
DISCIPLINAIRE RAAD VOOR BREEDTESPORTERS 

NADO VLAANDEREN 
Rolnummer: 2016 - 048 

In zake van: [Naam]      , geboren op [Datum]      , wonende te [Plaats]      , [Adres] 

Beticht van: te [Plaats] , op [Datum]       2016, · 
bij inbreuk op artikel 6 van het decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en 
bestrijding van doping in de sport (het Antidopingdecreet), 
zich, als breedtesporter, niet te allen tijde onthouden te hebben van dopingpraktijken als 
vermeld in artikel 3 van voormeld decreet, doordat ter gelegenheid van een dopingcontrole bij 
een wedstrijd thaiboksen, 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 sporter 
(artikel 3, 1 ° van voormeld decreet), in het bijzonder AMFETAMINE. 

Gelet op het voormeld Antidopingdecreet van 25 mei 2012; 

Gelet op 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; 

Gelet op het dossier dat werd samengesteld door NADO Vlaanderen; 

Gelet op de bestreden beslissing van 21 maart 2017 van de Disciplinaire Commissie, gewezen 
op tegenspraak en waarbij de breedtesporter: 

- 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 26 januari 2017 en loopt tot 26 januari 2021,
- veroordeeld werd tot een administratieve geldboete van 750,00 euro,
- tot een deel van de kosten werd veroordeeld ten bedrage van 500 euro;

Gelet op het aangetekend schrijven van 27 maait 2017, ter post afgestempeld op 28 maart 
2017, waarbij namens de breedtesporter hoger beroep werd ingesteld door zijn raadsman mr. 
[Naam]      , advocaatte [Plaats      ], [Adres]      ; 

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

Gehoord op zijn verzoek de heer Jurgen Secember namens NADO Vlaanderen; 

Gelet op de brief van 18 mei 2017 vanwege de raadsman van de breedtesporter en de daarbij 
gevoegde stukken; 

De breedtesporter, hoewel regelmatig opgeroepen zijnde, is niet in persoon of bij advocaat 
verschenen op de terechtzitting van 19 mei 2017 en de zaak werd te zijnen opzichte bij 
verstek behandeld. 
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Beoordeling: 

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

2, De voormelde aangetroffen stof was ten tijde van de feiten wettelijk omschreven als 
verboden stof in de verboden lijst, vastgesteld bij Ministerieel Besluit van 26 november 2015, 
gepubliceerd in het B.S. van 7 december 2015 en geldende met ingang van 1 januari 2016; het 
betreft een niet specifiek st�mulantium, verboden binnen wedstrijdverband. 

Ook thans is die stof als een niet specifiek stimulantium, verboden binnèn wedstrijdverband, 
als een verboden stof opgenomen in de verboden lijst, vastgesteld bij Ministerieel Besluit van 
8 december 2016, gepubliceerd in het B,S. van 16 december 2016 en geldende voor het jaar 
2017, 

3. Terecht heeft de Disciplinaire Commissie de dopingpraktijk in hoofde van de
breedtesporter bewezen geacht; ook het opzettelijk karakter van deze dopingpraktijk is aan te
nemen; de Disciplinaire Raad treedt de oordeelkundige redengeving van de Disciplinaire
Commissie op die onderdelen bij (punten 3 en 4.) en aanziet.die hier voor als herhaald en vult
deze aan als volgt.

Vermits de dopingpraktijk verband houdt met een niet specifieke stof, behoort het aan de 
breedtesporter het niet - opzettelijk karakter ervan aan te duiden; hij faalt in die bewijslast; de 
loutere bewering dat hij "tot op vandaag niet kan aangeven hoe deze stof in zijn lichaam is 
terecht gekomen" is dan ook daartoe niet aan te nemen. 

Dat hij voorheen nooit enige inbreuk op de dopingregelgeving heeft begaan en nooit 
veroordeeld is voor criminele activiteiten, zijn niet van aard anders te moeten oordelen, 
evenmin als de door hem geschetste omstandigheden waaronder hij aan de bewuste wedstrijd 
deel nam; zijn bewering als zou hij niettegenstaande een ernstige blessure toch hebben 
deelgenomen omwille van zijn eer, blijkt trouwens niet; in het voorgelegd attest schrijft de 
organisator dat betrokkene eerst had afgezegd omwille van een blessure doch dat hij "een paar 
uur later bevestigde om toch deel te nemen'' doordat "zijn blessure toch niet zo ernstig was,,. 

4. De in de regel op te leggen uitsluitingsperiode van vier jaar gelet op de aard van de
aangetroffen stof (niet specifiek) is derhalve te bevestigen.

5. Terecht hield de Disçiplinaire Commissie rekening met het gegeven dat aan de
breedtesporter een voorlopige schorsing werd opgelegd; rekening houdende met deze
voorlopige schorsing werd de datum waarop de opgelegde uitsluitingsperiode (van vier jaren)
ingaat, terecht bepaald op 26 januari 2017; deze uitsluiting loopt tot 26 januari 2021.

6. Samen met de DiscipFnaire Commissie is de Disciplinaire Raad van oordeel dat het
passend is om de breedtespmier, naast de opgelegde uitsluiting, nog bijkomend een
administratieve geldboete op te leggen.

De regelgeving voorziet niet in de mogelijkheid tot het Ópleggen van een voorwaardelijke 
administratieve geldboete. 

Gelet op de ernst van de feiten, de financiële mogelijkheden van de breedtesp01ier en de aard 
van de verboden stof alsook om hem door middel van deze financiële prikkel aan te zetten 
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zijn houding te wijzigen en hem tot meer alertheid aan te porren, acht de Disciplinaire Raad 
het terecht dat hem bijkomend een administratieve geldboete opgelegd werd van 750,00 euro; 
de geschetste :financiële mogelijkheden en de bewering dat hij geen geld verdient met sp01ten, 
zijn niet van aard anders te moeten oordelen. 

De Disciplinaire Raad acht de breedtesp01ter, naast de bepaalde uitsluiting, met deze boete 
genoegzaam aangespoord om zich in de toekomst van dergelijke feiten te onthouden; deze 
totale tuchtrechtel ijke sanctie (uitsluiting met geldboete) is evenredig met de aard en ernst van 
de vastgestelde inbreuk 

7. De Disciplinaire Commissie hee� op terechte gronden het ten laste van de breedtesp01ter
gelegde aandeel in de kosten zoals verbonden aan de procedure in eerste aanleg begroot op
500 euro.

8 .  Het past om het aandeel in de kosten van de procedure in hoger beroep en zoals te dragen 
door de breedtesporter te begroten op 250 euro en veroordeelt hem tot de betaling ervan. 

OM DEZE REDENEN 

DE DISCIPLINAIRE RAAD VOOR BREEDTESPORTERS 

Recht doende bij verstek ten aanzien van de breedtesporter en bij meerderheid van stemmen, 

Ontvangt het hoger beroep, 

Bevestigt de bestreden beslissing, 

Veroordeelt de breedtesp01ter aanvullend tot een bedrag van 250 euro als zijnde zijn aandeel 
in de kosten van de procedure in hoger beroep, 
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en op de openbare zitting van l juni  20 1 7  te Brussel uitgesproken door de voorzitter P. Buyle, met bij stand 
van Ludwig De Bruyn, secretaris 




