
DISCIPLINAIRE RAAD VOOR BREEDTESPORTES 

NADO VLAANDEREN 

Rolnummer: 2014 - 109 

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

Beticht van: te [...]      , op [...]      2014, 
bij inbreuk op aiiikel 6 van het decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en 
bestrijding van doping in de spmi (het Antidopingdecreet), 
zich, als breedtesporter, niet te allen tijde onthouden te hebben van dopingpraktijken als 
venneld in aiiikel 3 van voormeld decreet, doordat ter gelegenheid van een dopingcontrole bij 
een wedstrijd bodybuilding, de aanwezigheid werd vastgesteld van een verboden stof of van 
een metaboliet of marker daarvan in een monster dat afkomstig is van het lichaam van de 
spmier (miikel 3,1 ° van voonneld decreet), met name BOLDENONE, CLENBUTEROL, 
FUROSEMIDE alsook diverse metabolieten van BOLDENONE, MESTEROLONE en 
DROSTANOLONENE, BOLDENONE en OXYMETHOLON, volgens de ve1melding in 
het beproevingsverslag van 9 december 2014 van het dopingcontrolelaboratorium te 
Zwijnaarde. 

Gelet op het voorn1eld Antidopingdecreet van 25 mei 2012; 

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 10 maart 2015 van de Disciplinaire Commissie voor 
Niet-Elitesporters, gewezen op tegenspraak, en ,vaarbij de betrokkene: 

- uitgesloten verklaard werd voor een periode van vier ( 4) jaar hetgeen inhoudt dat hem
verbod wordt opgelegd om deel te nemen aan enige sportactiviteit als sporter alsook in eender
welke hoedanigheid,
- gezegd werd dat die uitsluiting aanvangt op 10 mam1 2015 en eindigt op 9 maart 2019,
- veroordeeld werd tot het betalen van een administratieve geldboete van 1.000 euro,
- tot een deel van de kosten werd veroordeeld ten belope van 350 euro;

Gelet op het hoger beroep, namens betrokkene ingesteld door zijn raadsman, mr. [...]       [...]      
, advocaat te [...]      , [...]      , bij aangetekende brief van 28 september 2016; 

Gelet op de mondelinge uiteenzetting van de zaak door de voorzitter; 
Gehoord op zijn verzoek de heer Didier Cornelis namens NADO Vlaanderen; 

Gehoord de betrokkene in zijn middelen van verdediging, ontwikkeld door zijn raadsman mr. 
[...]  , advocaat te [...]  , loco mr. [...]  voormeld. 
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AFSTAND van HOGER BEROEP: 

Bij mail van 20 oktober 2016 had de raadsman van betrokkene aangekondigd dat zijn cliënt 
afstand deed van zijn hoger beroep. 

Ter zitting van 21 oktober 2016 verklaarde de raadsman van betrokkene, die de betrokkene 
damioe vertegenwoordigde, dat de betrokkene uitdrukkelijk afstand doet van zijn voonneld 
ingesteld hoger beroep. 

Het past hem daarvan akte te verlenen. 

Deze afstand staat er niet aan in de weg dat de Disciplinaire Raad hem veroordeelt tot een 
gedeelte van de kosten verbonden aan de procedure in graad van hoger beroep; dit werd ter 
zitting niet weerlegd; dit aandeel ten laste van de betrokkene en door hem te betalen wordt 
thans begroot op 200 euro. 

OM DEZE REDENEN 

DE DISCIPLINAIRE RAAD VOOR BREEDTESPORTERS, 

Recht doende op tegenspraak en bij meerderheid van stemmen, 

Verleen akte aan de betrokkene [ Sporter ]  dat hij afstand doet van zijn voormeld hoger 
beroep, 

Veroordeelt de betrokkene [ Sporter ] tot het betalen van 200 euro als zijnde zijn aandeel in 
de kosten van de procedure in hoger beroep, 
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Deze beslissing is gewezen te Brussel door de disciplinaire raad voor breedtespotters, samengesteld uit de 
leden die in deze zaak hebben gezeteld en geoordeeld , 
n 1. 

P.Buyl 0 ~ , 
voorzittÎ11 f') 

L. Re 

-----
en op de openbare zitting van 4 november 201 6 uitgesproken door de voorzitter P. Buyle, met bijstand van 
Heidi Colsoul, secretaris 

. Colsoul , secretaris 
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