
NADO Flanders 2019 Disciplinary Council 20196671 - Appeal - 13 September 2019 

 1 

DISCIPLINAIRE RAAD VOOR BREEDTESPORTERS 
 

NADO VLAANDEREN 
 
 
Rolnummer: 2019-GER-008 
 
In zake van: [ Sporter ], ° te […]       op […]      /1990, wonende te […]      , […]      , ter zitting 
bijgestaan door Mr. […]      , in de plaats van Mr. […]      , beiden advocaat te […]      . 
 
Beticht van:  Te […]      , herhaaldelijk, in de periode van […]      2014 tot en met […]      2018 
: Overtreding van het antidopingdecreet van 25 mei 2012 (hierna antidopingdecreet) 
betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport, nl. door het zich als sporter niet 
onthouden te hebben van dopingpraktijken (inbreuk op artikel 6), inzonderheid een overtreding 
als omschreven in artikel 3, eerste lid, 2° en 6° te hebben gepleegd, meer bepaald het gebruik 
en bezit van verboden stoffen, in het bijzonder androgene anabole steroïden en hormonale 
metabole modulatoren, meer bepaald (zie ook stuk 7 van het administratief dossier : fiche 
telastlegging NADO, waarin verwijzing naar de artikelen Art. 1, §3,1°, a), Art. 1, §3, 1° b) en 
Art. 1, §3, 4°, a), b) en c) van het M.B. van 23/11/2018 en de eveneens daarin aangestipte 
verdere detaillering): Trenbolone, Boldenone, Testosterone, Tamoxifen, Clomifene en 
Letrozole 
 
Strafbaar gesteld door het antidopingdecreet als volgt (bij meerdere kwalificaties zal enkel de 
zwaarste sanctie worden opgelegd, niet opgeteld. De telastlegging met betrekking tot stoffen 
gaat ook uit van de zwaarste straf ingeval meerdere stoffen in de telastlegging zijn begrepen): 
 

- artikel art. 42, § 1, eerste lid, 1°:  
“Bij een eerste overtreding, wordt de uitsluiting van de sporter of begeleider  als volgt 
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. Als de dopingpraktijk 
verband houdt met een niet-specifieke stof, dient het bewijs van het niet-opzettelijk 
karakter geleverd te worden door de  sporter of begeleider;  

- artikel 41, § 1, eerste lid, 1°: 
In geval van de overtredingen, vermeld in artikel 30, 1°, 2° en 3°, zal de disciplinaire 
commissie of de disciplinaire raad in hoger beroep : 
  1° de uitsluiting van de sporter of begeleider uitspreken overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 42, die inhoudt dat aan de sporter of begeleider een verbod wordt opgelegd 
om aan een sportactiviteit deel te nemen als sporter of begeleider alsook in om het even 
welke andere hoedanigheid; 

- artikel 41, § 1, tweede lid, 1° en 2°:  
In geval van de overtredingen, vermeld in artikel 30, 1°, 2° en 3°, kan de disciplinaire 
commissie of de disciplinaire raad in hoger beroep bijkomend beslissen : 
1° aan de meerderjarige sporter een administratieve geldboete op te leggen; 
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2° welk gedeelte van de kosten voor de controles, vermeld in artikel 15, en welk deel 
van de kosten, die verbonden zijn aan de procedure, vermeld in artikel 24, 32 en 38, ten 
laste van de sporter worden gelegd. 
Het bedrag van de eventuele opgelegde administratieve geldboete wordt door de 
disciplinaire commissie of de disciplinaire raad in hoger beroep soeverein bepaald, 
rekening houdend met de ernst van de feiten. Het kan evenwel niet meer bedragen dan 
25.000 euro. 
De disciplinaire raad legt, eventueel bijkomend, aan de meerderjarige sporter of 
begeleider een administratieve geldboete op van 100 tot 1000 euro als hij oordeelt dat 
het bij hem ingestelde hoger beroep tergend en roekeloos is. 
Als de sporter wordt vrijgesproken door de disciplinaire commissie of de disciplinaire 
raad ingevolge het negatieve resultaat van de tweede analyse, leggen de disciplinaire 
commissie en de disciplinaire raad de analysekosten van de tweede analyse ten laste 
van de instantie die de dopingtest heeft bevolen”. 
 

* 
 
Gelet op het voormeld Antidopingdecreet van 25 mei 2012 en het M.B. 23/11/2018; 
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van 
het Antidopingdecreet van 25 mei 2012; 
 
Gelet op het dossier dat werd samengesteld door NADO Vlaanderen; 
 
Gelet op de bestreden beslissing van 25 juni 2019 van de Disciplinaire Commissie voor 
breedtesporters, gewezen op tegenspraak, waarbij als volgt werd beslist: 
“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 2000 euro; 
zegt dat deze uitsluiting aanvangt op 25 juni 2019 en loopt tot 25 juni 2023 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”. 
 
Gelet op het hoger beroep, bij aangetekende brief van 9 juli 2019 namens de breedtesporter 
ingesteld door zijn raadsman, mr. […]      , advocaat te […]      ; 
 
Gelet op de mondelinge uiteenzetting van de zaak door de voorzitter; 
 
Gehoord op zijn verzoek de heer Jurgen Secember namens NADO Vlaanderen; 
  
Gehoord de breedtesporter in zijn middelen van verdediging, bijgestaan door zijn raadsman 
voormeld (Mr. […]      , optredend in de plaats van Mr. […]      ); 
 
 

* 
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Beoordeling door de disciplinaire raad voor de breedtesporters 
 

I. Ontvankelijkheid hoger beroep  
Het hoger beroep, naar vorm en termijn regelmatig, is ontvankelijk. 

 
2.  Voorafgaande vaststellingen 

- De sporter betwist geenszins het bezit en het gebruik van de stoffen en voorwerpen, 
aangetroffen tijdens de huiszoeking op […]       2018.  
- De inbreuk is, gelet op de bekentenis en mede in acht genomen de stukken die zich in 
het administratief dossier bevinden en de behandeling ter zitting, naar eis van recht 
bewezen.  

 
3.  Verweer, zoals gevoerd door de breedtesporter voor de Disciplinaire Raad:  In het 

aangetekend schrijven waarmede hoger beroep werd ingesteld tegen de beslissing van 
de Disciplinaire Commissie voor breedtesporters wordt, kort samengevat, gesteld :  
“De tuchtmaatregel is onvoldoende gemotiveerd en maakt een disproportionele en 
onevenredige bestraffing uit.  
(…) 
Er valt verzoeker geen schuld of nalatigheid te verwijten, zodat de periode van 
uitsluiting vervalt. Minstens is er sprake van geen significante schuld of nalatigheid, 
zodat een berisping volstaat 
(…) 
De opgelegde administratieve geldboete is onvoldoende gemotiveerd en dient 
afgewezen te worden”.  

 
4.  Beoordeling van dit verweer door de disciplinaire raad 

a) Elke sporter is verplicht op de hoogte te zijn van de antidopingregels en ze na te leven 
(zie artikel 14,/1 van het antidopingdecreet).  
b) De sporter houdt thans voor dat hij er zich niet bewust van was dat de stoffen illegaal 
waren in België, nu hij deze vrij kon aankopen via het internet zonder enig probleem of 
enige waarschuwing dat deze producten illegaal waren in België. Hij stelt daarbij 
evenwel ook uitdrukkelijk : “Integendeel staat op de bewuste website uitdrukkelijk te 
lezen: “kopen legale anabole steroïden – koop steroïden online” (zie 
http://roidstrade.com/about _us)”.  
c) De Disciplinaire Raad merkt op dat in deze vermelding uitdrukkelijk sprake was van 
‘anabole steroïden’. Dergelijke vermelding op het internet brengt elk redelijk en 
voorzichtig handelend sporter onmiddellijk tot het besef dat het hoe dan ook anabole 
steroïden betreft, die door de bestaande reglementering in Vlaanderen 
(antidopingdecreet en uitvoeringsbesluiten) steeds verboden zijn. Welke ‘legale’ 
anabole steroïden het in casu zou betroffen hebben was op de website niet eens vermeld. 
Dit alleen reeds moet elke sporter tot een normale redelijke voorzichtigheid bij het 
aankopen en innemen van deze producten aansporen, hetgeen in casu niet gebeurde.  
d) Niettegenstaande deze uitdrukkelijke vermelding en de duidelijke bestaande 
wetgeving heeft de sporter in deze zaak immers toch zonder verder onderzoek of 
raadpleging door derden deze producten herhaaldelijk aangekocht, gebruikt en 
ingenomen (zie zijn eigen bekentenissen). Dit betreft overduidelijk roekeloos gedrag dat 
gelijkgesteld wordt met opzet : de sporter stelde aldus handelingen waarvan hij of zij 
wist dat deze een dopingovertreding waren of dat er een aanzienlijk risico was dat deze 
handelingen een dopingovertreding zouden kunnen zijn of tot gevolg zouden kunnen 

http://roidstrade.com/about
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hebben en hij heeft dat risico kennelijk compleet genegeerd. (zie en vgl. artikel 2, 46° 
antidopingdecreet).  
e) De overtreding werd aldus hoe dan ook met opzet in de zin van de decretale 
bepalingen gepleegd, zonder dat er sprake zou kunnen zijn van niet significante schuld 
of gebrek aan schuld.  Elk redelijk handelend en voorzichtig sporter zou dergelijke 
handelingen niet stellen. Gelet op de vermelding op het internet dat het anabole steroïden 
betrof diende de sporter voorafgaandelijk aan de aankoop of inname zelf de nodige 
stappen te ondernemen om zich nader in te lichten in plaats van uiterst lichtzinnig, ja 
duidelijk roekeloos, schuldig te maken aan het stellen van verboden handelingen.   
f) De sanctie zoals opgelegd door de disciplinaire commissie in de bestreden beslissing 
is dan ook volkomen wettelijk en in overeenstemming met de nationale en internationale 
standaarden, nu het een eerste opzettelijke overtreding betreft. De sanctie van vier jaar 
uitsluiting en opgelegde administratieve geldboete houdt inzonderheid rekening met het 
opzet van de sporter en diens mate van grove schuld. In casu komt daarbij immers ook 
dat het onderzoek heeft uitgewezen dat de sporter klaarblijkelijk gedurende een lange 
periode herhaaldelijk verboden middelen heeft gebruikt. De omvang  van de 
aangekochte producten was bovendien niet miniem (6.179,65 euro in de periode van 
[…]       2014 tot […]       2015 – 13 verrichtingen teruggevonden op bankrekeningen 
van de sporter – bij gebreke aan verdere gegevens wordt vastgesteld dat deze 
verrichtingen telkenmale door en voor de sporter, via zijn bankrekening geschiedden). 
In geval van recidive voorziet de wet trouwens nog strengere sanctionering.  
g) Gelet op de aldus aangegeven feiten en omstandigheden zijn er geen redenen 
voorhanden om de door de disciplinaire commissie opgelegde sanctie ook maar 
enigszins te hervormen of te milderen. Het verweer en de argumentatie zoals vervat in 
het verzoekschrift hoger beroep kan de Disciplinaire Raad niet anderszins overtuigen.  

 
 

OM DEZE REDENEN 
 

DE DISCIPLINAIRE RAAD VOOR BREEDTESPORTERS 
 
 
Recht doende op tegenspraak en bij meerderheid van stemmen, 
 
Ontvangt het hoger beroep,  
 
Bevestigt de bestreden beslissing in alle onderdelen en beslissingen, 
 
Veroordeelt de breedtesporter thans tot een aandeel van 300 euro in de kosten van de 
disciplinaire procedure in graad van hoger beroep, 
 
 
[ Disciplinaire Raad voor Breedtesporters 
NADO Vlaanderen 
Martin Minnaert, voorzitter 
Guido De Croock, lid rechter 
Luc Renson, lid arts ] 
 
 
[ 13 september 2019 ] 


