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Disciplinaire Commissie voor Breedtesporters 
NADO Vlaanderen 

 
 
Zaak: [ Sporter ] 
Nummer: 2018-002 
 
 
Beticht van: het plegen van een dopingpraktijk in het kader van een wielerwedstrijd in [...]      
op [...]      2018, namelijk 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 efedrine 
 
Inzake:  [ Sporter ]; 
geboren:  [...]; 
wonend:  [...]. 
 
De disciplinaire commissie nam onder meer kennis van: 
    

- het analyseverslag van 27 maart 2018 van het erkende dopingcontrolelaboratorium in 
Zwijnaarde waaruit blijkt dat in het urinestaal efedrine werd aangetroffen;  

- het aangetekend schrijven van  6 april 2018 waarmee de sporter werd uitgenodigd om 
aanwezig op de openbare zitting van de disciplinaire commissie van 15 mei 2018. 

 
1. Op de openbare zitting van 15 mei 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. De sporter werd rechtsgeldig opgeroepen voor een dopingcontrole binnen wedstrijdverband, 
namelijk naar aanleiding van een wedstrijd wielrennen op [...]      2018 te [...]      . Hiertoe werd 
door de directeur van NADO Vlaanderen rechtsgeldig opdracht gegeven aan de controlearts. 
De sporter ondertekende de kennisgeving. Er is geen betwisting over de rechtsgeldigheid van 
de oproeping.  
 
Op het dopingcontroleformulier gaf de sporter aan dat hij, onder meer, Ventolin had ingenomen. 
 
Uit het analyseverslag van het erkende DoCoLab volgt dat het urinemonster van de sporter 
efedrine bevatte, in een concentratie van 38,1 microg/ml, wat groter is dan de decisielimiet, en 
aldus 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 endogene stoffen, of een bewijs van het 
gebruik van een verboden methode (art. 2, 2°, Antidopingdecreet van 25 mei 2012). 
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Efedrine is een verboden middel dat behoort tot de specifieke stimulantia (art. 1, § 4, 1°, a, 37, 
MB van 24 november 2017, BS 18 december 2017). Het is verboden binnen wedstrijdverband. 
 
Artikel 3, 3° Antidopingdecreet bepaalt:  
 
“In dit decreet wordt verstaan onder dopingpraktijk: de overtreding of de verschillende 
overtredingen van antidopingregels op een van de volgende wijzen: 
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;” 
 
De dopingpraktijk is bewezen. 
 
3. De sporter verduidelijkte aan de disciplinaire commissie dat hij lijdt aan een vorm van 
allergie (formoldehyde). Hij gaf aan dat hij deze allergie opliep door te werken voor de firma 
[...]      . Toen hij omstreeks [...]      2018 op stage was te [...]       (Spanje) werd hij getroffen 
door een allergieopstoot. Hij toonde de disciplinaire commissie foto’s van zijn toestand. Hij 
heeft op eigen initiatief en zonder voorschrift van een arts bij een apotheek in Spanje een middel 
gekocht dat efedrine bevat; dit was vrij verkrijgbaar. Hij toonde de blisters, die de 
(commerciële) benaming Efedrina Level had. 
 
4. 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: 
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. 
 
NADO Vlaanderen voert zelf aan dat de dopingpraktijk niet opzettelijk werd begaan, gezien de 
aangetoonde ernstige vorm van allergie waarmee de sporter kampt. 
 
De uitsluiting is met betrekking tot een specifiek middel waarvoor het opzet van de sporter niet 
is aangetoond is aldus in beginsel twee jaar. 
 
NADO Vlaanderen voert in het voordeel van de sporter echter terecht aan dat er voor de sporter 
sprake is van de afwezigheid van een significante schuld of nalatigheid, zodat bij toepassing 
van artikel 42, § 5 van het decreet, de periode van uitsluiting voor een dopingpraktijk die 
betrekking heeft op een specifieke stof verminderd wordt tot minstens een berisping en 
maximum twee jaar uitsluiting, afhankelijk van de schuldgraad van de sporter of begeleider. 
Rekening houdend met de medische begeleidende omstandigheden, de jonge leeftijd van de 
sporter en zijn onervarenheid en de geloofwaardigheid van de omstandigheden waarin de 
dopingpraktijk werd begaan, is een berisping voldoende om de sporter aan te sporen in zijn 
medicatie voortaan rekening te houden met de bepalingen van de antidopingregelgeving. 
 
De sporter dient het hierna bepaalde aandeel in de kosten van de procedure te dragen. 
 
Overeenkomstig artikel 41, § 3, 1° Antidopingdecreet van 25 mei 2012,  gezien de overtreding 
verband houdt met een dopingtest binnen wedstrijdverband in een individuele sport, spreekt de 
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disciplinaire commissie de diskwalificatie uit van de resultaten van de sporter, met alle 
gevolgen die daaruit voortvloeien wat betreft punten, medailles, prijzen en dergelijke. 
 
 
Op deze gronden, de disciplinaire commissie voor breedtesporters en begeleiders 
Na beraad en op tegenspraak, 
 
 
Verklaart de dopingpraktijk bewezen en spreekt voor de sporter daarvoor de berisping uit; 
 
Spreekt de diskwalificatie uit van de resultaten van de sporter in de wielerwedstrijd op [...]      
2018 te [...]      , met alle gevolgen die daaruit voortvloeien wat betreft punten, medailles, prijzen 
en dergelijke; 
 
Veroordeelt de sporter tot betaling van 150 euro als aandeel in de kosten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


