeldigheid van de oproeping. Het betrof een dopingcontrole buiten wedstrijdverband 
(‘out of competition’). 
 
Op het dopingcontroleformulier gaf de sporter aan dat hij creatine (Etixx) en “iets” tegen 
allergie had ingenomen. 
 
Uit het analyseverslag van het erkende DoCoLab volgt dat het urinemonster van de sporter 
metabolieten van metandiënon bevatte, wat een afwijkend analyseresultaat (‘Adverse Analytic 
Finding’, AAF) vormt, nl. een rapport van een WADA-geaccrediteerd of door het WADA 
goedgekeurd controlelaboratorium dat in een monster de aanwezigheid is gevonden van een 
verboden stof of van de metabolieten of markers ervan, inclusief verhoogde hoeveelheden van 
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endogene stoffen, of een bewijs van het gebruik van een verboden methode (art. 2, 2°, 
Antidopingdecreet van 25 mei 2012). 
 
Metandiënon is een verboden middel dat opgenomen is op de verboden lijst 2017 (art. 1, § 3, 
1°, a, Ministerieel besluit van 8 december 2016 (BS, 16 december 2016). Het komt ook voor op 
de verboden lijst 2018. Het is een niet-specifiek middel dat behoort tot de exogene androgene 
anabole steroïden (AAS) en is op elk ogenblik verboden, dit is binnen en buiten 
wedstrijdverband. 
 
4. Overeenkomstig artikel 3, 1°, Antidopingdecreet van 25 mei 2012 is 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 een dopingpraktijk. 
 
Artikel 6 van het vermelde decreet bepaalt dat alle sporters, begeleiders en sportverenigingen 
zich op elk moment moeten onthouden van dopingpraktijken. 
 
Overeenkomstig artikel 30 van het decreet neemt de disciplinaire commissie kennis van, onder 
meer, de overtreding inzake dopingpraktijken door de breedtesporter begaan binnen het 
Nederlandse taalgebied, zoals in casu. 
 
In geval van dergelijke overtredingen zal de disciplinaire commissie (of de disciplinaire raad in 
hoger beroep) overeenkomstig artikel 41, § 1 van het decreet 42, de uitsluiting van de sporter 
of begeleider uitspreken overeenkomstig de bepalingen van artikel 42, die inhoudt dat aan de 
sporter of begeleider een verbod wordt opgelegd om aan een sportactiviteit deel te nemen als 
sporter of begeleider alsook in om het even welke andere hoedanigheid. 
 
De disciplinaire commissie (of de disciplinaire raad in hoger beroep) kan bijkomend beslissen: 
1° aan de meerderjarige sporter of begeleider een administratieve geldboete (van maximum 
25.000 euro) op te leggen; 
2° welk gedeelte van de kosten voor de controles ten laste van de sporter of begeleider worden 
gelegd. 
 
5. De sporter verklaarde op de zitting van de disciplinaire commissie dat hij “iets” had gekocht 
in het fitnesscentrum. Hij betaalde 20 euro aan een hem onbekende persoon, voor een doosje 
pillen. Hij betrachtte met de middelen spiermassa te kweken. Hij nam de pillen gedurende een 
drietal weken. Hij verklaarde dat hij tijdens de training resultaat voelde van de inname van de 
pillen. 
 
Uit de aard van het verboden middel en de duidelijke dopingintenties van de sporter volgt dat 
er sprake is van een opzettelijke dopingpraktijk. 
 
Ten onrechte voert de sporter aan dat er sprake is van een niet-opzettelijke dopingpraktijk omdat 
hij zich zou hebben laten misleiden en hij “in goed vertrouwen” en in de veronderstelling dat 
de middelen legitiem waren overging tot de aankoop ervan en omdat hij geen kennis had van 
de bodybuilderswereld en de ermee gepaarde gevaren. Ook zou de sporter uitdrukkelijk 
gevraagd hebben “of de producten legaal waren”. 
 
Door het doel waarvoor de sporter het verboden middel aanschafte en de omstandigheden 
waarin dit gebeurde, kon er bij de sporter geen twijfel bestaan over de aard van het middel. Er 
is geen sprake van een aankoop te goeder trouw van een als onverdacht vermeend middel. 
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6. Artikel 42, § 1, Antidopingdecreet van 25 mei 2012 bepaalt dat bij een eerste overtreding, de 
uitsluiting van de sporter of begeleider voor het begaan van een dopingpraktijk als volgt wordt 
bepaald: 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 niet-specifieke stof, dient het bewijs van het niet-
opzettelijk karakter geleverd te worden door de sporter of begeleider. Dit bewijs levert de 
sporter niet; integendeel, volgt uit zijn verklaring dat het een opzettelijke dopingpraktijk betrof. 
De loutere verklaring van de sporter in zijn schriftelijke conclusie dat hij formeel is dat hij de 
dopingpraktijk onopzettelijk beging, strookt niet met zijn mondelinge verklaring bij de 
toelichting van de feiten voor de disciplinaire commissie. Hij erkende uitdrukkelijk dat hij het 
middel kocht van een onbekende persoon en dat dit middel bedoeld was voor spieropbouw. 
Aldus heeft de sporter handelingen gesteld waarvan hij wist dat ze een dopingovertreding waren 
of dat er een aanzienlijk risico was dat de handelingen een dopingovertreding zouden kunnen 
zijn of tot gevolg zouden kunnen hebben en heeft hij dat risico kennelijk genegeerd, zodat er 
sprake is van een opzettelijke dopingpraktijk (art. 2, 46°, Antidopingdecreet van 25 mei 2012). 
De jeugdige leeftijd van de sporter vermindert hierin geenszins zijn schuldgraad. Het is immers 
voor elkeen meer dan duidelijk dat het kopen van een onbekend middel voor spieropbouw van 
een zogenaamd onbekend persoon in een fitnesscentrum, slaat op een duidelijk dopingproduct. 
 
De uitsluitingsperiode bedraagt aldus vier jaar, wat proportioneel is met de aard en ernst van de 
dopingpraktijk. Deze sanctie is noodzakelijk om de sporter te wijzen op de onverenigbaarheid 
van dergelijke zware dopingmiddelen met de geest van de sport. De uitsluiting slaat niet op de 
individuele sportbeoefening voor louter recreatieve doeleinden van de sporter en de periode van 
uitsluiting maakt het voor de sporter ook niet onmogelijk om na de uitsluitingsperiode sporten 
in georganiseerd verband te hervatten; de sporter zal dan slechts 23 jaar zijn. 
 
De reeds door NADO Vlaanderen opgelegde en door de sporter ondergane voorlopige schorsing 
voor deelname aan wedstrijden brengt de disciplinaire commissie in mindering van de 
opgelegde uitsluiting door deze te laten ingaan vanaf de dag dat de voorlopige schorsing een 
aanvang nam, zoals hierna bepaald. 
 
De hierna bepaalde administratieve geldboete moet de sporter bijkomend aansporen voortaan 
de antidopingregels strikt in acht te nemen. Hierbij houdt de disciplinaire commissie rekening 
met de kwetsbare positie van de sporter die gepaard gaat met zijn jeugdige leeftijd. 
 
De disciplinaire commissie veroordeelt de sporter eveneens tot het hierna bepaalde aandeel van 
de kosten. 
 
7. De onmiddellijke bekentenis van de sporter kan in deze zaak niet leiden tot een verkorting 
van de uitsluitingsperiode tot minimaal twee jaar overeenkomstig artikel 41, § 6, 3°, 
Antidopingdecreet van 25 mei 2012: er is geen goedkeuring en goeddunken van zowel het 
Wereldantidopingagentschap (WADA) als van NADO Vlaanderen. 
 
Het aanbieden van substantiële hulp leidt niet tot toepassing van artikel 42, § 6, 1°, 
Antidopingdecreet van 25 mei 2012 voor de disciplinaire commissie. Zoals de sporter zelf stelt 
betreft het een aanbod en is er nog geen sprake van effectief geboden substantiële hulp bij het 
ontdekken of vaststellen van een dopingpraktijk van een andere persoon. Bovendien is de 
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eventuele opschorting van de uitsluiting geen bevoegdheid van de disciplinaire commissie, die 
trouwens een uitsluiting oplegt, maar wel van de NADO, in de fase van de uitvoering van de 
disciplinaire sanctie. Er is dan ook geen enkele reden om de uitspraak van de beslissing in deze 
aan te houden tot NADO Vlaanderen standpunt zou hebben ingenomen over dit punt. 
 
 
Op deze gronden, de disciplinaire commissie voor breedtesporters 
Na beraad en op tegenspraak 
 
 
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 500 euro; 
 
zegt dat de uitsluiting aanvang nam op 25 januari 2018 en loopt tot 25 januari 2022 en legt 
een deel van de kosten die aan deze procedure verbonden zijn, nl. ten belope van een bedrag 
van 250 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 ] 
 
 
[ 3 april 2018 ] 


