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Advies bij de wijziging van art.60 van het uitvoeringsbesluit van het
Antidopingdecreet (lijst elitesporters)
Op dinsdag 17 mei 2016 ontving de Vlaamse Sportraad van het kabinet van Vlaams minister van
Sport Philippe Muyters de vraag om advies te verlenen bij het voorontwerp van besluit tot wijziging
van artikel 60 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van
het Antidopingdecreet van 25 mei 2012.
Deze adviesvraag werd behandeld via een schriftelijke procedure. NADO Vlaanderen heeft de
Vlaamse Sportraad bijkomende informatie verschaft.
Het advies werd definitief goedgekeurd op 9 juni 2016.

CONTEXT
Volgens het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 worden elitesporters die in het Nederlandstalige
taalgebied wonen door NADO Vlaanderen ingedeeld in de categorie A, B, C en D volgens een lijst van
sportdisciplines A, B en C die door de regering worden bepaald.
In het voorontwerp van besluit wordt voorgesteld om de huidige lijst disciplines te wijzigen.
Aanleiding tot wijziging is het feit dat het Wereldantidopingagentschap (WADA) sinds 2015 niet meer
aanvaardt dat enkel topsporters uit olympische sporten in België als elitesporter worden beschouwd.
De criteria die werden gehanteerd om bepaalde sporten toe te voegen of te verwijderen waren: het
belang van de sport in Vlaanderen, de dopingprevalentie in die sport of het prestatieniveau van de
sport.
Dit voorstel tot aanpassing werd overlegd met de VSF‐Vlaamse Sportfederatie in voorbereiding van
de coördinatieraad.

Advies
Aandacht voor risicosporten
De Vlaamse Sportraad vindt het positief dat risicosporten prioritair benaderd worden.
In het voorontwerp van besluit worden powerlifting en bodybuilding (IFBB) aan de B‐lijst toegevoegd
(de discipline olympisch gewichtheffen stond reeds op de lijst).
De Vlaamse Sportraad vraagt zich af waarom ‘fitness’ niet wordt toegevoegd aan de lijst en verwijst
naar zijn Memorandum 2014‐20191:
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Zie Memorandum van de Vlaamse Sportraad in het SARC Memorandum 2014‐2019 (vanaf pagina 53):
http://www.cjsm.vlaanderen.be/raadcjsm/downloads/memorandum_sarc_2014‐2019.pdf
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“10. Het antidopingbeleid moet verdergezet worden, onder meer met bijzondere aandacht
voor het gebruik en verspreiding van dopingmiddelen in fitness‐ en bodybuildingcentra”.

Duidelijke communicatie
Bij de uitvoering van het gewijzigde uitvoeringsbesluit is het prioritair dat NADO Vlaanderen de
wijzigingen en verplichtingen voor de (top)sporter duidelijk communiceert. De communicatie met
het werkveld (sporters, trainers, begeleiders, organisaties en federaties) over het gewijzigde
uitvoeringsbesluit moet opgesteld zijn in heldere en klare taal.
De administratieve lasten van whereabouts
De Vlaamse Sportraad stelt zich vragen bij de opgelegde verplichtingen voor niet‐professionele
sporters die een ‘kleinere’ discipline uitoefenen van een sporttak.
De Vlaamse Sportraad meent dat deze niet‐professionele sporters (die vaak sport met een reguliere
tewerkstelling of studie combineren en vaak geen commercieel voordeel halen uit hun
sportbeoefening) niet nodeloos administratief moeten belast worden. De opgelegde administratieve
lasten zijn beter van toepassing in de disciplines waar meer op het spel staat, bijvoorbeeld de
Olympische disciplines of sterk commercieel georganiseerde disciplines van een sporttak. Mochten
niet‐professionele atleten toch risicogedrag vertonen, kan er nog altijd ingegrepen worden.
De Vlaamse Sportraad vraagt om na te gaan voor welke sporttakken (en hun disciplines) op de lijst
zijn opmerking relevant is.
De Vlaamse Sportraad geeft het voorbeeld van triatlon. Binnen triatlon en duatlon bestaat er een
ruime lijst van elitesporters die actief zijn in aquatlon, mixed team relay, crosstriatlon, crossduatlon,
duatlon long distance en wintertriatlon. Professionele sporters nemen weinig of geen deel aan deze
wedstrijden.
Dopingbestrijding in de internationale context
Als vertegenwoordiger van de Europese Unie in het WADA, dient Vlaanderen een actieve en
assertieve kritische houding aan te nemen over de dopingcontrole wereldwijd. Internationale
dopingautoriteiten dienen streng op te treden tegen landen die op frauduleuze of lakse wijze
omgaan met dopingcontroles.
De Vlaamse Sportraad vraagt dat Vlaanderen hierover druk uitoefent op internationaal niveau.

Samengevat
De Vlaamse Sportraad geeft een gunstig advies aan het voorontwerp van besluit en vraagt dat NADO
Vlaanderen duidelijk communiceert ten aanzien van de sporters en de federaties over de (gewijzigde)
verplichtingen.
De Vlaamse Sportraad stelt voor om fitness toe te voegen aan de lijst en stelt zich vragen bij de
verplichtingen van niet‐professionele sporters in bepaalde disciplines van een sporttak.
Op het internationaal niveau moet Vlaanderen een actieve en assertieve kritische houding aannemen
ten aanzien van landen die op frauduleuze of lakse wijze omgaan met dopingcontroles.
______________________________
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