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Bijlagen: 10

Toelichtingsnota
DOPINGBESTRIJDING in VLAANDEREN

Intro
Sedert 31 maart 2015 is in de Vlaamse Gemeenschap de vernieuwde antidopingregelgeving van kracht,
conform de ‘Wereld antidopingcode 2015’.
Het decreet van 25-05-2012, gewijzigd door het decreet van 19-12-2014, en het uitvoeringsbesluit van
13-02-2015 vertalen de internationale regels van het WADA (World Anti Doping Agency) naar ons
werkterrein.
(De uitvoering is identiek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in de Francofone Gemeenschap)
De antidopingregels zijn van toepassing op
elke sportbeoefenaar - van zuivere recreant tot (beroeps)topsporter
elke begeleider
elke sportvereniging.
De sportbeoefenaars worden in twee groepen ingedeeld:
‘Breedtesporter’
Dit is elke sportbeoefenaar die niet gecatalogeerd is als ‘Elitesporter’
‘Elitesporter’
Dit is sportbeoefenaar van ‘nationaal’ of ‘internationaal’ niveau.
Een ‘Elitesporter van internationaal niveau’ is een deelnemer aan internationale wedstrijden
van hoog niveau en is hiertoe aangeduid door de betreffende internationale federatie.
N.B.
Tot nader order zijn geen BE-piloten door de FAI aangeduid als elitesporter.
Een ‘Elitesporter van nationaal niveau’ wordt aangeduid door de lokale N(ationale) A(nti)
D(oping) O(rganisatie).
Het NADO-Vlaanderen bepaalt aldus welke sportbeoefenaars als nationale ‘Elitesporter’
worden beschouwd.
De volgende criteria worden hiervoor in aanmerking genomen:
regelmatig deelnemen aan wedstrijden van hoog niveau (zonder te zijn aangeduid als
internationale elitesporter)
professionele sportbeoefenaars
geselecteerd zijn voor deelname aan of hebben deelgenomen aan EK, WK of (para-)
Olympische Spelen.
NADO-VL legt - in samenspraak met de federaties - de lijst met elitesporters vast.
!

Onze EK/WK-piloten worden dus als ‘Elitesporter-Nationaal niveau’ genoteerd.
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De definitie van ‘Begeleider’ gaat ook heel ruim: elkeen die sportbeoefenaars bijstaat, traint, helpt, etc…
gaande van coach, trainer, medische-paramedisch begeleider, tot club-/federatiemedewerker alsook de
ouders of vrienden enz.
Onder ‘Sportvereniging’ wordt zowel de club als de federatie maar ook elke organisator van
sportevenementen/competities bedoeld.
Sportfederaties hebben bovendien nog bijkomende opdrachten te vervullen.
Kortom iedereen wordt betrokken bij de anti-doping regelgeving en controle.

1.

Informeren en vormen van sporters en begeleiders

Elke federatie is verplicht haar sportbeoefenaars en begeleiders te informeren omtrent de regelgeving
alsook de nodige voorzorgen te nemen om dopingpraktijken te voorkomen.
1.

Rechten en plichten:

Elke sportbeoefenaar is verplicht:
1.
op de hoogte te zijn van de antidopingregels en ze na te leven
2.
op elk ogenblik bereid te zijn zich aan een controle te onderwerpen
3.
behandelende artsen te informeren dat men sportbeoefenaar is om zo te voorkomen dat
een medische behandeling de antidopingregels niet zou schenden
4.
NADO-VL en de federatie op de hoogte te brengen van elke veroordeling wegens
dopingpraktijken in de laatste 10 jaar
5.
mee te werken aan elke onderzoek van een NADO
Elke begeleider is verplicht om:
1.
op de hoogte te zijn van de antidopingregels en ze na te leven
2.
mee te werken aan de dopingbestrijding en sportbeoefenaars de antidopingwaarden en gedrag bij te brengen
3.
NADO-VL en de federatie op de hoogte te brengen van elke veroordeling wegens
dopingpraktijken in de laatste 10 jaar
4.
mee te werken aan elke onderzoek van een NADO
5.
geen verboden stoffen of methodes te gebruiken zonder geldige reden.
2.

Dopingpraktijken:

Dit zijn die praktijken/handelingen waar sportbeoefenaars en hun begeleiders zich moeten van
onthouden.
Er zijn 10 officieel vastgelegde praktijken:
1.
aanwezigheid van een verboden stof in het lichaam van de sportbeoefenaar
2.
het gebruik of poging tot gebruik van een verboden stof of methode
3.
het in bezit hebben van een verboden stof
4.
fraude of poging tot fraude bij een dopingcontrole
5.
handel of poging tot handel in verboden stoffen en methodes
6.
weigeren, ontwijken van een dopingcontrole of niet komen opdagen bij een controle
7.
het toedienen of pogen toe te dienen van een verboden stof of gebruik maken van een
verboden methode
8.
betrokken zijn bij een dopingpraktijk, of poging tot, helpen of aanzetten tot het niet
eerbiedigen van de antidopingregels
9.
drie aangifte verzuimen of gemiste controles binnen de 12 maanden
10. samenwerken met personen die voor dopingpraktijken werden veroordelend.
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3.

Verboden stoffen:

Een overzicht van de verboden stoffen/methodes is terug te vinden op de lijst van het WADA en via
www.dopinglijn.be worden geraadpleegd.
Alle sportbeoefenaars moeten weten wat verboden is … maar een aantal stoffen komen ook voor in
medicatie die vrij of op voorschrift verkrijgbaar is.
Lees dus ook steeds de bijsluiter!
Vandaar de uitdrukkelijke oproep dat elke sportbeoefenaar zijn behandelende arts inlicht en vraagt om
een medicatie voor te schrijven die geen verboden stoffen bevat.
(Je zou mogen verwachten dat alle artsen alert zijn maar helaas is die reflex nog niet aanwezig …)
De lijst met verboden stoffen wordt jaarlijks herzien en men maakt ook nog onderscheid tussen de
volgende stoffen:
stoffen die altijd verboden zijn
stoffen die alleen binnen wedstrijdverband verboden zijn
stoffen die in bepaalde sporten verboden zijn
(zo is bij luchtsporten ‘alcohol’ vermeld!)
Daarnaast moet men ook rekening houden met verboden methodes.
Eveneens moet men er zich van bewust zijn dat in ‘Voedingssupplementen’ ook verboden stoffen
kunnen zitten!
4.

Geneesmiddelen en de TTN:

Gebruik van medicatie - zelfs op voorschrift van een arts - is slechts toegestaan mits een bijzondere
toestemming: nl. de Toestemming wegens Therapeutische Noodzaak’ of TTN.
(of TUE - Therapeutic Use Exemption).
Hier wordt opnieuw onderscheid gemaakt tussen ‘breedtesporters’ en ‘elitesporters’
Breedtesporters:
voor minderjarigen volstaat een attest van de behandelende arts
voor meerderjarigen: zij hebben de keuze uit:
zij vragen een TTN aan zodra de medicatie met een verboden stof wordt
voorgeschreven (proactief)
of
zij melden bij een dopingcontrole het gebruik van de medicatie en vragen dan
een TTN aan (retroactief)
Elitesporters:
Zowel minder- als meerderjarigen vragen steeds PROACTIEF een TTN aan !
De aanvragen voor een TTN worden gericht aan het NADO-VL.
"

Aanvraagformulier is bijgevoegd.

5.

Controleprocedure:

Het NADO-VL kan elke sportbeoefenaar op elk moment aan een dopingcontrole onderwerpen.
(idem NADO-BR in het Brussels Gewest of het NADO-F in de Francofone Gemeenschap).
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Het NADO van elk land kan steeds controles organiseren, tijdens of buiten competitie.
Daarnaast kan elke internationale federaties ook controles houden. Vanuit de FAI worden controles
georganiseerd tijdens EK’s en WK’s.
Zulke controle moet volgens een strikte procedure verlopen. Details zijn te lezen op www.dopinglijn.be
6.

Verblijfsgegevens - de zgn. ‘Whereabouts’

Elitesporters (en in uitzonderlijke gevallen zelfs breedtesporters) kunnen worden verplicht om hun
verblijfsgegevens op te geven om controles buiten wedstrijdverband mogelijk te maken.
NADO-VL zal hierover afspraken maken met de elitesporters.
!

In overleg met NADO-VL worden onze elitesporters tot nader order hiervan vrijgesteld.

7.

Gevolgen van dopingpraktijken

Een veroordeling wegens dopingpraktijken houdt in dat de sportbeoefenaar of de begeleider wordt
uitgesloten van alle sportbeoefening.
Dopingpraktijken van breedtesporters worden bestraft door de disciplinaire commissie van de Vlaamse
Gemeenschap (naast de sportieve schorsing kan er een geldboete tot 25 000,- € worden opgelegd!)
Dopingpraktijken van elitesporters moeten worden bestraft door de disciplinaire commissie van de
betrokken federatie.
!

Gezien het opzetten van een disciplinaire commissie zeer complex is, hebben de federaties
gemeenschappelijk het ‘Vlaams Doping Tribunaal’ opgericht.
De LVZC/VCL zal hierbij moeten aansluiten.

2.

Informeren van en samenwerken met NADO-VL

1.

Melden van wedstrijden:
Minstens 14 dagen vooraf moet een wedstrijd worden aangemeld met opgave van
- locatie
- datum / uren
- contactpersoon
!

2.

Deze verplicht was voorheen ook van kracht - de LVZC-kalender wordt telkens in maart
overgemaakt.

Wedstrijddeelnemers:
Wedstrijdorganisatoren moeten over de volgende gegevens beschikken en kunnen voorleggen
aan de controlearts:
- naam, voornaam
- geboortedatum, geslacht
- contactgegevens (adres, telefoon, e-mail)
- club waar de sportbeoefenaar is bij aangesloten.
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3.

Controlestation:
Wedstrijdorganisatoren moeten er eveneens voor zorgen dat een controle ter plaatse kan worden
uitgevoerd. (de controle arts moet kunnen beschikken over een afzonderlijk lokaal, sanitaire
voorzieningen, etc.)

3.

Tuchtreglement

Elke federatie is verplicht een tuchtreglement op te stellen met bijpassende gedragscode.
Vanuit het NADO-VL is een standaardmodel voorgesteld.
!

Het huidig ‘Tuchtreglement inzake Medisch Verantwoord Sporten’ zoals opgenomen in het
Reglement van Inwendige Orde, zal in overeenkomst worden gebracht.

4.

Toezicht

De clubs en sportfederaties worden geacht om de schorsingen/uitsluitingen, die zijn opgelegd aan
sportbeoefenaars naar aanleiding van veroordelingen wegens dopingpraktijken, na te leven.
NADO-VL houdt een actuele lijst bij die aan de federaties wordt bezorgd. Elke federatie is verplicht deze
lijst op confidentiële wijze te behandelen.

5.

Contact

Elke federatie is verplicht een contactpunt op te geven.
Het LVZC-secretariaat is het contactpunt met het NADO-VL.

6.

Referentiedocumentatie

Vlaamse Overheid:
Raadpleeg www.dopinglijn.be
FAI:
De FAI-website bevat ook veel informatie - zie www.fai.org
tabblad ‘Expertise’
kies ‘Medical’
WADA:
Raadpleeg: www.wada-ama.org
In bijlage is een overzichtslijst van alle betrokken documenten gevoegd.
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Bijlagen:
1.

Antidopingdecreet - Gecoördineerde tekst.
Decreet van 25-05-2012, gewijzigd door het decreet van 19-12-2014.

2.

Uitvoeringsbesluit van 13-02-2015

3.

M.B. 12-12-2014 - Lijst verboden stoffen 2015

4.

M.B. 18-03-2015 - Procedure oproeping voor controle, aanvraag TTN

5.

Dopingpreventiegids voor sportfederaties

6.

Aandachtspunten voor wedstrijdorganisatoren

7.

Gids voor de breedtesporter

8.

Gids voor de professionele/elitesporter

9.

TTN aanvraagformulier

10.

FAI Antidoping Program 2015
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