
Disciplinaire Commissie voor Breedtesporters 

NADO Vlaanderen 

Zaak: [ Sporter ]
Nummer: 2016-033

Beticht van: het plegen van een dopingpraktijk in het kader van de spoti triatlon naar 

aanleiding van een dopingcontrole buiten wedstrijdverband op [Datum] 2016, namelijk 

een inbreuk op artikel 6 en artikel 3, 1 ° 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 de aamvezigheid van een verboden stof of van 

een metaboliet of een marker daarvan in een monster daarvan dat afkomstig is van de 

sporter, in het bijzonder recombinant human erythropoetin (rhEPO). 

Inzake: [ Sporter ], 
geboren: [Datum], 
wonend: [Adres], [Plaats]. 

1. De disciplinaire commissie nam kennis van:

IJl het analyseverslag van 5 september 2016 van het erkende dopingcontrolelaboratorium 
in Zwijnaarde waaruit blijkt dat in het urinestaal erythropoetin (rhEPO) werd 
aangetroffen; 

@ het aangetekend schrijven van 12 september 2016 waarmee de sporter werd 
uitgenodigd om aanwezig te zijn op de zitting van de disciplinaire commissie van 4 
oktober 2016; 

• de overige (procedure )stukken van het dossier.

2. Op de zitting hoorde de disciplinaire commissie in het Nederlands:

• de sporter in zijn middelen van verdediging,
• Didier Cornelis als vertegenwoordiger van NADO Vlaanderen.

3. Controlearts dr. Frederik Van Acker werd door de directeur van NADO Vlaanderen belast

met de uitvoering van een dopingcontrole ten aanzien van de spmier.

Op 28 juli 2016 voerde de controlearts in opdracht van NADO Vlaanderen de dopingcontrole 

uit in de woning van de sporter; het betrof een controle buiten wedstrijdverband. 

De sporter werd rechtsgeldig opgeroepen voor de dopingcontrole. Hij leverde op rechtmatige 

wijze een urinemonster af. De rechtsgeldigheid van de dopingcontrole wordt door de sporter 

niet betwist. 

De analyse van het urinemonster van de spmier toont de aanwezigheid aan van erythropoetin 

(rhEPO). 
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Het in het urinemonster van de sporter aangetroffen middel is een verboden middel, dat 

vermeld is op de verboden lijst 2015 (Ministerieel besluit houdende vaststelling van de 

verboden lijst, vermeld in artikel 9 van 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, B.S. 12 december 2014). Het middel hoort thuis onder de 

categorie peptidehormonen, groeifactoren, aanverwante stoffen en mimetica (mi. 1, § 3, 2°, a, 

1 ). Het is een niet-specifieke stof die verboden is binnen en buiten wedstrijdverband. 

Er is sprake van een afwijkend analyseresultaat overeenkomstig artikel 2, 2°

Antidopingdecreet van 25 mei 2012. 

De sporter erkende op de zitting van de disciplinaire commissie zichzelf spuiten met EPO te 

hebben toegediend. Hij erkende dit ook reeds schriftelijk, voor de behandeling van de zaak, 
zonder dat dit een grond is tot vermindering vm1 de uitsluitingsperiode. De sporter verklaarde 
dat hij het middel kocht via het internet. Hij betaalde 300 euro voor een doos met zes spuiten. 

Het bestaan van een dopingpraktijk in hoofde van de spmier is bewezen. 

4: Overeenkomstig artikel 42, § 1, 1 ° Anti dopingdecreet van 25 mei 2012 wordt de 

dopingpraktijk zoals vermeld in artikel 3, 1 ° van dit decreet bestraft als volgt: 

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: 

"opzellelijk: de sporter of begeleider heeft handelingen gesteld waarvan hij of zij ,vist 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. Een dopingovertreding die het gevolg is van een afi11ijkend 

analyseresultaat voor een stof die alleen binnen -wedstrijdverband verboden is, wordt geacht, 

tot het bewijs van het tegendeel is geleverd, niel opzettelijk te zijn als het een specifieke stof 

betreft en de sporter kan aantonen dal de verboden stof buiten wedstrijdverband werd 

gebruikt. Een dopingovertreding die het gevolg is van een aji11ijkend analyseresultaat voor 

een stof die alleen binnen wedstrijdverband verboden is, wordt niet als opzettelijk beschouwd 

indien het een niet-specifieke stof betreft en de sporter kan aantonen dat de verboden stof 

buiten wedstrijdverband werd gebruikt in een conlext die niets te maken heeft met 

sportprestaties". 

De spotier is triatlonatleet. Het is algemeen gekend dat een middel als (rh)EPO een bijzonder 

effectief dopingmiddel is in deze duursport. Ook de sporter was dit bekend, want hij kocht het 

middel en diende het zichzelf toe met het oog op verbetering van zijn sportieve prestaties. 

De disciplinaire commissie stelt, mede gezien de aard van het verboden middel, vast dat de 

sporter dit opzettelijk heeft gebruikt in functie van zijn sportbeoefening triatlon, zodat de 

uitsluitingsperiode van vier jaar van toepassing is. Deze sanctie is evenredig met de aard en de 

ernst van de dopingpraktijk. Het gebruik van dopingmiddelen als EPO in duursporten is een 

plaag die de eerlijkheid van de sport in het gedrang brengt. Een sporter die bewust de gelijke 

kansen in de sport verstooti, dient een voldoende ruime periode van sportbeoefening te 

worden uitgesloten. 



Op grond van artikel 23/2, l 3de lid Antidopingdecreet wordt de duur van een voorlopige 

schorsing afgetrokken van een eventuele uitsluitingsperiode die uiteindelijk aan de sporter 

wordt opgelegd of door hem wordt aanvaard. De commissie doet dit door de uitsluiting te 

doen aanvangen vanaf 25 augustus 2016, de dag die in de brief van 16 augustus 2016 vermeld 

is als de start van de voorlopige schorsing voor deelneming aan wedstrijden. 

De hierna bepaalde bijkomende administratieve geldboete moet de sporter op effectieve wijze 

wijzen op de ernst van de dopingpraktijk. De commissie houdt bij het bepalen van de boete 

rekening met het feit dat de sporter [...]       is en hij in zijn eemnanszaak drie personeelsleden 

heeft. 

Op deze gronden, de disciplinaire commissie voor breedtesporters 

Na beraad, en 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 1.500 euro; 

zegt dat deze uitsluiting aanvangt op 25 augustus 2016 en loopt tot en met 24 augustus 

2020 en legt een deel van de kosten die aan deze procedure verbonden zijn, nl. ten belope van 

een bedrag van 500 euro, te last van de sporter en veroordeelt hem tot betaling hiervan. 
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Deze beslissing is gewezen te Brussel door de dfisciplinaire commissie voor breedtesporters, samengesteld
uit de leden die in deze zaak hebben gezeteld en
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en op de openbare zitting van 18 oktober 2016 uitgesproken door de voorzitter B. Meganck, met bijstand
van mevrouw H. Colsoul, secretaris 
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