Advies

Vlaamse Sportraad
17 mei 2019

Advies over de wijziging van het besluit bij het Antidopingdecreet
De SARC-Vlaamse Sportraad werd op 3 mei 2019 door minister Philippe Muyters om advies gevraagd
bij het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van
het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, wat de erkenning van dopingcontroleurs en het toezicht op
de kwartaalaangifte van verblijfsgegevens betreft. De Vlaamse Sportraad besprak dit ontwerp van
besluit op de plenaire vergadering van 16 mei 2019 en brengt onderstaand advies uit.

Situering
Op 27 maart 2019 keurde het Vlaams Parlement het decreet houdende wijziging van het
Antidopingdecreet van 25 mei 2012, wat het verkrijgen van een toestemming wegens therapeutische
noodzaak en het invoeren van het begrip dopingcontroleur betreft goed. Dit wijzigingsdecreet werd
op 5 april 2019 door de Vlaamse Regering bekrachtigd en afgekondigd1. Naar aanleiding van deze
decreetswijziging worden nu enkele bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13
februari 2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet gewijzigd.
Net als in het decreet, wordt ook in het besluit de term ‘controlearts’ vervangen door de term
‘dopingcontroleur’. Daarnaast worden de erkenningsvoorwaarden aangepast en bijkomend wordt de
mogelijkheid voorzien dat de Vlaamse Regering andere personen die geen arts zijn als
dopingcontroleur kan benoemen voor opdrachten waarvoor het niet specifiek vereist is dat een arts
die uitvoert.
Het ontwerp van besluit wijzigt ook de regelgeving omtrent de niet-nakoming van
verblijfsgegevensverplichtingen door de verschillende categorieën van elitesporters. Deze wijziging
regelt dat ook aangewezen personeelsleden van NADO Vlaanderen toegang krijgen tot de
verblijfsgegevens om toezicht te houden op het tijdig en volledig indienen van de kwartaalaangifte
van verblijfsgegevens door elitesporters. Voor deze wijziging waren enkel erkende controleartsen
hiertoe bevoegd.

Advies
De Vlaamse Sportraad adviseert positief bij het voorliggende ontwerp van besluit.
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05-04-2019: Decreet houdende wijziging van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, wat het verkrijgen van
een toestemming wegens therapeutische noodzaak en het invoeren van het begrip dopingcontroleur betreft:
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?NUMAC=2019011879&param=inhoud
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Namens de Vlaamse Sportraad,
Christophe Cools, voorzitter
Sophie Cools, ondervoorzitter
Maarten Koolen, secretaris
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