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Disciplinaire Commissie voor Breedtesporters en Begeleiders 
NADO Vlaanderen 

 
Zaak:  [ Sporter ] 
Nummer: 2018-REC-003 
 
Beticht van: de hem opgelegde uitsluiting niet te hebben nageleefd, strafbaar gesteld door 
artikel 23/1, § 2, 1°  van het decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding 
van doping in de sport. 
 
Inzake:  [ Sporter ]; 
geboren:  [...]; 
wonend:  [...]. 
 
1. Bij beslissing van 10 juli 2012 besliste de (toen zo genoemde) disciplinaire commissie voor 
medisch verantwoord sporten als volgt: 
 
“verklaart de sporter uitgesloten voor een periode van vier jaar, 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 de uitsluiting aanvangt op 10 juli 2012 en loopt tot en met 9 juli 2016 en legt een deel 
van de kosten die aan deze procedure verbonden zijn, nl. ten belope van een bedrag van 350 
euro, te last van de sporter en veroordeelt hem tot betaling hiervan; 
 
2. Bij beslissing van 9 juni 2015 besliste de (toen zo genoemde) disciplinaire commissie voor 
niet-elitesporters van NADO Vlaanderen als volgt: 
 
“stelt vast dat de sporter de bij beslissing van 9 juli 2012 opgelegde uitsluiting van vier jaren 
niet naleeft, zodat de termijnen ervan na het einde ervan opnieuw beginnen te lopen, dit is vanaf 
10 juli 2016 tot en met 10 juli 2020 
 
 verklaart de sporter uitgesloten voor een periode van  acht jaar voor de hiervoor te last gelegde  
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 4.000 euro; 
 
zegt dat deze bijkomende uitsluiting aanvangt op 10 juli  2020  en loopt tot 9 juli 2028”. 
 
2. Op de openbare zitting van 9 oktober 2018 hoorde de disciplinaire commissie voor 
breedtesporters en begeleiders in het Nederlands:  
 
- Jurgen Secember, als vertegenwoordiger van NADO Vlaanderen op zijn verzoek. 
 
De sporter was niet aanwezig, noch werd hij vertegenwoordigd door een advocaat of arts. 
 
3. Artikel 23, § 2 Antidopingdecreet van 25 mei 2012 bepaalt: “Een sporter of begeleider heeft 
de volgende status tijdens de uitsluiting: 1° een sporter of begeleider die uitgesloten is van 
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deelname aan sportactiviteiten, mag, gedurende de periode van uitsluiting, in geen enkele 
hoedanigheid deelnemen aan een wedstrijd of sportactiviteit.”. 
 
Uit de diverse vaststellingen van de bevoegde ambtenaar volgt dat de sporter enerzijds heeft 
deelgenomen aan een wedstrijd te [...]       (Nederland), georganiseerd door de [...]       en 
anderzijds op zijn sociale media uitvoerig aantoont dat hij nog steeds fitness, dus een 
sportactiviteit, beoefent in georganiseerd verband. 
 
Artikel 41, § 5 Antidopingdecreet van 25 mei 2012 bepaalt: “Als wordt vastgesteld dat de 
sporter of begeleider de opgelegde uitsluiting niet naleeft, wordt dat ter kennis gebracht van de 
voorzitter van de disciplinaire commissie. De disciplinaire commissie of de disciplinaire raad 
in hoger beroep zal dan beslissen dat de termijnen van het eerder opgelegde verbod opnieuw 
aanvangen na het einde ervan en kan, bijkomend, aan de meerderjarige sporter of begeleider 
een administratieve geldboete opleggen. Bovendien beslissen de disciplinaire commissie en de 
disciplinaire raad in hoger beroep welk gedeelte van de kosten, verbonden aan de procedure 
voor de disciplinaire commissie en de disciplinaire raad, ten laste van de sporter of begeleider 
wordt gelegd.” 
 
De niet naleving van de opgelegde uitsluitingen is flagrant. De sporter stoorde zich op geen 
enkele wijze aan het opgelegde verbod. Integendeel, pocht hij op sociale media dat hij zich niet 
aan de uitsluiting zal houden. 
 
De hierna verhoogde uitsluitingsperiode en de hierna opgelegde administratieve geldboete 
moeten de sporter aansporen het opgelegde verbod in het belang van de eerlijkheid in de sport 
alsnog na te leven. Deze sancties zijn evenredig met de ernst van de inbreuk. 
 
Op deze gronden, de disciplinaire commissie voor breedtesporters en begeleiders 
Na beraad en bij verstek, 
 
verklaart de sporter uitgesloten voor een bijkomende periode van vier jaar en acht jaar dus 
samen voor een periode van twaalf jaar voor de hiervoor te last gelegde 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 6.000 euro; 
 
zegt dat deze bijkomende uitsluiting aanvangt op 9 juli 2028 en loopt tot 9 juli 2032; 
 
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 ] 
 
 
[ 23 oktober 2018 ] 


