
DISCIPLINAIRE RAAD VOOR BREEDTESPORTERS 

NADO VLAANDEREN 

Rolnummer:  2017-GER-003 

In zake van: [ Sporter ]      , geboren te [Plaats] op [Datum, wonende te [Plaats]                 
( [...]      ), [Adres]      , 

Beticht van: te [Plaats]       - [...]      , op [Datum] 2016, 
bij inbreuk op aiiikel 6 van het decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en 
bestrijding van doping in de sport (het Antidopingdecreet), 
zich, als breedtespo1ier, niet te allen tijde onthouden te hebben van dopingpraktijken als 
vermeld in artikel 3 van voormeld decreet, met name door het bezit van verboden stoffen, in 
het bijzonder o.a. trenbolone, methenolone, testosteron, boldonone, nandrolone, 
methandiënone, zijnde anabole steroïden. 

Gelet op het voormeld Antidopingdecreet van 25 mei 2012; 

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van 
het Antidopingdecreet van 25 mei 2012; 

Gelet op het dossier dat werd samengesteld door NADO Vlaanderen; 

Gelet op de bestreden beslissing van 5 september 2017 van de Disciplinaire Commissie, 
gewezen op tegenspraak, waarbij en na het ontvankelijk verklaren van het verzet van de 
breedtesporter tegen de verstekbeslissing van 27 juni 2017, 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 5 september 2017 en loopt tot 5 september 2021,
- veroordeeld werd tot een administratieve geldboete van 3.000 euro,
- tot een deel van de kosten werd veroordeeld ten belope van 500 euro;

Gelet op het hoger beroep, bij aangetekende brief van 10 juli 2017 namens de breedtesporter 
ingesteld door zijn raadsman mr. [Naam]      , advocaat te [Plaats]      , [Adres]      ·, 

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

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

Gehoord de breedtespo1ier in zijn middelen van verdediging, ontwikkeld door zijn raadsman 
voormeld; 

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

2. Het verweer van de breedtesporter dat de bestreden beslissing ongeldig genomen werd om
reden dat de Disciplinaire Commissie, na het aangetekend verzet, niet tijdig is samengekomen
en alzo "niet langer bevoegd was" is niet aan te nemen.
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Het behoorde aan de Disciplinaire Commissie om eerst over de ontvankelijkheid van het 
ingestelde verzet te oordelen (wat zij ook deed) en tot zolang was de verstekbeslissing nog 
steeds bestaande en ongeacht de duur die verliep tussen het aantekenen van het verzet en de 
behandeling van het verzet en de beslissing daarover door de Disciplinaire Commissie; 
daarenboven is de voorziene termijn in at1ikel 35 § 2 van het Antidopingdecreet niet 
voorgeschreven op straffe van verval, nietigheid of onbevoegdheid van de Disciplinaire 
Commissie. 

3, De breedtesp011er kan niet gevolgd worden in zijn verweer als zou te deze sprake zijn van 
een "ne bis in idem"; hij toont daarbij niet eens aan dat hij reeds strafrechtelijk of disciplinair 
met betrekking tot deze feiten zou zijn beoordeeld. 

4. Ter gelegenheid van een gerechtelijke huiszoeking ten huize van de breedtesp011er te 
[Plaats]    werden een aantal verboden stoffen aangetroffèn, in het bijzonde1; anabole steroïden 
zoals voormeld; de regelmatigheid van deze vaststellingen wordt niet weerlegd.

Die voormelde aangetroffen stoffen zijn ten tijde van de feiten wettelijk omschreven als 
verboden stoffen in de verboden lijst zoals geldende voor het jaar 2016, vastgesteld bij 
Ministerieel Besluit vai126 november 2015, gepubliceerd in het B.S. van 7 december 2015 en 
geldende met ingang van 1 januari 2016 en het bezit ervan is verboden voor elke 
breedtesporter, zo binnen als buiten wedstrijdverband. 

Die bewuste stoffen zijn, onder de thans geldende verboden lijst, zoals vastgelegd bij 
Ministerieel besluit van 8 december 2016 en gepubliceerd in het B.S, van 16 december 20156 
en geldende voor het jaar 2017, nog steeds omschreven als verboden stoffen waarvan het bezit 
verboden is voor elke breedtesp011er, zo binnen als buiten wedstrijdverband. 

5. Betrokkene weerlegt niet dat hij als breedtesporter dient aangezien in de zin van het 
Antidopingdecreet; hij verklaarde aan de verbalisanten dat hij de verboden middelen gebruikte 
voor "spieropbouw tijdens het trainen" en dat hij traint "in het fitnesscentrum [Naam] te 
[Plaats]'

Betrokkene is dan ook te aanzien als een persoon die een sp011activiteit beoefent ongeacht het 
niveau waarop hij die sportactiviteit uitoefent, deze activiteit zijnde elke voorbereiding op of 
initiatief tot spo11beoefening met tecreatieve, competitieve of demonstratieve doeleinden in 
georganiseerd verband; hij is derhalve een breedtesp011er. 

6. Als breedtesp011er mag betrokkene voormelde verboden stoffen niet in bezit hebben noch 
binnen noch buiten wedstrijdverband.

Dit verboden bezit in zijnen hoofde staat dan ook vast zodat, na hernieuwd onderzoek door de 
Disciplinaire Raad en om de hiervoor aangehaalde motieven, de dopinginbreuk in hoofde van 
betrokkene dan ook aangetoond gebleven is en alle overige feitelijke beweringen zijnerzijds 
zijn niet van aard anders te moeten oordelen. 
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7, De breedtespmter geeft zelf aan dat hij die stoffen bewust ging aanschaffen en in bezit had 
met het oog op het verbeteren van zijn spmtprestatie (spieropbouw); het gaat dan ook om een 
opzettelijke dopingpraktijk waarvoor de breedtesporter de volledige schuld draagt. 

Derhalve is een uitsluitingsperiode van vier jaren in de regel op te leggen, nu het een eerste 
overtreding blijkt; op dat onderdeel is de beslissing van de Disciplinaire Commissie dan ook 
te bevestigen. 

8. Samen met de Disciplinaire Commissie is de Disciplinaire Raad van oordeel dat het in dit
specifiek dossier past om de breedtespmter, naast de opgelegde uitsluiting, nog bijkomend
een administratieve geldboete op te leggen van 3 .000 euro; het bezit van dergelijke verboden
stoffen door een breedtesporter is immers ee_n belangwekkende inbreuk.

Daarbij is aanvullend vast te stellen dat : 

- de sporter zelf verklaarde dat hij "ongeveer 200 euro per drie maanden spendee1t aan 
verboden middelen om te trainen'\

- de sporter via zijn raadsman ter zitting aangaf dat hij een zelfstandig ondernemer in de 
[...]       is die verschillende personen tewerk stelt en dat hij zich vanuit zijn [...]       elke 
maand ongeveer [...] euro toebedeelt,

- hij aan de verbalisanen verklaarde voor de aanschaf van die stoffen regelmatig grotere 
verplaatsingen te ondernemen naar Antwerpen.

Derhalve is, gelet op de ernst van de feiten, de aard en omvang van de bewuste verboden 
middelen en de voormelde feitelijke elementen, de door de Disciplinaire Commissie 
voorziene administratieve geldboete wel degelijk aangewezén; de bestreden beslissing is dan 
ook op dat onderdeel te bevestigen. 

De Disciplinaire Raad acht de breedtesporter, door de opgelegde uitsluiting samen met de 
opgelegde administratieve geldboete, voldoende en passend disciplinair gesanctioneerd en 
aangespoord om zich in de toekomst van dergelijke feiten verder te onthouden. 

9. De Disciplinaire Commissie heeft ten onrechte in de bestreden beslissing geen rekening
gehouden met het gegeven dat, in overeenstemming met artikel 35 ,  § 1 ,  l id 3 van het
Antidopingdecreet, het instellen van verzet geen schorsende werking heeft; derhalve was de
schorsingsperiode zoals voorzien in de verstekbeslissing van 27 juni 20 1 7, met name met
ingang van 27 juni 20 1 7, nog steeds lopende.

Ook het ingestelde hoger beroep schorst de beslissing van de Disciplinaire Commissie niet en 
de Disciplinaire Raad heeft daaromtrent niets anders bevolen, 
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Derhalve is de aanvangstermijn van de op te leggen uitsluitingsperiode te bepalen op 27 juni 
2017 en de einddatum van die periode is te bepalen op 26 juni 202 1 ;  de bestreden bsl issing is 
in die zin te wijzigen. 

10. Het ten laste van de breedtespmier te leggen aandeel in de kosten zoals verbonden aan de 
procedure in eerste aanleg, werd door de Disciplinaire Commissie terecht begroot op 500 
euro. 

1 1 , Het past om het aandeel in de kosten van de procedure in hoger beroep en zoals te dragen 
door de breedtesporter te begroten op 300 euro en hij dient tot de betaling daarvan 
veroordeeld. 

OM DEZE REDENEN 

DE DISCIPLINAIRE RAAD VOOR BREEDTESPORTERS 

Recht doende.op tegenspraak en bij meerderheid van stemmen, 

Ontvangt het hoger beroep, 

Bevestigt de bestreden beslissing met de loutere wijziging dat de opgelegde 
uitsluitingsperiode (van 4 jaar) aanvangt op 27 juni 201 7  en loopt tot en met 26 juni 202 1 ,  

Veroordeelt de breedtespmier tot een aandeel van 300 euro in de kosten van de procedure in 
graad van hoger beroep, 
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Deze besliss ing is gewezen te Brussel door de d\ciplinaire raad voor breedtesporters, samengesteJd uit de 
leden die in deze zaak hebben gezeteld en geoo eeld, 

.. lL j_ 

P . Buylb:,.GJ ,,__�
L. Renson -'Ó. r/f/fjPlk1,/ 

nl . r\ ,,�) (!·�1(1�--;-- :7·1
voorzi�

"J ' , __ _
geneesheer-!

�\ ({/'. fY'/\ 
en op de openbare zitti ng van 24 november 20 1 7  te Brussel u itgesproken door de voorzitter P. Buyle, met 
bij stand van Heid i Colsoul, secretaris 

( 




