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Disciplinaire Commissie voor Breedtesporters en Begeleiders 
NADO Vlaanderen 

 
 
Zaak: [ Sporter ] 
Nummer: 2018-007 
 
 
Beticht van: het plegen van een dopingpraktijk in het kader van een atletiekwedstrijd te [...]       
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 vilanterol. 
 
Inzake:  [ Sporter ]; 
geboren:  [...]; 
wonend:  [...]. 
 
De disciplinaire commissie nam onder meer kennis van: 
    

- het analyseverslag van 7 maart 2018 van het erkende dopingcontrolelaboratorium in 
Zwijnaarde waaruit blijkt dat in het urinestaal vilanterol werd aangetroffen;  

- het aangetekend schrijven van 1 juni  2018 waarmee de sporter werd uitgenodigd om 
aanwezig op de openbare zitting van de disciplinaire commissie van 19 juni 2018 op 
zijn eigen verzoek uitgesteld naar de zitting van 3 juli 2018. 

 
1. Op de openbare zitting van 3 juli 2018 hoorde de disciplinaire commissie voor 
breedtesporters en begeleiders:  
 
- Jurgen Secember, als vertegenwoordiger van NADO Vlaanderen op zijn verzoek; 
- de sporter en zijn raadsman, meester Bram Allemeersch, advocaat in Roeselaere in hun 
middelen van verdediging. 
 
2. Op [...]      2018 vond in opdracht van de directeur van NADO Vlaanderen in de [...]       te 
[...]       naar aanleiding van het [...]       atletiek een dopingcontrole plaats. Het betrof een 
controle binnen wedstrijdverband. 
De disciplinaire commissie stelt vast dat in de opdracht voor het uitvoeren van een 
dopingcontrole (stuk 1) bij vergissing het adres ‘[...]      ’ werd vermeld, terwijl de [...]       zonder 
betwisting in [...]       is gelegen. Deze materiële vergissing heeft geen gevolgen voor de 
regelmatigheid van de procedure.  
 
De sporter werd rechtsgeldig opgeroepen voor de dopingcontrole. Hij leverde op rechtmatige 
wijze een urinemonster af. 
 
De analyse van het urinemonster van de sporter toont de aanwezigheid van vilanterol aan (stuk 
3).  
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Vilanterol komt voor op de verboden lijst onder de bèta 2-agonisten (art. 1, § 3, 3°, verboden 
lijst 2018; WADA-lijst S3). Het is een specifieke stof die verboden is binnen en buiten 
wedstrijdverband. 
 
Er is sprake van een afwijkend analyseresultaat overeenkomstig artikel 2, 2° Antidopingdecreet 
van 25 mei 2012.  
 
Het bestaan va n een dopingpraktijk in hoofde van de sporter is bewezen. 
 
3. Overeenkomstig artikel 42, § 1, 1°, Antidopingdecreet van 25 mei 2012 wordt de 
dopingpraktijk zoals vermeld in artikel 3, 1° 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. 
 
Als de dopingpraktijk verband houdt met een specifieke stof, zoals in dit geval, dient het bewijs 
van het opzettelijk karakter geleverd te worden door NADO Vlaanderen. NADO Vlaanderen 
voerde zelf aan dat gezien de medische omstandigheden waarin de sporter het verboden middel 
nam, op voorschrift van zijn behandelend arts en met therapeutische doeleinden, er geen sprake 
is van een opzettelijke dopingpraktijk. 
 
Aldus is de toepasselijke uitsluitingsperiode in beginsel twee jaar. 
 
Bovendien, als de sporter kan aantonen dat hem geen significante schuld of nalatigheid te 
verwijten valt, wordt overeenkomstig artikel 42, § 5, 1°, Antidopingdecreet van 25 mei 2012 
de normaal toepasselijke uitsluitingsperiode voor een dopingpraktijk die betrekking heeft op 
een specifieke stof, afhankelijk van de schuldgraad van de sporter verminderd tot een berisping 
en maximum twee jaar uitsluiting. 
 
Overeenkomstig artikel 2, 27°, Antidopingdecreet van 25 mei 2012 is er sprake van geen 
significante schuld of nalatigheid als de sporter bewijst dat er, gezien binnen het geheel van 
omstandigheden en rekening houdend met de criteria voor geen schuld of nalatigheid, geen 
significant verband was tussen zijn schuld of nalatigheid en de dopingovertreding, waarbij de 
sporter moet aantonen hoe de verboden stof in zijn lichaam is gekomen.  
 
De sporter legde medische stukken afkomstig van zijn behandelend arts voor waaruit blijkt dat 
het middel door zijn arts werd voorgeschreven als behandeling voor een aandoening. Dat de 
TTN-aanvraag van de sporter werd geweigerd, doet aan deze vaststelling geen afbreuk. 
 
De sporter is bovendien nog zeer jong en is een breedtesporter, die op minder gedetailleerde 
wijze vertrouwd blijkt te zijn met de antidopingregelgeving in het algemeen en de kennis van 
alle verboden middelen in het bijzonder. Hij nam het middel in goede trouw op voorschrift van 
zijn behandeld arts 
 
In deze omstandigheden is een berisping een voldoende waarschuwing en zet dit de sporter in 
toereikende mate aan tot meer voorzichtigheid bij het nemen van middelen en medicatie bij zijn 
sportbeoefening. 
 
Het opleggen van een bijkomende geldboete is niet passend. 
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In beginsel, spreekt de disciplinaire commissie, overeenkomstig artikel 41, § 1, 3°, 
Antidopingdecreet, gezien de overtreding verband houdt met een dopingtest binnen 
wedstrijdverband in een individuele sport, de diskwalificatie uit van het resultaat van de sporter, 
met alle gevolgen die daaruit voortvloeien wat betreft punten, medailles, prijzen en dergelijk. 
De vertegenwoordiger van NADO Vlaanderen liet op de zitting kennen niet op deze maatregel 
aan te sturen. Het opleggen van deze sanctie zou inderdaad disproportioneel zijn met de ernst 
en de aard van de dopinginbreuk, zodat de disciplinaire commissie de diskwalificatie niet 
uitspreekt. 
 
4. De disciplinaire commissie veroordeelt de sporter tot betaling van het hierna bepaalde deel 
in de kosten van deze procedure. Dit deel is beperkt, gezien de hiervoor vermelde 
omstandigheden. 
 
 
Op deze gronden, de disciplinaire commissie voor breedtesporters en begeleiders 
Na beraad en op tegenspraak, 
 
 
legt aan de sporter een berisping op; 
 
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 ] 
 
 
[ 17 juli 2018 ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


