
DISCIPLINAIRE COMMISSIE INZAKE DOPINGPRAKTIJKEN 

K.B.W.B. 

Rolnummer: DCD-2013-11 

In zake van: [ Sporter ], geboren te [...]  (Ndl.) op [...]      , 
wonende te [...] , [...] . 

Beticht van: in de loop van 2011, als wielrenner-sporter, een inbreuk te hebben gepleegd op 
het Intern tuchtreglement inzake dopingpraktijken van de K.B.W.B. en W.B.V. in Vlaanderen 
en daaraan gekoppeld het Anti-dopingreglement UCI, met verwijzing naar het Decreet van de 
Vlaamse overheid van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in de 
sport (Het Antidopingdecreet) en het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2012 
houdende uitvoering van het decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding 
van doping in de sport, door zich als sporter niet onthouden te hebben van dopingpraktijken, 
meebepaald door het gebruik van een verboden methode. 

Gelet op het voorliggend dossier; 

Gelet op de mondelinge uiteenzetting van de zaak door de voorzitter; 

Gehoord de bondsprocurew- in zijn vordering en gelet op zijn daartoe ter zitting van 19 
september 2013 neergelegde nota; 

Gehoord de sporter in zijn middelen van verdediging, ontwikkeld door mr. Dimitri Dedecker, 
advocaat bij de balie te Veurne, alsmede door hemzelf; 

Gelet op de namens de sporter neergelegde conclusie en stukken; 

Omtrent de procesvoering: 

Niet weerlegd wordt dat de sporter de hoedanigheid heeft waardoor de ten laste van de sporter 
aangevoerde feiten rechtsgeldig door huidige disciplinaire commissie dienen beoordeeld. 

Bij brief van 23 april 2013 wordt door de procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent 
een dossier overgemaakt aan de Vlaamse Overheid, Team Medisch Verantwoord Sporten -
thans NADO Vlaanderen - met het oog op de tuchtrechtelijke afhandeling ten laste van de 
sp01ier; dit dossier bevat processen-verbaal die in het kader van een gerechtelijk onderzoek 
zijn tot stand gekomen; dit dossier wordt vervolgens overgemaakt aan de K.B.W.B.; niet 
weerlegd wordt dat dit dossier op regelmatige wijze werd samengesteld en basis kan v01men 
voor huidige tuchtrechtelijke behandeling. 

Ten onrechte doet de sporter gelden dat de tuchtrechtelijke vordering niet geldig werd 
aanhangig gemaakt; het gegeven dat in artikel 14 van het Intem tuchtreglement melding wordt 
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gemaakt van mededeling van het analyseresultaat van een A-staal doet er niet aan af dat ook 
andere dopinginbreuken dan deze die gestaafd worden door staalanalyses en zoals het gebruik 
van een verboden methode, op eenzelfde wijze zoals reglementair beschreven, bij huidige 
disciplinaire commissie kunnen worden aanhangig gemaakt. 

De sporter werd te dezen op zijn adres opgeroepen met respect voor de reglementair 
voorziene termijn, heeft kennis van hetgeen hem wordt ten laste gelegd en heeft zich daarop 
kunnen verdedigen en de procedure voor de disciplinaire commissie zelf verliep zoals 
voorgeschreven, hetgeen niet wordt weerlegd. 

Nadere precisering en actualisering van de ten laste gelegde feiten: 

Uit de voorliggende dossierstukken blijkt dat aan de sporter in concreto verweten wordt dat 
hij, in de loop van het jaar 2011, gedurende een tiental keren als sporter een "ozontherapie" 
heeft ondergaan bij een geneesheer, dr. [ S. ]      , welke werkwijze door het bondsparket als 
een verboden methode wordt aanzien. 

Ten tijde van die feiten, zo bewezen, waren het vo01meld Anti dopingdecreet van 25 mei 2012 
en het voormeld uitvoeringsbesluit van 19 oktober 2012 nog niet in werking en waren op dat 
ogenblik van toepassing, wat de Vlaamse gemeenschap betreft, het Decreet van 13 juli 2007 
inzake medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening ("Decreet M.V.S.") en het Besluit 
van de Vlaamse Regering van 20 juni 2008 houdende uitvoering van het decreet van 13 juli 
2007 inzake medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening. 

Eveneens was, ten tijde van de feiten, indien bewezen, van toepassing de verboden lijst zoals 
die door W ADA was uitgevaardigd voor 2011 en, voor wat Vlaanderen betreft, de verboden 
lijst zoals in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 5 november 2010 en geldende voor het 
ganse jaar 2011; deze lijsten zijn ook in het kader van de U.C.I. aangenomen. 

Ook het Intern tuchtreglement inzake dopingpraktijken K.B.W.B. en W.B.V. in Vlaanderen, 
ingaande vanaf 1 januari 2009, was ten tijde van de feiten geldend en niet het vernieuwde 
intern tuchtreglement dat slechts in werking trad op 2 mei 2013, behoudens wat betreft de 
procedureregels die immers van onmiddellijke toepassing zijn. 

Zowel het Decreet M.V.S. van 2007 (artikel 3, 2°) als het nieuwe Antidopingdecreet van 2012 
(artikel 3,2°), omschrijven het gebrnik van een verboden methode als een dopingpraktijk en 
verwijzen beide, voor wat betreft de definitie van een verboden methode, naar de lijst met 
verboden stoffen en methoden zoals door de regering en WADA vastgesteld. 

In de lijst van 2011 was als verboden methode op elk ogenblik (binnen en buiten 
wedstrijdverband) onder a1tikel 1, par. 3, 6° aangemerkt: b) chemische en fysieke 
manipulatie, 3) achtereenvolgens afname, manipulatie en opnieuw toedienen van volbloed in 
de bloedsomloop; deze methode werd in de WADA-lijst voor 2011 voorzien onder M.2., 3. 

In de lijst van 2013 - thans geldend - wordt als verboden methode op elk ogenblik (bitmen en 
buiten wedstrijdverband) aangehaald onder artikel 1 par. 3, 6° a) manipulatie van bloed en 
bloedcomponenten, 1) het toedienen of hednbrengen in het circulatoir systeem van eender 
welke hoeveelheid autoloog, homoloog of heteroloog bloed, of rodebloedcelproducten van 
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welke oorsprong ook en 3) eender welke vonn van intravasculaire manipulatie van bloed of 
bloedcomponenten door middel van fysische of chemische middelen; deze methoden werden 
in de WADA-lijst voor 2013 voorzien onder M.l., 1. en 3. 

Derhalve is vast te stellen dat de aan de sporter verweten feiten, indien zij zouden bewezen 
zijn, tuchtrechtelijk sanctioneerbaar waren zowel onder de oude regelgeving zoals geldend op 
het ogenblik van de feiten als thans nog steeds onder de momenteel geldende regelgeving; 
ook de mogelijk op te leggen tuchtrechtelijke sancties voor zodanige feiten, zo zij zouden 
bewezen zijn, zijn dezelfde gebleven, 

De ten laste gelegde feiten dienen dan ook meer in de tijd gepreciseerd en nader omschreven 
te worden als volgt: 

"in de loop van het jaar 2011, gedurende een tiental keren, een inbreuk te hebben gepleegd op 
het Intern tuchtreglement inzake dopingpraktijken van de K.B.W.B. en W.B.V. in Vlaanderen 
zoals geldende met ingang van 1 jannari 2009 en zoals gewijzigd met ingang van 2 mei 2013, 
met daaraan gekoppeld het Anti-dopingreglement U.C.I., met verwijzing naar het Decreet van 
13 juli 2007 inzake medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening, gewijzigd door het 
Decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport ("het 
Antidopingdecreet"), het Besluit van de Vlaamse Rege.dng van 20 juni 2008 houdende 
uitvoering van het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch en ethisch verantwoorde 
sportbeoefening, thans geldende het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2012 
houdende uitvoering van het decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding 
van doping in de sport, 
door zich, als wielrenner-sporter, niet onthouden te hebben van dopingpraktijken, 
meerbepaald door het gebruik van een verboden methode, zijnde ten tijde van de feiten 
omschreven als chemische en fysieke manipulatie met name achtereenvolgens afname, 
manipulatie en opnieuw toedienen van volbloed in de hloedsomloop en thans omschreven als 
manipulatie van bloed en bloedcomponenten met name het toedienen of herinbrengen in het 
circulatoir systeem van eender welke hoeveelheid autoloog, homoloog of heteroloog bloed, of 
rodebloedcelprodueten van welke oorsprong ook, alsook eender welke vorm van 
intravasculaire manipulatie van bloed of bloedcomponenten door middel van fysische of 
chemische middelen". 

De sporter heeft zich daarop kunnen verdedigen en de feiten, voorwerp van de 
tuchtrechtelijke vervolging, zijn door deze nadere preciseringen ongemoeid gelaten. 

Ten gronde: 

1. Ter zitting van deze disciplinaire connnissie heeft de sporter, in bijzijn en met bijstand van
zijn advocaat, aangegeven dat hij zijn verklaringen, zoals destijds aan de politie afgelegd in
het kader van een gerechtelijk onderzoek, volledig bevestigt; op deze verklaringen kan dan
ook te dezen worden gesteund.
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Tijdens een verhoor van 8 april 2013 door de politie heeft de sporter o.a. verklaard: " ( ... ) Ik 
heb inderdaad 10 maal een ozontherapie ondergaan bij een arts in [...]       of [...]      . De naam 
van de aiis weet ik niet meer. Ik heb de therapie ondergaan in de praktijk van de arts. Ik 
betaalde 80 euro per beurt. Ik betaalde dit zelf. Mijn ploeg heeft hier niet aan 
bijgedragen. Ik onderging de therapie begin 2011. Ik reed toen als beroepswielrenner bij de 
ploeg [...] wat een continentale ploeg was. ( ... ) Ik ben in contact gekomen met 
de ozontherapie nadat ik was langsgegaan bij [ B.] Ik train met [ G. ]  en ontmoette zo 
tijdens een training [ B. ] . Ik heb op zijn vraag een bloedanalyse naar hem gezonden 
via mail. Hij heeft mij aangeraden een ozontherapie te ondergaan. Ik had toen de ziekte 
van pfeiffer. Van [ B. ]  heb ik toen ook de naam en het adres van de arts ontvangen 
die de ozontherapie kon uitvoeren. ( ... ) Ik heb de ozontherapie bij mij laten uitvoeren om 
sneller van de ziekte van Pfeiffer verlost te raken. Ik heb de therapie niet ondergaan om 
sneller te kunnen fietsen. Het is wel zo dat de ziekte van Pfeiffer mij fel hinderde tijdens de 
trainingen. In die periode waren er geen wedstrijden. De ozontherapie ging als volgt in zijn 
werk: via een naald en een slag die in de ader in mijn arm werd gestoken werd bloed afgetapt 
in een fles. Dan hoorde ik een apparaat draaien dat het bloed behandelde waaina het 
bloed via dezelfde slang terug in mijn ader gebracht werd. Een behandeling duurde 
ongeveer een vijftal minuten( ... ). 

De sporter zal nadien telefonisch aan de verbalisanten doorgeven dat de bewuste dokter was: 
dokter [ S. ]       met praktijk te [...]    [...]      , [...]      die, volgens de verbalisanten op het 
internet reclame maakt voor de ozontherapie op de website www.[...]   .be (zie 
"inlichtingen" in het PV van 8 april 2013). 

Uit de beschrijving die de wielrenner zelf gaf, blijkt op welke wijze zodanige "ozontherapie" 
verliep en wat zij in realiteit inhield: er werd van de sporter een hoeveelheid bloed afgetapt, 
deze werd vervolgens in een fles opgevangen, nadien bewerkt ("ik hoorde een apparaat 
draaien dat het bloed behandelde") en vervolgens nadien weer in het lichaam van de sp01ier 
ingebracht via de aders met een slang; deze handelwijze wordt niet weerlegd door de sporter. 

2. Dergelijke werkwijze, als een methode te aanzien, is duidelijk een manipulatie van het
bloed van de spo1ier dat deels wordt afgenomen, vervolgens een bepaalde behandeling
ondergaat en nadien weer in het lichaam wordt ingebracht; zowel onder de verboden lijst van
2011 zoals voormeld, als onder de verboden lijst van 2013 zoals voormeld, is dergelijke
methode voor een spotier verboden zowel binnen als buiten wedstrijdverband.

3. Het verweer van de sporter dat er geen sprake was van enige verbetering van het
zuurstoftransport is niet dienend; zodanige methode, onder de verboden lijst van 2011
voorzien als "verbetering en verhoging van zuurstoftransport" onder art. 1, § 3, 6°, a) en als
M.l. onder de WADA-lijst 2011, wordt aan de sporter immers te dezen niet ve1weten.

4. Ten onrechte doet de sporter gelden dat er geen sprake was van chemische of fysieke
manipulatie; uit de beschrijving van de gehanteerde methode blijkt onomstootbaar dat het
eigen bloed van de spotier uit zijn lichaam werd af getapt, opgevangen in een ex tem reservoir
(een fles) en dat het afgetapte bloed vervolgens via een machine werd behandeld om dan
nadien weer, met een slang, in het lichaam terug te worden ingebracht; dit is duidelijk een
fysieke manipulatie van het bloed zoals in de lijst van 2011 omschreven: "achtereenvolgens
afname, manipulatie en opnieuw toedienen van volbloed in de bloedsomloop"; het eigen
bloed van de sporter heeft daarbij wel degelijk de eigen bloedsomloop tijdelijk verlaten
(afgetapt en terug ingebracht).
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5. De bewering dat het te dezen niet ging om een sportprestatieverbeterende behandeling doch
dat het louter een geoorloofde medische behandeling betrof, is niet aan te nemen; niet
aangetoond is dat het een noodzakelijke medische behandeling voor enige ziekte, in casu de
voorgehouden ziekte van Pfeiffer, betrof, integendeel: deze ozontherapie was niet
voorgeschreven als gevolg van enige medische diagnose ve1mits de sporter zelf verklaarde dat
zijn eigen huisarts niet echt voorstander was van die ozon; daarenboven heeft hij die methode
toegepast op aanraden van ene heer [ B. ] , een persoon die geen geneesheer is, 
zoals blijkt uit de eigen verklaring van de sporter: "( ... ) Ik ben in contact gekomen met 

. Ik train met [ G. ]de ozontherapie nadat ik was langsgegaan bij [ B. ]   en 
ontmoette zo tijdens een training [ B. ] . Ik heb op zijn vraag een bloedanalyse van 
mijn bloed naar hem gezonden via mail. Hij heeft mij aangeraden om ozontherapie te 
ondergaan ( ... )".

6. De hierboven beschreven methode op zich en zoals - niet weerlegd - uitgevoerd, is 
verboden en het gebruik ervan v01mt op zich een dopjngpraktijk in de zin van de terzake 
geldende reglementeringen zodat het dan ook inelevant is te onderzoeken welk het 
wetenschappelijk nut of effect zou zijn van deze methode zodat ook het verweer dat die 
methode de sporter niet effectief zou hebben geholpen, niet dienend is.

7. Alle overige feitelijke beweringen van de sporter zijn niet van aard anders te moeten 
oordelen; de dopingpraktijk is in hoofde van de sporter aangetoond en er is geen enkele 
aanleiding om, voor enig verder oordeel, nog enige medische informatie op te vragen bij dr. 
[...]       en/of dr. [ S. ]      .

8. Het verweer van de sporter dat hem in deze geen schuld/nalatigheid, minstens geen 
significante schuld/nalatigheid treft, is te dezen niet aan te nemen.

Uit de verklaring van de sporter blijkt dat hij deze methode heeft aangewend zonder 
voorgaand overleg met zijn eigen geneesheer; uit de stukken blijkt niet, zoals de sporter in 
conclusie ten onrechte suggereert, dat zijn huisatis dr. [...]   op de hoogte was van 
zijn voornemen om ozontherapie te ondergaan en hem daarvoor op geen enkel ogenblik 
zou hebben gewaarschuwd; uit de eigen verklaring van de sporter en het voorgebrachte attest 
van dr. [...]   is enkel af te leiden dat de sporter al met die ozontherapie bezig was 
en nadien zijn arts daarover inlichtte die dan geen voorstander was; ook dr. [...] 
schrijft in zijn attestering (stuk 1 bundel sporter) dat hij de sporter in behandeling heeft 
gehad in december 2010 tot januari 2011 en dat:"( ... ) Hij is dan op eigen initiatief naar dr. 
[ S. ]       gegaan voor ozontherapie om van die infecties af te geraken"; ook de 
sporter verklaarde aan de verbalisanten: "( ... )mijn huisarts dr. [...]   heb ik op de 
hoogte gebracht van het feit dat ik ozontherapie onderging. Hij was niet echt een 
voorstander van de therapie ( ... )"; er is dus zeker geen voorafgaand overleg met dr. [...]  
omtrent het voornemen tot het ondergaan van die ozontherapie aangetoond. 

Daarenboven blijkt uit de verklaring van de sporter aan de verbalisanten dat hij in die periode 
geen ploegarts had doch één en ander had overlegd met de ploegmanager [...]    - 
evenzo geen aiis - en dat deze op de hoogte was van het feit dat de sporter 
ozontherapie onderging. 
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Ook de voornoemde heer [ B. ] is geen geneesheer en de sp01ter gaat zelfs zover 
om deze persoon bloedanalyses te bezorgen ter bespreking en ontleding en hem 
advies te vragen over producten en behandeling (zie o.a. mail van 10 maait 2011 aan 
de sp01ter: "[...], je bent aan het beteren. Maar zeker nog ozon de eerste vier weken en 
direct ook nog Regal+ en Livo-guard voor nieren en lever bij gebruiken. Die zijn licht 
verstoord. Maar je hemo waarden bv. gaan de volgende dagen stijgen kan ik zien aan de 
jonge cellen en dat is zeer positief. Testo mag ook nog hoger en zeker ook in de morgen 
lijnzaad olie nuchter een soeplepel is zeer aan te bevelen". 

De bewuste geneesheer die de ozontherapie ging toepassen was de sporter vooraf volkomen 
onbekend en werd daarvoor speciaal opgezocht in [...]      , vele kilometers verwijderd van 
de woonplaats van de sporter en louter omwille van zijn reputatie op dat vlak en op 
aanwijzen van [ B. ]  ; de sporter kon niet eens de naam van de dokter geven 
aan de verbalisanten en diende dit eerst thuis na te kijken; hij verklaarde duidelijk: "van 
[ B. ] heb ik toen ook de naam en het adres van de arts ontvangen die de ozon 
therapie kon uitvoeren". 

Dit alles wijst op een systematisch handelen, bewust verborgen gehouden, parallel doch 
volkomen losstaand van de erkende geneeskunde en waaraan de sporter in volle besef gewild 
heeft deelgenomen zodat er geen enkele aanleiding is om zijn schuld aan de aangenomen 
dopingpraktijk ook maai· enigszins te herleiden. 

9. De sporter weerlegt niet dat hij, bij beslissing van de Disciplinaire Commissie Medisch
Verantwoorde Sportbeoefening van de Vlaamse Gemeenschap van 20 oktober 2005,
tuchtrechtelijk werd gesanctioneerd met (a) een verbod om gedurende een termijn van 24
maanden waarvan 12 maanden effectief en 12 maanden met uitstel gedurende 1 jaar, deel te
nemen aan enige sportmanifestatie of aan de voorbereiding van een sportmanifestatie en (b)
een administratieve geldboete van 500 euro; hij had tegen die beslissing hoger beroep
ingesteld, doch daarvan afstand gedaan zoals blijkt uit de beslissing van de Disciplinaire Raad
Medisch Verantwoorde Sportbeoefening van 6 december 2005; het betrof een dopinginbreuk
op het a1tikel 21, § 2, 3 ° (oude) Decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde
sportbeoefening met name zich te hebben onttrokken aan een regelmatige dopingcontrole
buiten wedstrijdverband en dit op [...]  2005.

De thans aanhangige dopingpraktijk (te situeren in 2011) en de hiervoor vennelde 
dopingpraktijk van 8 juni 2005 hebben plaatsgevonden binnen dezelfde periode van acht jaar 
en zijn derhalve als meervoudige ove1tredingen te beschouwen, waarbij de thans aanhangige 
dopingpraktijk dient aangezien als "een tweede dopingpraktijk", zowel onder de regelgeving 
van het Decreet M.V.S. van 2007 voormeld, als van het Antidopingdecreet van 2012. 

De inbreuk van 8 juni 2005 werd bestraft met de standaardsanctie van twee jaar schorsing en 
de huidige inbreuk zou evenzo, indien het om een eerste inbreuk zou handelen, en om de 
motieven zoals hierboven uiteengezet, te bestraffen zijn met de standaardsanctie van twee jaar 
uitsluiting. 

In die optiek dient de huidige inbreuk als tweede dopingpraktijk, te worden gesanctioneerd 
met een uitsluiting van acht jaar zoals ook gevorderd door de procureur en er is, zoals 
hierboven aangegeven, geen enkele reden om deze uitsluitingsperiode te verkorten. 
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10. Het artikel 326 van het UCI-Antidopingreglement voorziet dat aan een wielrenner,
licentiehouder en die zijn wielrennen op professionele wijze uitoefent, verplicht een geldboete
dient opgelegd jn het geval hem een uitsluitingsperiode van twee jaren of meer wordt
opgelegd; dit is te dezen in de regel van toepassing en er is geen aanleiding om toepassing te
maken van de herleidingsregeling zoals voorzien in artikel 326, l.b) UCI-reglement.

De wielrenner ressortee1i onder deze UCI-reglementering, die voor hem contractueel bindend 
is als gevolg van zijn aansluiting bij de U.C.I., waarbij hij zich verbond tot het naleven van de 
binnen die internationale federatie geldende reglementering; dat artikel 326 was al van kracht 
op het ogenblik van de feiten en door hem gekend en aanvaard; minstens wordt hij geacht dit 
te hebben gekend en aanvaard; niet aan te nemen is dat de sporter, toen hij vrijwillig om zijn 
aansluiting verzocht bij de U.C.I., niet ook besefte welke verbintenissen hij daarbij van zijn 
kant aanging, ook met betrekking tot mogelijk te ondergane sancties in geval van 
dopingpraktijken. 

De disciplinaire commissie stelt vast dat de WADA-code, die de basis vormt van het 
mondiale dopingbeleid en waartoe ook de U.C.I. zich dient te richten, onder artikel 10. 12 
voorziet dat het aan Antidopingorganisaties toegelaten is in hun eigen regels financiële 
sancties voor dopingovertredingen te voorzien doch dergelijke sancties mogen geen reden zijn 
om de uitsluitingsperiode te verkorten of een andere sanctie te beperken die volgens de Code 
van toepassing zou zijn. 

Ook uit artikel 23.2.2. in fine van de Code blijkt dat het opleggen van bijkomende financiële 
sancties alleszins de impact van de in dat artikel opgesomde artikelen niet mag wijzigen; dit 
kan alzo worden begrepen dat een tuchtcommissie kan oordelen dat in een bijzonder geval de 
combinatie van een sanctie op basis van de Code en een financiële sanctie op basis van de 
regels van een Antidopingorganisatie een te strenge straf zou v01men. (zie ook opmerking 
WADA-code onder atiikel 10.12) 

Gelet op de aard van de gehanteerde methode en de leeftijd van de elitesporter die aan de 
eindperiode van zijn loopbaan bezig is, het niveau dat de spmier tijdens zijn loopbaan heeft 
bereikt, alsook zijn mogelijke huidige financiële middelen, neemt de disciplinaire commissie 
aan dat het een te strenge en buitenproportionele bestraffing zou zijn om de elitesporter, naast 
de op te leggen uitsluiting van acht jaren en de diskwalificaties zoals hierna bepaald, een 
financiële boete op te leggen in de mate zoals door de U .C.I. gevorderd; al deze 
omstandigheden in acht nemend, is de disciplinaire commissie van oordeel dat een sterk 
gereduceerde boete dient aangenomen en bepaalt deze op 10.000 (tienduizend) euro. 

Alzo vormt het geheel van de te dezen opgelegde maatregelen m.n. de uitsluiting van 8 jaren, 
de diskwalificatie van uitslagen en de vermelde boete, samen een aangepaste sanctionering 
voor de aangenomen feiten. 

11. Het past om, in overeenstemming met de mtikelen 288 tot en met 292 van het
antidopingreglement U.C.I. de diskwalificatie uit te spreken van alle competitieresultaten
zoals door de sporter behaald vanaf de datum van [...]  2011; omtrent dit onderdeel
wordt geen specifiek verweer gevoerd.

12. In de regel dient de opgelegde uitsluitingsperiode in te gaan op datum van onderhavige
beslissing en er worden geen middelen aangevoerd van aru·d daru·omtrent anders te moeten
oordelen.
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13. De sporter dient veroordeeld tot alle kosten van huidig geding, al deze kosten worden tot
op heden begroot op 2.000 euro, zoals gevorderd door de bondsprocureur.

OM DEZE REDENEN 

DE DISCIPLINAIRE COMMISSIE 

Oordelende op tegenspraak en bij meerderheid van stemmen, 

Preciseert en actualiseert de feiten van de tenlastelegging als volgt: 
"in de loop van het jaar 2011, gedurende een tiental keren, als spmier, een inbreuk te hebben 
gepleegd op het Intern tuchtreglement inzake dopingpraktijken van de K.B.W.B. en W.B.V. 
in Vlaanderen zoals geldende met ingang van 1 januari 2009 en zoals gewijzigd met ingang 
van 2 mei 2013, met daaraan gekoppeld het Anti-dopingreglement U.C.I., met verwijzing naar 
het Decreet van 13 juli 2007 inzake medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening, 
gewijzigd door het Decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van 
doping in de sport ("het Antidopingdecreet"), het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 
juni 2008 houdende uitvoering van het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch en ethisch 
verantwoorde sportbeoefening, thans geldende het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 
oktober 2012 houdende uitvoering van het decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie 
en bestrijding van doping in de spo1i, 
door zich, als wielrenner-elitesporter, niet onthouden te hebben van dopingpraktijken, 
meerbepaald door het gebruik van een verboden methode, zijnde ten tijde van de feiten 
omschreven als chemische en fysieke manipulatie met name achtereenvolgens afname, 
manipulatie en opnieuw toedienen van volbloed in de bloedsomloop en thans omschreven als 
manipulatie van bloed en bloedcomponenten met name het toedienen of herinbrengen in het 
circulatoir systeem van eender welke hoeveelheid autoloog, homoloog of heteroloog bloed, of 
rodebloedcelproducten van welke oorsprong ook alsook eender welke vonn van 
intravasculaire manipulatie van bloed of bloedcomponenten door middel van fysische of 
chemische middelen", 

Verklaaii de sporter schuldig aan de hem ten laste gelegde inbreuk zoals gepreciseerd en stelt 
vast dat het te dezen gaat om een tweede dopingpraktijk in hoofde van deze sporter, 

Legt aan de sporter een uitsluiting op voor een periode van acht jaar, hetgeen inhoudt dat hij 
tijdens die periode in geen enkele hoedanigheid mag deelnemen aan een wedstrijd of andere 
activiteit (uitgezonderd geautoriseerde antidopingcursussen of rehabilitatieprogramma's), 

Noteert 7 november 2013 als de aanvangsdatum van deze uitsluiting en 6 november 2021 om 
24.00 uur als de einddatum daarvan, 

Legt daarnaast aan de sporter een boete op ten bedrage van 10.000 (tienduizend) EUR en 
veroordeelt hem tot de betaling daarvan aan de U.C.I., 

Verklaart de sporter gediskwalificeerd van alle individuele wedstrijduitslagen die hij als 
wielrenner zou hebben behaald in de tijdspanne vanaf[...] 2011, 

Veroordeelt de sporter tot de kosten van huidig geding, begroot op 2.000 euro, en te betalen 
aan de K.B.W.B., 
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Deze beslissing is gewezen te Brussel door de disciplinaire commissie bevoegd inzake doping 
van de K.B.W.B. en de W.B.V., samengesteld uit de leden die in deze zaak hebben gezeteld 
en geoordeeld, 

----

P. Buyle
Voorzitter

<�'--+-�. Luyten
Lid-arts Lid-jurist 

En op de openbare zitting van 7 november 2013 uitgesproken door de voorzitter, P. Buyle met 
bijstand van de griffier K. Lemmens. 

P. Buyle K. Lemmens




