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Aandachtspunten inzake dopingcontroles en -preventie
Wedstrijdorganisatoren en sportevenementen
SAMEN VOOR EEN DOPINGVRIJE SPORT!
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1. Organisatie van dopingcontroles
In Vlaanderen kunnen zowel NADO Vlaanderen, de internationale sportfederatie, het WADA, de nationale
federatie als de wedstrijdorganisator zelf op elk moment een dopingcontrole laten uitvoeren. Elke organisator
van een sportevenement of -wedstrijd moet dus steeds voorbereid zijn op een mogelijke dopingcontrole.
Om

NADO

Vlaanderen

toe

te

laten

haar

dopingcontroles

te

plannen,

moet

elke

sportfederatie/wedstrijdorganisator NADO Vlaanderen minstens veertien dagen voor elke wedstrijd de
volgende gegevens bezorgen:
1.

de datum van de wedstrijd;

2.

de plaats van de wedstrijd (straat en nummer, postnummer en gemeente, of een zo exact mogelijke
beschrijving van de locatie);

3.

het beginuur, het verwachte einduur, het verwachte aantal deelnemers en de leeftijdscategorie.

Een federatie of andere sportvereniging/organisator die zelf een dopingcontrole wenst uit te voeren, dient er
rekening mee te houden dat bij nationale/regionale evenementen1 op Vlaams grondgebied de organisatie van
dopingcontroles steeds gecoördineerd moet worden door NADO Vlaanderen. Voor internationale
evenementen2 gebeurt de coördinatie onder verantwoordelijkheid van de Internationale Federatie. Wie een
dopingcontrole wenst uit te (laten) voeren tijdens dergelijke evenementen, moet hierover best eerst overleggen
met deze coördinerende instantie.
Voor het plannen van dopingcontroles bij nationale evenementen in Vlaanderen of het organiseren van een
dringende dopingcontrole (bv. noodzakelijk na een wereldrecord) kan steeds contact worden opgenomen met
de coördinerend controlearts van NADO Vlaanderen.
1

Een nationaal evenement is een evenement of wedstrijd waaraan nationale of internationale elitesporters deelnemen, dat
geen internationaal evenement is.

2

Een internationaal evenement is een evenement of wedstrijd waarvan de internationale federatie of een andere
internationale sportorganisatie (bv. IOC) het bestuursorgaan is of de technische officials voor het evenement aanstelt.

Pagina 2 van 3

Dopingcontroles (zowel binnen als buiten wedstrijdverband) zijn pas rechtsgeldig als ze uitgevoerd worden
onder de verantwoordelijkheid van erkende controleartsen, eventueel bijgestaan door hiertoe opgeleide
chaperons, en als voor de staalanalyses beroep gedaan wordt op een WADA-geaccrediteerd
controlelaboratorium met inachtneming van de procedures die het Vlaams antidopingdecreet en het
uitvoeringsbesluit voorschrijven. Alle benodigdheden voor de monsterneming kunnen bij NADO Vlaanderen
bekomen worden tegen kostprijs.
Een sportvereniging die zelf opdracht heeft gegeven tot een dopingcontrole binnen het Nederlands taalgebied,
dient NADO Vlaanderen uiterlijk vier dagen nadien alle informatie en een kopie van de documenten te bezorgen
aangaande de dopingcontrole.
Later en na ontvangst van het analyseverslag van het controlelaboratoriummoet ook een kopie van het
analyseverslag aan

NADO Vlaanderen worden bezorgd. Bij dopingcontroles die op initiatief van NADO

Vlaanderen plaatsvinden, heeft de sportvereniging recht op een afschrift van het dopingcontroleformulier.

2. Medewerking aan dopingcontroles
Elke organisator moet zijn best mogelijke medewerking verlenen bij het plaatsvinden van een dopingcontrole.
De organisatie van elke wedstrijd zorgt ervoor dat de controlearts en de chaperons vrije toegang hebben tot
alle lokalen en plaatsen waar de sporters zich kunnen begeven. Dit betekent dat organisatoren hun
medewerkers en de veiligheidsdiensten inlichten dat er dopingcontrole kan plaatsvinden, en dat het
controleteam zich ongehinderd kan aanmelden bij de wedstrijdorganisatie.
Elke organisator moet de identificatie- en contactgegevens registreren van alle sporters die deelnemen aan de
door haar georganiseerde wedstrijden, en daarbij van de sporters vereisen dat ze een passend identiteitsbewijs
voorleggen.
De wedstrijdorganisator moet de volgende gegevens van de wedstrijddeelnemers registreren:
1.

de voor- en achternaam;

2.

de geboortedatum en het geslacht;

3.

de contact- en adresgegevens van de deelnemer, met inbegrip van, in voorkomend geval, zijn gsmnummer en e-mailadres, alsook elke wijziging ervan;

4.

de sportvereniging waarbij de deelnemer is aangesloten.

De sportvereniging moet de lijst met identificatie- en contactgegevens van alle deelnemers op eenvoudig
verzoek kunnen voorleggen aan de controlearts vóór het beëindigen van de manifestatie.

3. Dopingcontrolestation
De organisator dient in de nabijheid (binnen de 400 meter) van de plaats waar de wedstrijd plaatsvindt, een
afzonderlijke ruimte ter beschikking te houden die aan de vereisten voldoet om er een dopingcontrole te
kunnen laten doorgaan.
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In het dopingcontrolestation, of in een afzonderlijke ruimte ernaast, is een toilet aanwezig, dat uitsluitend
gebruikt mag worden voor de monsterafname, en een wachtruimte.
De organisator moet zorgen voor voldoende ongeopende flessen niet-alcoholische dranken om de voor
controle opgeroepen sporters de mogelijkheid te geven zich te hydrateren. Hij moet de controlearts en de
chaperons vrije toegang geven tot alle lokalen en plaatsen waar de sporters zich kunnen begeven, inclusief de
kleedkamer.
Bij afwezigheid van een door de organisator ter beschikking gestelde goed ingerichte ruimte bepaalt de
controlearts de plaats van de monsterneming, in overeenstemming met de vereisten van privacy, hygiëne en
veiligheid.
De organisator kan een boete opgelegd worden voor het niet nakomen van zijn decretale verplichting om vlot
mee te werken aan de dopingcontrole en zelf in een passend lokaal te voorzien. Bij grove schending van de
vereisten kan hem het verbod worden opgelegd om een volgende maal te organiseren.

4. Toezien op de naleving van sportieve sancties
Wedstrijdorganisatoren mogen sporters en begeleiders die voorlopig geschorst of uitgesloten zijn, niet toelaten
deel te nemen aan hun wedstrijd, noch als sporter, noch als medewerker.
Om te weten wie deze sporters en begeleiders zijn, dient elke organisator via zijn federatie of NADO
Vlaanderen, voor het evenement de elektronische nieuwsbrief met geschorste sporters en begeleiders te
raadplegen. Toegang tot deze nieuwsbrief kan aangevraagd worden via info@nado.vlaanderen. De hierin
vermelde informatie is enkel bestemd voor wedstrijdorganisatoren en dient vertrouwelijk behandeld te
worden. Ze kan enkel worden verkregen via het ondertekenen van een vertrouwensverklaring.

5. Dopingpreventie
Sportevenementen

kunnen

een

rol

spelen

inzake

dopingpreventie.

De

mogelijkheden om zich als sportevenement hiervoor te engageren, kunnen best
reeds in de voorbereidingsfase van het evenement aan bod komen, en kan men
bekijken samen met de desbetreffende sportfederatie of met NADO Vlaanderen.

6. Informatie en contact
Voor algemene vragen of contact: raadpleeg de website www.dopingvrij.vlaanderen
Voor beleidsmatige of strategische vragen:
Directeur Marc.vanderbeken@nado.vlaanderen 0476/290.347
Voor dringende vragen over dopingcontroles:
Coördinerend arts Hans.cooman@nado.vlaanderen 0473/92.57.32

