
Disciplinaire Commissie voor Breedtesporters 
NADO Vlaanderen 

Zaak: [ Sporter ] 
Nummer: 2017-002 

Beticht van: het plegen van een dopingpraktijk naar aanleiding van een fitnesstraining in 
[Plaats]       op [Datum] 2017, zijnde een inbreuk op artikel 6 juncto 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 
aanwezigheid van een verboden stof of van ee11 metaboliet of marker daarvan in een monster 
dat afkomstig is van de sporter, in het bijzonder metabolieten van anabole steroïden. 

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

De disciplinaire commissie nam onder meer kennis van: 

• het analyseverslag v,:tn 14 maart 2017 van het erkende dopingcontrolelaboratorium in
Zwijnaarde waaruit blijkt dat in het urinestaal meerdere anabole steroïden werden
aangetroffen;

• het aangetekend schrijven van 12 april 2017 waarmee de spm1er wordt uitgenodigd
om aanwezig te zijn op de zitting van de disciplinaire commissie van 16 mei 2017.

1. De disciplinaire commissie voor breedtesporters hoorde op de openbare zitting van 16 mei
2017:

- Jurgen Secember, als vertegenwoordiger van NADO Vlaanderen op zijn verzoek;
- de sporter in zijn middelen van verdediging.

2. Op [Datum] 2017 vond in opdracht van N ADO Vlaanderen naar aanleiding van een 
fitnesstraining te [Plaats]   een dopingcontrole plaats in het fitnesscentrum [Naam], 
[Plaats]            , [Adres]           . Het betrof een controle buiten wedstrijdverband.

De sporter werd rechtsgeldig opgeroepen voor de dopingcontrole. Hij leverde op rechtmatige 
wijze een urinemonster af. 

De analyse van het urinemonster van de sporter toont de aanwezigheid van diverse anabole 
steroïden en SERM's aan, namelijk drostanolon, nandrolone, norandrosterone, tamoxifen, 
mesterolon en stanozolol. Deze middelen horen thuis onder respectievelijk de exogene en 
endogene androgene anabole steroïden en de selectieve oestrogeenreceptormodulatoren. Dit 
zijn verboden middelen overeenkomstig artikel artikel 1, § 3, 2° , a (exogene AAS), 1, 12 
(drostanolol), 19 (mesterolon), 39 (stanozolol); b (endogene AAS), 8, nandrolon, 4, b, 2 
(SERM's) (tamoxifen), verboden lijst 2017. Het zijn voornamelijk niet-specifieke middelen 
die op elk ogenblik, dit is bürnen en buiten wedstrijdverband, verboden zijn. 
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Er is sprake van een afwijkend analyseresultaat overeenkomstig artikel 2, 2° 

Antidopingdecreet van 25 mei 20 12. 

De sporter erkende uitdrukkelijk de door hem begane dopingpraktijk. Hij legde ten aanzien van 
de disciplinaire conunissie voor breedtesporters een uitgebreide en gedetailleerde 
verklaring af. Zo verklaarde hij dat de verboden middelen hem werden aanbevolen én 
verkocht door zijn toenmalige fitnesscoach [Naam] , die zelf uitbater is van een 
fitnessclub [Naam]  . Hij betaalde ongeveer 270 euro voor één pakket van de 
middelen. Hij vermeldde ook [Naam]  die hem al eerder een pakket dopingmiddelen 
had aangeboden en verkocht. Deze baat een fitnesscentrum uit te [Plaats]      . 

Op de zitting van 16mei 2017   liet de vertegenwoordiger van NADO Vlaanderen verstaan dat 
de informatie die de sporter verstrekte mogelijk in aanmerking komt als substantiële hulp in de 
zin van artikel 2, 58°, Antidopingdecreet van 25 mei 2012. Dit is echter een aspect van de 
uitvoering van de hierna opgelegde sanctie en behoort tot de bevoegdheid van NADO 
Vlaanderen. 

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

3. Overeenkomstig artikel 42, § l, 1, 0 Antidopingdecreet van 25 mei 20 12 wordt de
dopingpraktijk zoals vermeld in artikel 3, 1 ° van dit decreet bestraft als volgt:
a) vier j aar uitslui t ing als het opzette l ij k  was, ;
b) twee jaar u i tslui t ing a ls het n iet opzettel ij k  was, tenzij paragraaf 4 ,  5 of 6 van toepass ing is .

Art ikel 2, 46° Anlidopingdecreet  van 25 mei 20 1 2  omschrij ft opzettel ij k  a ls volgt : 
"opzettelijk: de 5porter of begeleider heefl handelingen gesteld waarvan hij of zij wist dat ze 
een dopingovertreding waren of dat er een aanzienlijk risico was dat de handelingen een 
dopingovertreding zoude11 kunnen zijn of tot gevolg zouden kunnen hebben en dat risico 
kennelijk heeji genegeerd. ( . . .  )". 

De verboden middelen zijn  regelrechte dopingproducten en werden door de sporter ook als 
dusdanig aangekocht en aangewend . De sporter diende zich de middelen zelf   toe en beoogde 
de dopingeffecten van deze middelen, zoa ls  h ij zelf erkende. 

Er is duidelijk sprake van een opzettelijke dopinginbreuk. 

Een uitsluiting voor vier jaar is passend en staat in verhouding tot de mate van schu ld van de 
sporter en de ernst van de overtreding van de antidopingregels. Bij het bepalen van de 
omvang van de uitsluiting mag de disciplinaire commissie geen rekening houden met de 
eventuele substantiële hulp bij de ontdekking van andere dopingpraktijken of betrokkenen, 
gezien die, zoals al vermeld, een eventueel aspect van de uitvoering van de uitsluiting is, als 
bevoegdheid van NADO Vlaanderen. 

De reeds opgelegde voorlopige uitsluiting voor deelname aan wedstrijden brengt de 
disciplinaire commissie voor breedtesporters in mindering door de opgelegde uitsluiting te 
laten ingaan vanaf 23 maart 2017. 



B ij het bepa len van de bij komende adm i n i strat i eve geldboete kan de d i scipl ina ire commissie 
voor breedtesporters wel rekening houden met de eerl ij kheid en medewerking van de sporter. 
B ij gebrek hieraan had de d i sc ip l  i na i re commissie de sporter, die [beroep]       is en een 
maandel ijks  l oon heeft van [ . . .] euro, een ge ldboete van 2 .000 euro opgelegd ; rekening 
houdend met de houd i ng van de sporter venninde1t de disciplinaire commissie de  
adm in istrat ieve geldboete naar 1 . 000 euro. De hierna bepaalde adm i nistrat i eve geldboete 
moet de spotter b ijkomend aanzetten de ant idopingregels voortaan strikt na te leven . 

Op deze gronden, de d i scipl inaire commiss ie voor breedtespo rters 
Na beraad en op tegenspraak, 

verklaait de sporter u itgesloten voor een periode van vier jaar  voor de h iervoor te 
l ast gelegde en bewezen bevonden inbreuk , hetgeen inhoudt dat hem verbod wordt opgelegd 
om deel te nemen aan en ige sportact iv i te i t  als sporter alsook in eender welke 
hoedanigheid en veroordeelt de sporter tot betaling van een administratieve geldboete van 
1 .000 euro; 

zegt dat deze uitsl u it ing aanvangt op 23 maart 20 1 7  en loopt tot 23 maart 202 1 en legt 
een deel van de kosten d i e  aan deze procedure verbonden zij n, nl . ten belope van een bedrag 
van 500 euro, te last van de sporter en veroordeelt hem tot betaling hi ervan . 



Deze beslissing is gewezen te Brussel door de discipl inaire commissie voor breedtesporters, samengesteld 
uit de leden d ie in deze zaak hebben gezeteld en gîordeeld, 
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)LMegat'IC� \ ------- J. Ghoos l ) J. Van den Berghe,
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< en op de openbare zitting van 30 mei 20 1 7  u itgesproken door de voorzitter B .  Meganck, met bijstand van 

mevrou,v Heidi Colsoul, secretaris 

(s. Meganc�, vlior� H. Colsoul, secretaris
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