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SAMENWERKINGSAKKOORD INZAKE DOPINGPREVENTIE EN –BESTRIJDING IN DE
SPORT

VOORONTWERP VAN BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING HOUDENDE WIJZIGING
VAN HET BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 20 JUNI 2008 HOUDENDE
UITVOERING VAN HET DECREET VAN 13 JULI 2007 INZAKE MEDISCH EN ETHISCH
VERANTWOORDE SPORTBEOEFENING

Advies van de Vlaamse Sportraad

Vlaams minister Philippe Muyters vroeg de Vlaamse Sportraad op 25 februari 2011 om
advies over het samenwerkingsakkoord inzake dopingpreventie en –bestrijding en
meteen daarna over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende
wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2008 houdende uitvoering
van het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch en ethisch verantwoorde
sportbeoefening.
De Vlaamse Sportraad had op zijn plenaire vergadering van 8 maart 2011 een gesprek
over beide teksten met Yves Defoort van het MVS-team.
De Vlaamse Sportraad bracht op zijn plenaire vergadering van 8 maart 2011 het
volgende advies uit.

De Vlaamse Sportraad stelt vast dat de diensten van Medisch Verantwoord Sporten hier
3 vliegen in één klap slaan: aanpassing aan de WADA-code, harmonisering binnen de
federale staat, en bovendien vereenvoudiging van de procedure voor de atleten,
tenminste voor de ploegsporters. Een knappe prestatie.
Aan het samenwerkingsakkoord ging uitgebreid overleg tussen de gemeenschappen
vooraf. Een belangrijke doorbraak is dat men het eens raakte over wie elitesporter is en
dus onder de WADA-code valt, en wie van die elitesporters hun verblijfsgegevens op
moet geven, zodat ze buiten wedstrijdverband aan een onaangekondigde dopingcontrole
kunnen worden onderworpen. De Franstaligen wilden een vrijstelling voor de
ploegsporten, maar Vlaanderen kon hen ervan overtuigen om daarvan af te zien.
De regels voor de verblijfsgegevens, internationaal bekend als de whereabouts, worden
grondig gewijzigd. Atleten worden in 4 categorieën ingedeeld. Het aantal atleten dat,
zoals nu, permanent zijn verblijfsgegevens op moet geven, daalt van 700 tot 170. Wie

de regels van zijn categorie niet volgt, kan naar een hogere, strengere categorie worden
verwezen - met de mogelijkheid om na goed gedrag naar de oorspronkelijke categorie
terug te keren.
Wanneer een atleet precies van categorie versast, omhoog of omlaag, moet wel worden
verduidelijkt: bij de zinsnede KAN de bevoegde verdragsluitende partij rijst de vraag
naar duidelijke criteria, zodat de atleet op elk moment weet waar hij aan toe is. Wordt
dat niet uitgeklaard, dan wordt hier een schemerzone gecreëerd die later quasi zeker
voor problemen zal zorgen.
Het lijkt erop dat de bestraffing van overtredingen voor alle categorieën dezelfde is.
In een strengere categorie ingedeeld worden, betekent dus niet dat men bij een inbreuk
strenger wordt gestraft. Dat strookt niet met het rechtvaardigheidsgevoel.
Onduidelijk is ook de term dopinggevoelige individuele Olympische discipline (artikel 3 §
3 a en b). Een suggestieve term, alsof doping in die sporten schering en inslag is.
Dit moet nauwkeuriger worden omschreven, om willekeur te vermijden. Veel heeft te
maken met het nut dat men heeft van doping buiten de competitie.
Eigenaardig is dan weer de splitsing van atletiek: alle disciplines onder categorie B,
behalve de langere afstanden (vanaf 3000 m), die onder categorie A komen.
Er is niet meteen sprake van een schending van het gelijkheidsbeginsel, maar er kan wel
een perceptieprobleem ontstaan.
De lijst van sporttakken ligt niet te eeuwigen dage vast. Zodra golf en rugby Olympische
sporten worden, wordt de lijst aangepast. Sportverwante activiteiten die niet op de
lijsten staan, worden gelukkig verder gecontroleerd. Als er bijvoorbeeld ernstige
aanwijzingen zijn dat een bodybuilder over de schreef is gegaan, kan hij in categorie A
terechtkomen.
De Vlaamse Sportraad dringt op duidelijke communicatie aan naar de atleten.
Voor de individuele sporters verandert er niet zo heel veel, voor de ploegsporten wel.
De grootste problemen met verblijfsgegevens doen zich voor bij mensen die naast hun
sport nog gaan werken.
ADAMS blijft een moeilijk programma voor de invulling van de verblijfsgegevens.
Tot slot wordt nog opgemerkt dat de Universiades niet vermeld zijn, hoewel het niveau
hoger ligt dan dat van Europese kampioenschappen.
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