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Disciplinaire Commissie voor Breedtesporters en Begeleiders 
NADO Vlaanderen 

 
 
Zaak: [ Sporter ] 
Nummer: 2018-006 
 
 
Beticht van: het plegen van een dopingpraktijk tijdens een fitnesstraining buiten 
wedstrijdverband  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 anabole steroïden. 
 
Inzake:  [ Sporter ]; 
geboren:  […]; 
wonend:  […]. 
 

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

De disciplinaire commissie nam onder meer kennis van: 
    

- het analyseverslag van 17 mei 2018 van het erkende dopingcontrolelaboratorium in 
Zwijnaarde waaruit blijkt dat in het urinestaal anabole steroïden  werden aangetroffen;  

- het aangetekend schrijven van 12 juni  2018 waarmee de sporter werd uitgenodigd om 
aanwezig op de openbare zitting van de disciplinaire commissie 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 Mathieu Baert, advocaat aan de balie van Gent in hun 
middelen van verdediging. 
 
2 
 
Op deze gronden, de disciplinaire commissie voor breedtesporters en begeleiders 
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 3.000 euro; 
 
zegt dat deze uitsluiting aanvangt op 7 juni 2018 en eindigt op 7 juni 2022; 
 
legt een deel van de kosten die aan deze procedure verbonden zijn, nl. ten belope van een bedrag 
van 500 euro, te last van de sporter en veroordeelt hem tot betaling hiervan. 
 
 
[ 4 September 2018 ] 
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Disciplinaire Commissie voor Breedtesporters en Begeleiders 
NADO Vlaanderen 

 
 
Zaak: [ Sporter ] 
Nummer: 2018-006 
 
 
Beticht van: het plegen van een dopingpraktijk tijdens een fitnesstraining in [...]       op [...]      
2018, een inbreuk op artikel 6 juncto 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 17 mei 2018 van het erkende dopingcontrolelaboratorium in 
Zwijnaarde waaruit blijkt dat in het urinestaal anabole steroïden werden aangetroffen; 

• het aangetekend schrijven van 12 juni 2018 waarmee de sporter werd uitgenodigd om 
aanwezig te zijn op de zitting van de disciplinaire commissie van 3 juli 2018, vervolgens 
uitgesteld naar de zitting van 18 september 2018, vervolgens naar 2 oktober 2018 en 
vervolgens in voortzetting gesteld naar de zitting van 13 november 2018. 

 
2. Op de openbare zitting van 2 juli 2018 hoorde de disciplinaire commissie voor 
breedtesporters en begeleiders in het Nederlands:  
 

• 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.  
 
De zaak werd in voortzetting gesteld naar de zitting van 13 november 2018 om NADO 
Vlaanderen de sporter toe te laten conclusies op te stellen. 
 
Op de openbare zitting van 13 november 2018 hoorde de disciplinaire commissie voor 
breedtesporters en begeleiders in het Nederlands:  
 

• dokter Hans Cooman, controlearts, als getuige; 
• Jurgen Secember, als vertegenwoordiger van NADO Vlaanderen op zijn verzoek; 
• de sporter in zijn middelen van verdediging, vertegenwoordigd door meester Mathieu 

Baert, advocaat te Gent.  
 
3.1 Dr. Hans Cooman werd door de directeur van NADO Vlaanderen op [...]      2018 aangesteld 
als controlearts om op [...]      2018 een dopingcontrole uit te voeren in [...]      te [...]      , [...]       
(stuk 1). Het betrof een controle buiten wedstrijdverband.  
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De sporter werd op [...]      2018 op rechtsgeldige wijze opgeroepen voor een dopingcontrole. 
Hij ondertekende de kennisgeving en leverde een urinemonster af (stuk 2). 
 
Dat de sporter niet onder permanent toezicht bleef, brengt helemaal niet de 
‘onontvankelijkheid’ van de dopingcontrole of de erop volgende procedure mee. Overigens was 
het niet vereist dat de sporter onder permanent toezicht bleef. 
 
3.2 De analyseresultaten van 17 mei 2018 van het erkende DoCoLab tonen de aanwezigheid 
van diverse verboden middelen in het urinemonster van de sporter aan, waaronder androgene 
anabole steroïden (AAS) en hormonale en metabole modulatoren, wat overeenkomstig het 
ministerieel besluit van 24 november 2017 niet-specifieke middelen zijn, die verboden zijn 
binnen en buiten wedstrijdverband. 
 
De analyseresultaten op zich worden door de sporter niet betwist. 
 
De sporter erkende voor de disciplinaire commissie dat hij de middelen online had gekocht en 
dat hij op internetfora de informatie had vergaard over welke middelen moesten genomen 
worden om spierversterkende resultaten te bekomen. 
 
Deze analyseresultaten bewijzen als afwijkend analyseresultaat, namelijk 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), in beginsel een 
overtreding van de antidopingregels. 
 
4.1 De sporter voert aan dat hij op het ogenblik van de controle geen sporter was en dat hij niet 
onder het toepassingsgebied van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 valt. 
 
Meer bepaald stelt de sporter, geresumeerd, dat hij geen sporter is en niet aan sportbeoefening 
deed. De sporter stelt dat hij op het ogenblik van de controle geen sportactiviteiten uitoefende 
en zich hier niet op aan het voorbereiden was.  
 
4.2 Controlearts dr. Hans Cooman gaf in zijn verhoor als getuige voor de disciplinaire 
commissie aan dat de dopingcontrole normaal is verlopen. De politie verleende bijstand. 
Voorafgaand de dopingcontrole was er een korte briefing met de politie. De politie zorgde bij 
het aanvatten van de dopingcontrole dat er geen personen meer de instelling binnen kwamen of 
naar buiten gingen. De dopingcontrole was volgens de controlearts gericht op alle personen die 
aan het trainen waren als mogelijk te controleren sporters. De controlearts bevestigde dat de 
sporter door hem werd opgemerkt in het krachthonk waar hij bezig was, doch dat de sporter bij 
het binnentreden van de controlearts zich naar de fietsen in de fitnesszaal begaf. De sporter 
maakte volgens de controlearts “rare bewegingen”. De sporter begaf zich vervolgens naar een 
lokaal, waar de controlearts hem voor de dopingcontrole heeft opgeroepen en waar hij de 
kennisgeving ondertekende. De sporter heeft ten overstaan van de controlearts op geen enkel 
ogenblik geweigerd de kennisgeving te ondertekenen omdat hij geen sporter was, noch heeft 
hij opgemerkt dat hij toen geen sporter was. De sporter was volgens de controlearts in 
sportkledij en zat bij het binnentreden van de controlearts samen met een groepje andere 
sporters/fitnessers. 
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4.3 Uit de samenhang tussen de door de sporter ondertekende kennisgeving, de vermeldingen 
op het proces-verbaal, de getuigenis van de controlearts en de afwezigheid van enige opmerking 
over zijn statuut als sporter op het relevante ogenblik van de dopingcontrole zelf, volgt naar het 
oordeel van de disciplinaire commissie dat de sporter wel degelijk een sporter is in de zin van 
artikel 2, 56° Antidopingdecreet van 25 mei 2012 dat bepaalt dat een sporter is elke persoon die 
een sportactiviteit beoefent, ongeacht het niveau waarop hij die sportactiviteit beoefent en 
artikel 2, 55° Antidopingdecreet van 25 mei 2012 dat bepaalt dat een sportactiviteit is elke 
voorbereiding op of initiatief tot sportbeoefening met recreatieve, competitieve of 
demonstratieve doeleinden in georganiseerd verband.  
 
Het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 is dan ook toepasselijk en de sporter kon, anders dan 
hij stelt, onderworpen worden aan een dopingcontrole. 
 
Weliswaar is de sporter tewerkgesteld bij [...]      , doch uit de getuigenverklaring van de 
controlearts en de door hem ondertekende kennisgeving volgt dat hij toen aan het sporten was. 
Bovendien zou het feit dat de sporter op het ogenblik van de dopingcontrole aan het werk zou 
zijn geweest, er niet aan in de weg staan dat hij sporter was en is en dat hij aan de dopingcontrole 
kon onderworpen worden. De sporter is trouwens ook lid van een sportvereniging. Op sociale 
media gaf en geeft hij zich uit als bodybuilder en toont hij foto’s van de resultaten van zijn 
training, zoals blijkt uit de door NADO Vlaanderen overgelegde stukken. 
 
NADO Vlaanderen heeft de gegevens van de werkgever van de sporter op rechtsgeldige wijze 
verkregen. Een eventuele schending van de privacyregels heeft bovendien geen gevolgen voor 
de bewijswaarde van de bekomen stukken. De disciplinaire commissie steunt voor het bewijs 
van de dopingpraktijk en het statuut van de sporter als sporter overigens niet op de aldus 
verkregen stukken. 
 
Het bewijs van de hoedanigheid als sporter is bovendien niet geleverd bij toepassing van de 
bewijsregels van artikel 8 Antidopingdecreet van 25 mei 2012, maar volgt uit de hiervoor 
vermelde feitelijke en vaststaande gegevens en de samenhang tussen deze gegevens. Het 
gegeven dat NADO Vlaanderen in een brief aan de werkgever van de sporter stelde dat de 
informatie gevraagd aan de werkgever noodzakelijk is om het bewijs van de hoedanigheid als 
sporter te kunnen leveren, staat er niet aan in de weg dat naar het oordeel van de disciplinaire 
commissie het bewijs ervan wel voldoende geleverd is zonder deze informatie. Het is de 
disciplinaire commissie als tuchtrechter en niet NADO Vlaanderen of de sporter die de 
bewijswaarde van de dossiergegevens weegt. 
 
5. Overeenkomstig artikel 42, § 1, 1° Antidopingdecreet van 25 mei 2012 wordt de 
dopingpraktijk zoals vermeld in artikel 3, 6° 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. 
 
Artikel 2, 46° Antidopingdecreet van 25 mei 2012 omschrijft opzettelijk als volgt: “opzettelijk: 
de sporter of begeleider heeft handelingen gesteld waarvan hij of zij 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 dat risico 
kennelijk heeft genegeerd. (…)”. 
 
De in het urinemonster van de sporter bij de analyse aangetroffen verboden middelen zijn 
regelrechte dopingproducten die ook aldus gekend zijn in het bodybuilding- en fitnessmilieu. 
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De aard van de middelen wijst op het opzettelijk karakter van het bezit van het verboden middel 
gericht op de verbetering van de sportieve prestaties. De sporter erkent, ook in conclusies, dat 
hij de verboden middelen nam om zich te “versterken”. 
 
De door het decreet bepaalde uitsluiting van vier jaar is evenredig met de aard en de ernst van 
de begane inbreuk.  
 
De reeds ondergane schorsing van deelname aan wedstrijden brengt de disciplinaire commissie 
in mindering van de nog effectief op te leggen uitsluiting door deze te laten ingaan op 7 juni 
2018, de datum die vermeld is in de brief van 25 mei 2018 van NADO Vlaanderen. 
 
Het opleggen van een bijkomende administratieve geldboete is noodzakelijk om de sporter op 
effectieve wijze aan te manen om oog te hebben voor een medisch en ethisch verantwoorde 
sportbeoefening. De raadsman van de sporter lichtte toe dat de sporter [...]      , samenwoont en 
een maandelijks inkomen van ongeveer [...]      euro heeft. 
 
De sanctie hierna bepaald sluit de individuele sportbeoefening voor louter recreatieve 
doeleinden van de sporter niet uit. 
 
 
Op deze gronden, de disciplinaire commissie voor breedtesporters en begeleiders 
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 2.000 euro; 
 
zegt dat deze uitsluiting aanvangt op 7 juni 2018 en loopt tot 7 juni 2022; 
 
legt een deel van de kosten die aan deze procedure verbonden zijn, nl. ten belope van een bedrag 
van 500 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 ] 
 
 
[ 27 november 2018 ] 


