
Disciplinaire Commissie voor Breedtesporters 
NADO Vlaanderen 

Zaak: [ Sporter ] 
Nummer: 2017-021 

Beticht van: het plegen van een dopingpraktijk tijdens een fitnesstraining in [Plaats] op 
[Datum] 2017, een inbreuk op at1ikel 6 juncto at1ikel 3, 1 ° van het decreet van 25 mei 2012 
betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sp011� door het zich als sp011er 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]       

1. De disciplinaire commissie nam onder meer kennis van:

• het aangetekend schrijven van 11 oktober 2017 waarmee de sp011er wordt uitgenodigd 
om aanwezig te zijn op de zitting van de disciplinaire commissie van 14 november 2017.

2. De sporter is aanwezig op de zitting van 14 november 2017 en wordt bijgestaan door haar 
raadsman, meester [Naam]      , advocaat te [Plaats]      .

Op de openbare zitting van 14 november 2017 hoorde de disciplinaire commissie voor 
breedtesp011ers: 

- Jurgen Secember, als vertegenwoordiger van NADO Vlaanderen op zijn verzoek;
- de sp011er en haar raadsman in hun middelen van verdediging.

3. Op [Datum]       2017 vond in het fitnesscentrum [Naam]       te [Plaats]       in opdracht
van NADO Vlaanderen een dopingcontrole plaats. Het betrof een controle buiten
wedstrijdverband.

De sp011er werd rechtsgeldig opgeroepen voor de dopingcontrole. Uit het 
dopingcontroleformulier volgt dat de sporter weigerde zich naar het dopingcontrolestation te 
begeven. In het aanvullènd formulier noteerde de controlearts dat de spo11er zei dat zij alle 
medewerking weigerde. Toen haar gewezen werd op de mogelijke gevolgen bleef zij weigeren. 

De sporter bevestigde ook voor de disciplinaire commissie dat zij weigerde te plassen. 

Het ontwijken van een monsterneming, of het zonder geldige reden weigeren of zich niet 
aanbieden voor een monstemame na de kennisgeving, vermeld in de toepasselijke 
antidopingregels is overeenkomstig at1ikel 3, 3° Antidopingdecreet van 25 mei 2012.
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Het bestaan van een dopingpraktijk in hoofde van de sporter is bewezen, 

4. Overeenkomstig artikel 42, § 1, 2° Antidopingdecreet van 25 mei 2012 wordt de
dopingpraktijk zoals vermeld in artikel 3, 3° van dit decreet bestraft als volgt:
a) vier jaar uitsluiting, tenzij paragraaf 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 paragraaf 4, 5 of 6 van
toepassing is;

De sporter heeft duidelijk opzettelijk geweigerd zich aan een monstername te onderwerpen. 

De disciplinaire commissie is van oordeel dat de hierna bepaalde uitsluiting en administratieve 
geldboete de sp01ter zal aanzetten voortaan de antidopingregels in acht te nemen, waaronder de 
regels inzake de verplichtingen bij dopingcontrole. Bij het bepalen van de geldboete houdt de 
disciplinaire commissie rekening met het feit dat de spo1ter alleenstaande invalide is met een 
uitkering van [...] per maand. 

De reeds ondergane voorlopige schorsing voor deelname aan wedstrijden moet van de bepaalde 
uitsluitingsperiode in mindering worden gebracht, wat de disciplinaire commissie doet door de 
periode van uitsluiting te doet:t ingaan vànaf 5 oktober 2017, zijnde de datum vermeld in de 
brief van 25 september 2017 van NADO Vlaanderen. 

Over de kosten beslist de disciplinaire commissie zoals hierna bepaald. 

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

verklaart de sporter uitgesloten voor een periode van vier jaren voor de hiervoor te last gelegde 
en bewezen bevonden inbreuk, hetgeen inhoudt dat hem verbod wordt opgelegd om deel te 
nemen aan enige sp01tactiviteit als sporter alsook in eender welke hoedanigheid en veroordeelt 
de sp01ter tot betaling van een administratieve geldboete van 500 euro;

zegt dat deze uitsluiting aanvangt op 5 oktober 2017 en loopt tot 5 oktober 2021;

legt een deel van de kosten die aan deze procedure verbonden zijn, nl. ten belope van een bedrag 
van 350 euro, te last van de sporter en veroordeelt hem tot betaling hiervan. 
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en op de openbare ·,i�;��:n 28 novc�ber 2017 àtgcs:roke� door de voorzitter B. Mcganck, met 
bijstand van mevrouw Heidi Colsoul, secretaris 
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