
Disciplinaire Commissie voor Breedtesporters 
NADO Vlaanderen 

Zaak:   [ Sporter ] 
Nummer:  2017-GER-003 

Beticht van: het plegen van een dopingpraktijk in het kader van een gerechtelijk onderzoek, 
namelijk een inbreuk op artikel 6 en artikel 3, 2° en 3, 6° van het decreet van 25 mei 2012 
betreff�nde de preventie en bestrijding van doping in de sport, door het zich als spmter niet 
onthouden te hebben van dopingpraktijken, meer bepaald het bezit en gebruik van verboden 
stoffen in het bijzonder anabole steroïden 

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

1. De disciplinaire commissie voor breedtesporters besliste op 27 juni 2017 bij verstek van de 
sporter als volgt:

"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 5000 euro; 

zegt dat deze uitsluiting aanvangt op 27 juni 2017 en loopt tot 27 juni 2021 en legt een deel 
l'Gn 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." 

2. Met een aangetekende brief van 10 juli 2017 tekende de spmier tegen deze beslissing 
verzet aan.

3. De disciplinaire commissie voor breedtespo1ters hoorde op de openbare zitting van 22 
augustus 2017 in het Nederlands:

• de spmter in zijn middelen van verdediging, bijgestaan door zijn raadsman meester 
[Naam], advocaat te [Plaats];

• Jurgen Secember, als ve1tegenwoordiger van NADO Vlaanderen op zijn verzoek.

4. Het verzet van de sporter werd geldig naar tijd en vorm ingesteld en is ontvankelijk. Het 
ontvankelijk verzet heeft tot gevolg dat de beslissing van 27 juni 2017 voor niet bestaande 
wordt gehouden.

A1tikel 35, § 2, Antidopingdecreet van 25 mei 2012 bepaalt dat wanneer door de sporter 
verzet wordt ingesteld, op de wijze voorzien door atiikel 35, § 1 van dat decreet, de voorzitter 
de zaak opnieuw vaststelt op de eerstkomende zitting van de disciplinaire commissie, die 
gehouden moet worden binnen een maand nadat het verzet hem is meegedeeld. De termijn is 
niet voorgeschreven op straffe van verval, noch is aan het niet respecteren van deze termijn 
enige andere sanctie verbonden. 
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Dat in casu het verzet werd betekend bij aangetekende brief van 1 0  juli 20 1 7  en de zitting van 
de disciplinaire commi�sie werd bepaald op 22 augustus 20 1 7, meer dan een maand later, 
heeft niet tot gevolg dat de zaak ten aanzien van de sporter niet-ontvankelijk  zou zijn ,  noch is 
er sprake ·van verval van de disciplinaire vervolging, zoals de sporter aanvoert . De spmier 
voe1t ook niet aan, noch toont hij aan, dat als gevolg van de, overigens beperkte, 
overschrijding van de voorziene termijn zijn rechten van verdediging of andere rechten 
onherstelbaar geschonden zijn. 

5 .  Naar aanleiding van de uitvoering van een rechtsgeldig uitgevoerde huiszoeking (in _de 
heterdaadsituatie) werden in de woning van de sporter een groot aantal verboden middelen 
aangetroffen ( o.a. een grote hoeveelheid humane doping). 

De spmier verklaarde aan de politie dat deze pillen bedoeld zijn  om te fitnessen 
(spieropbouw) . De betrokkene heeft aldus de hoedanigheid van sporter in de zin van artikel 2, 
56° van het Antidopingdecreet van 25 mei 20 12.  De disciplinaire commissie is bevoegd van 
de inbreuk kennis te nemen. 

Ook op de zitting waarop het verzet werd behandeld heeft de sporter de telastlegging niet 
betwist . Hij verklaarde dat het de derde maal was dat hij dergelijke middelen in bezit had en 
ook effectief gebruikte met het oog op zijn spo1tbeoefening. 

De dopingpraktijk is bewezen. 

6 .  Overeenkomstig aiiikel 42, § 1 ,  1 ° Antidopingdecreet van 25 mei 20 12 wordt de 
dopingpraktijk zoals vermeld in aitikel 3 ,  6° 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.

A1tikel 2, 46° Antidopingdecreet van 25 mei 20 12 omschrijft opzettelijk als volgt: 
"opzettelijk: de sporter of begeleider heeft handelingèn gesteld waarvan hij of zij wist 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. ( . . .  )". 

Het betreffen regelrechte dopingproducten die ook aldus gekend zij in dergelijk fitnessmilieu. 
De aard van de middelen wijst op het opzettelijk karakter van het bezit van het verboden 
middel gericht op de verbetering van de spo1tieve prestaties. 

De door het decreet bepaalde uitsluiting van vier jaar is evenredig met de aard en de ernst van 
de begane inbreuk. De raadsman van de spmier vroeg in pleidooien de tenuitvoerlegging van 
deze uitsluiting uit te stellen ) doch het Antidopingdecreet van 25 mei 20 1 2, net zoals de 
Wereldantidopingcode, voorziet deze mogelijkheid niet. 



De hierna bepaalde bijkomende administratieve geldboete moet de spotter op effectieve wijze 
aansporen voortaan sport niet meer te combineren met verboden middelen. De disciplinaire 
commissie houdt hierbij rekening met de sociale situatie van de sporter die verklaarde 
zelfstandig [Beroep] te zijn ,  met drie personeelsleden; hij keert zichzelf een loon van 
[ . . .] euro per maand uit. 

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

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

Verklaart het verzet van de spmter ontvankelijk en houdt de verstekbeslissing van 27 juni 
20 1 7  voor onbestaande; 

Opnieuw beslissend; 

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 3000 euro; 

zegt dat deze uitsluiting aanvangt op 5 september 2017 en loopt tot 5 september 2021 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 spmter en veroordeelt hem tot betaling hiervan. 



J. Van den Berghe,
l id

en op de openbare zitting van 5 september 20 1 7  uitgesp oken door de voorzitter B .  Meganck, met bijstand 
van mevrouw Heidi Colsoul ,  secretaris 




