
Zaak:   [ Sporter ] 
Nummer:  2016-034 

Disciplinaire Commissie voor Breedtesporters 
NADO Vlaanderen 

Beticht van: het plegen van een dopingpraktijk naar aanleiding van een 
paardenwedrenwedstrijd, [Naam], in [Plaats] op [Datum] 2016, namelijk een inbreuk op 
miikel 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 weigering of het onvermogen zonder duidelijke 
verantwoording om een monster voor te leggen na de kennisgeving, vermeld in de 
toepasselijke antidopingregels. 

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

1. De disciplinaire commissie nam kennis van:

• het aangetekend schrijven van 25 oktober 2016 waarmee de sporter werd uitgenodigd
om aanwezig te zijn op de zitting van de disciplinaire commissie van 22 november
2016;

• de overige (procedure )stukken van het dossier.

2. De spotter was niet aanwezig op de zitting en werd niet vertegenwoordigd door een mis of
een advocaat.

Op de zitting van 22 november 2016 hoorde de disciplinaire commissie Jurgen Secember, als 
vertegenwoordiger van NADO Vlaanderen op zijn verzoek. 

3. Op [Datum] 2016 vond in opdracht van NADO Vlaanderen naar aanleiding van de 
paardenwedrenwedstrijd ([Naam]' te [Plaats] een dopingcontrole plaats. Het betrof een 
controle binnen wedstrijdverband.

De sporter werd rechtsgeldig opgeroepen voor de dopingcontrole. Hij ondertekende het 
dopingcontroleformulier waarin hem kennis werd gegeven van zijn oproeping. De sporter bood 
zich aanvankelijk aan doch gaf te kennen dat hij nog niet kon plassen, De controlearts vermeldt 
in het aanvullend formulier dat hij de sporter wees op zijn verplichtingen en de mogelijke 
gevolgen bij het niet vervullen hiervan. Toen de sporter om 18.55 uur nog niet was opgedaagd, 
contacteerde de controlemis hem telefonisch en wees hem nogmaals op de verplichtingen en 
mogelijke gevolgen bij het niet vervullen ervan. De sporter kwam echter niet opdagen en de 
controlearts sloot om I 9.35 uur de controle af. De sporter belde om I 9.53 uur naar de 
controlearts en meldde hem dat hij niet meer naar het dopingcontrolestation zou komen. 

Het na het vervullen van de administratieve formaliteiten niet meer komen opdagen voor het 
effectief afleveren van een urinemonster staat gelijk met de weigering zonder duidelijke 
verantwoording om een monster voor te leggen. In casu is er sprake van een bewuste weigering, 
gezien de sporter aan de controlearts te kennen gaf niet meer naar het dopingcontrolestation te 
komen. 
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Artikel 42,  § 1 , 3° , Antidopingdecreet van 25 mei 20 1 2  bepaalt : "Bij een eerste overtreding, 
wordt de uitsluiting van de sporter als volgt bepaald: ( . . .  ) 
2° voor een dopingpraktijk als vermeld in artikel 3, 3 ° : 
a) vierjaar uitsluWng, tenzij paragraqf 4, 5, of 6 van toepassing is;
b) twee jaar uitsluiting indien de sporter heeft verzuimd zich aan een monstername te
onderwerpen en kan aantonen dat het niet opzettelijk was, tenzij paragraqf 4, 5 a

f

6 van
toepassing is".

Er is geen sprake van afwezigheid van (significante) schuld .  Het betreft een opzettelijke 
weigering. Aldus is voor deze eerste overtreding de uitsluitingstermijn van vier j aar 
toepasselijk .  Deze sanctie is evenredig met de ernst van de ovetireding. Door het bewust 
weigeren van een dopingcontrole maakt de sp01ier de effectieve controle onmogelijk  en 
ondermijnt hij het door de decreetgever beoogde antidopingbeleid. 
De uitsluiting van vier jaar vangt aan op 20 september 20 1 6, zijnde de datum waarop de sporter 
voorlopig werd geschorst voor deelname aan wedstrijden. 

De hierna bepaalde administratieve geldboete wij st de sporter bijkomend op het belang van de 
eerlijkheid in de sport . 

Op grond van artikel 4 1 ,  § 1 ,  3° Antidopingdecreet van 25 mei 20 1 2, moet de disciplinaire 
commissie als de overtreding verband houdt met een dopingtest binnen wedstrij dverband in een 
individuele sport, de diskwalificatie uitspreken van het resultaat van de sporter, met alle 
gevolgen die daaruit voortvloeien wat betreft punten, medailles,  prijzen en dergel ijke. 

Geen enkele van de sancties hierna bepaald sluit de individuele sportbeoefening voor louter 
recreatieve doeleinden van de sporter uit. 

Op deze gronden, de disciplinaire commissie voor breedtesporters, 
Na beraad en bij verstek, 

verklaaii de spo1ier [Naam] uitgesloten voor een periode van vier j aar voor de hiervoor te 
last gelegde en bewezen bevonden inbreuk, hetgeen inhoudt dat hem verbod wordt opgelegd 
om deel te nemen aan enige spotiactiviteit als sporter alsook in eender welke hoedanigheid en 
veroordeelt de sporter tot betaling van een administratieve geldboete van 3 .000 euro; 

zegt dat deze uitsluiting aanvangt op 20 september 2016 en loopt tot en met 19  september 
2020 en legt een deel van de kosten die aan deze procedure verbonden zijn, n l .  ten belope van 
een bedrag van € 500, te last van de sporter en veroordeelt hem tot betaling hiervan. 

spreekt de diskwalificatie uit van het resultaat van de sporter in de wedstrijd  van [Datum]  
20 1 6, met alle gevolgen die daaruit vo01ivloeien wat betreft punten, medailles, prijzen en 
dergelijke. 



Deze besl issing is gewezen te Bru ssel door de disciplina ire commiss ie voor breedtespmters, samengesteld 
u it de leden d ie in deze zaak hebben gezete ld en f oordeeld,
n l . V 

. . .. •....•• .•.•.• •·· ·· • 



Zaak:   [ Sporter ] 
Nummer:  2016-0348

Disciplinaire Commissie voor Breedtesporters 
NADO Vlaanderen 

Beticht van: het plegen van een dopingpraktijk naar aanleiding van de paarderennen, 
[Naam]    , in [Plaats]       op [Datum] 2016, namelijk een inbreuk op artikel 6 en 
artikel 3, 3° 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 weigering of het onvermogen zonder duidelijke verantwoording om een 
monster voor te leggen na de kennisgeving, vermeld in de toepasselijke antidopingregels. 

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

1 . 1 De disciplinaire commissie voor breedtesporter besliste bij verstek van de sporter op 
6 december 201 6 het volgende: 

"verklaart de sporter [Naam]       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 
3000 euro; 

zegt dat deze uitsluiting aanvangt op 20 september 2016 en loopt tot en met 19 september 
2020 legt een deel van de kosten die aan deze procedure verbonden zijn, nl. ten belope van 
een bedrag van € 500, te last van de sporter en veroordeelt hem tot betaling hiervan. 

spreekt de diskwalificatie uit van het resultaat van de sporter in de wedstrijd van [Datum] 
2016, met alle gevolgen die daaruit voortvloeien wat betreft punten, medailles, prijzen en 
dergelijke. ' ' 

1 .2 Met een brief verzonden op 15 december 201 6 stelde de sporter "beroep" in tegen deze 
beslissing. De sporter werd navolgend opgeroepen voor de disciplinaire raad voor 
breedtesporters. 

De disciplinaire raad voor breedtesporters besliste op 3 februari 2017  het volgende: 

"stelt vast niet bevoegd te zijn en verzendt de zaak naar de (d)isciplinaire (c)ommissie alwaar 
de sporter, na behoorlijke oproeping kan worden gehoord omtrent het verzet zoals ingesteld 
bij aangetekend schrijven met als vermelde datum 11 december 2016 doch per post verzonden 
op 15 december 2016, minstens zoals ingesteld bij aangetekende brief van zijn advocaat van 
20 december 2016 en dit tegen de beslissing van de (d)isciplinairè (c)ommissie van 6 
december 2016". 



1 . 3  De disciplinaire raad voor breedtesporters stelde vast dat de sporter geen hoger beroep 
doch wel verzet instelde tegen de beslissing van 6 december 201 6  van de disciplinaire 
commissie voor breedtespmiers, ten aanzien van hem gewezen bij verstek. 

De disciplinaire commissie voor breedtesporters stelt vast dat het verzet van de sporter tijdig 
en regelmatig naar vorm werd ingesteld en ontvankelijk is. Het ontvankelijk .  verzet van de 
sporter heeft tot gevolg dat de voormelde beslissing van 6 december 20 1 6  voor onbestaande 
wordt gehouden en de disciplinaire commissie opnieuw ten gronde beslist. 

1 .4 De disciplinaire commissie voor breedtesporters hoorde op de openbare rechtszitting van 
2 1  februari 20 1 7 :  

- Jurgen Secember, als vertegenwoordiger van NADQ Vlaanderen op zi jn verzoek;
- de sporter, in zijn middelen van verdediging vertegenwoordigd door zijn raadsman meester 
[Naam]      , advocaat te [Plaats]      .

2 ,  Op [Datum] 2 0 1 6  vond in opdracht van NADO Vlaanderen naar aanleiding van de 
paardenwedrennen [Naam]       te [Plaats]       een dopingcontrole plaats. Het betrof een 
controle binnen wedstrijdverband. 

De sporter werd rechtsgeldig opgeroepen voor de dopingcontrole. Hij ondertekende 
het dopingcontroleformulier waarin hem kennis werd gegeven van zijn oproeping. De 
sporter bood zich aanvankelijk aan in het dopingcontrolestation doch gaf de controlearts te kennen 
dat hij nog niet kon plassen, De controlearts vermeldt in het aanvullend formulier dat hij de 
sporter wees op zijn verplichtingen en de mogelijke gevolgen bij het niet vervullen hiervan. 
Toen de sporter om 18.55 uur nog niet was opgedaagd, contacteerde de controlearts hem 
telefonisch en wees hem nogmaals op de verplichtingen en mogelijke gevolgen bij het niet 
vervullen ervan. De sporter kwam echter niet opdagen en de controlearts sloot om 19.35 uur de 
controle af, De sporter belde om 19.53 uur naar de controlearts en meldde .hem dat hij niet 
meer naar het dopingcontrolestation zou komen. 

Het na het vervullen van de administratieve formaliteiten niet meer komen opdagen voor het 
effectief afleveren van een urinemonster staat gelijk met de weigering zonder duidelijke 
verantwoording om een monster voor te leggen. In casu is er sprake van een bewuste 
weigering, gezien de sporter aan de controlearts te kennen gaf niet meer naar het 
dopingcontrolestation te komen. De omstandigheden dat hij gedehydrateerd was (na 
veelvuldig saunabezoek om gewicht te verliezen), dat hij woont in de streek van [Naam] te 
Frankrijk en dat hij 's morgens vroeg moest werken in de manege, doen geen afbreuk aan 
deze vaststelling; op geen enkele wijze heeft de sporter deze omstandigheden aan de 
controlearts verduidelijkt, doch integendeel koos hij bewust en vrijwillig om niet terug te keren 
voor het afleveren van een urinemonster. De bewering dat volgens de Franse 
antidopingregels een sporter zich in de omstandigheden zoals deze zich bij deze 
dopingcontrole voordeden, 24 uur later mag aanbieden bij een arts om de controle te laten 
uitvoeren en dat de sporter van plan was dit te doen, wordt niet enigszins aannemelijk 
gemaakt, laat staan bewezen. 

3. Artikel 42§ 1, 3°, Antidopingdecreet van 25 mei 2012  bepaalt: ''Bij een eerste overtreding, 
wordt de uitsluiting van de sporter als volgt bepaald: ( ... ) 
2° voor een dopingpraktijk als vermeld in artikel 3, 3 ° : 
a) vier jaar uitsluiting, tenzij paragraaf 4, 5, of 6 van toepassing is;



b) twee jaar uitsluiting indien de !;porter heeft verzuimd zich aan een monstername te 
onderwerpen en kan aantonen dat het n iet opzettelijk was, tenzij paragraaf 4, 5 of 6 van 
toepassing is".

Er is geen sprake van afwezigheid van (significante) schuld. Het betreft een opzettelijke 
weigering. Aldus is voor deze eerste oveitreding de uitsluitingstermijn van vier jaar 
toepassel ijk. Deze sanctie is evemedig met de ernst van de ove1treding. Door het bewust 
weigeren van een . dopingcontrole maakt de sporter de effectieve controle  onmogelijk en 
ondermijnt hij het door de decreetgever beoogde antidopingbeleid. 

De uitsluiting van vier j aar vangt aan op 20 september 201 6, zijnde de datum waarop· de 
spotter voorlopig werd geschorst voor deelname aan wedstrijden. Aldus brengt de 
disciplinaire commissie deze voorlopige uitsluiting in mindering van de opgelegde uitsluiting. 

De hierna bepaalde administratieve geldboete wij st de spo1ter bijkomend op het belang van de 
eerlijkheid in de sport. Terecht wees de ve1tegenwoordiger van NADO Vlaanderen op het 
belang van het prijzengeld bij een internationale wedstrijd als [Naam]      , zodat de 
geldboete hiermee in verhouding moet zijn .  

Op grond van artikel 41 ,  § 1 ,  3° Antidopingdecreet van 25 mei 20 12 ,  moet de disciplinaire 
commissie als de overtreding verband houdt met een dopingtest binnen wedstrijdverband in 
een individuele spmt, de diskwalificatie uitspreken van het resultaat van de sporter, met alle 
gevolgen die daaruit voortvloeien wat betreft punten, medailles, prijzen en dergelijke. 

Geen enkele van de sancties hierna bepaald sluit de individuele sportbeoefening voor louter 
recreatieve doeleinden van de spmter uit. 

Op deze gronden, de disciplinaire commissie voor breedtesporters 
Na beraad, op verzet en op tegenspraak, 

verklaart het verzet van de sporter tegen de voormelde beslissing van 6 december 20 1 6  
ontvankelijk en houdt deze beslissing voor onbestaande, 

opnieuw beslissend: 

verklaait de sp01ter [Naam]       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 ver�ordeelt de spo1ter tot betaling van een administratieve geldboete van 
2.000 euro ; 

zegt dat deze uitsluit ing aanvangt op 20 september 2016 en loopt tot en met 19 september 
2020 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. 

spreekt de diskwalificatie uit van het resultaat van de sporter in de wedstrijd van [Datum] 
201 6, met alle gevolgen die daaruit vo01tvloeien wat betreft punten, medailles, prijzen en 
dergelijke. 



Deze besl iss ing is gewezen te Brussel door de discipl 1i'a i re commissie voor breedtesporters, samengesteld 
u i t  de leden d ie in deze zaak hebben gezeteld en geoo ·deeld, 
nl .  

G
. Më��· 

voorzitter 




