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Disciplinaire Commissie voor Breedtesporters 
NADO Vlaanderen 

 
Zaak: [ Sporter ] 
Nummer: 2018-GER-004 
 
Beticht van: het plegen van een dopingpraktijk in het kader van een gerechtelijk onderzoek 
namelijk een inbreuk op artikel 6 en artikel 3,1° en artikel  3, 6° 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 het bezit en gebruik van verboden 
stoffen, in het bijzonder anabole steroïden. 
 
Inzake:  [ Sporter ]; 
geboren:  [...]; 
wonend:  [...]. 
 
1.  De disciplinaire commissie nam onder meer kennis van: 
    

- het aangetekend schrijven van  18 september 2018 waarmee de sporter werd uitgenodigd 
om aanwezig op de openbare zitting van de disciplinaire commissie van 9 oktober 2018. 

 
2  Op de zitting van 9 oktober 2018 hoorde de disciplinaire commissie in het Nederlands: 
 
- Jurgen Secember, als vertegenwoordiger van NADO Vlaanderen in zijn opmerkingen, op zijn 
verzoek; 
- de sporter, bijgestaan door zijn raadsman meester Pieter-Jan Delodder, advocaat te 
Meulebeke, gehoord in zijn middelen van verdediging. 
 
3. Op de luchthaven van Zaventem werd op 20 februari 2018 een zending bestemd voor de 
sporter onderschept. Deze zending bevatte verboden middelen. De sporter verklaarde aan de 
politie van de politiezone Grensleie dat hij de middelen in de zending online had besteld (P.V. 
[...]      /2018). Hij zocht voor zijn fitnesstraining naar “iets meer” en beoogde een “mooiere 
vorm”. 
Opvallend is dat toen de sporter vernam dat de middelen in beslag werden genomen, hij deze 
opnieuw bestelde via een Nederlandse website. 
 
Op de zitting van 9 oktober 2018 bevestigde hij de bestelling. Hij verklaarde dat hij met 
middelen iets meer hulp zocht bij het sporten. Tevens erkende hij dat hij de middelen aankocht 
in functie van zijn fitnessbeoefening, dus als sporter. 
 
Een proces-verbaal van 14 juni 2018 van het FAGG bevestigt het verboden karakter van de in 
de zending aangetroffen middelen. Het betreffen AAS (exogene en endogene wanneer exogeen 
toegediend) en hormonale en metabole modulatoren (resp. art. 1, § 3, 1°, a, en 1, § 3, 1°, b en 
1, § 3, 4°, a, M.B. 24 november 2017). Het zijn respectief niet-specifieke en specifieke verboden 
middelen, die telkens verboden zijn binnen en buiten wedstrijdverband. 
 
De dopingpraktijk is bewezen. 
 
4. 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:  
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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. (…)”. 
 
Het betreffen regelrechte dopingproducten die ook aldus gekend zijn in dergelijk fitnessmilieu. 
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 erkende de middelen ook met 
het oog daarop te hebben aangekocht. Dat hij niet wist dat het verboden middelen betroffen, 
zoals hij verklaart, doet hier geen afbreuk aan.  
 
De door het decreet bepaalde uitsluiting van vier jaar is evenredig met de aard en de ernst van 
de begane inbreuk.  
 
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 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 
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 650 euro; 
 
zegt dat deze uitsluiting aanvangt op 23 oktober 2018 en loopt tot 23 oktober 2022 en 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 ] 
 
 
[ 23 oktober 2018 ] 


