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Titel I: Definities 

 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 

1. Aangifteverzuim: het verzuim van een renner in een geregistreerde doelgroep om juiste 
en volledige verblijfsgegevens te verstrekken die toelaten dat de renner gelokaliseerd kan 
worden om aan een dopingtest onderworpen te worden op de plaats en op het tijdstip, 
vermeld in zijn verblijfsgegevens, of om die verblijfsgegevens te updaten als dat nodig is, 
zodat ze juist en volledig blijven;  
 

2. Afwijkend analyseresultaat: een rapport van een WADA-geaccrediteerd of door het WADA 
goedgekeurd controlelaboratorium dat in een monster de aanwezigheid is gevonden van 
een verboden stof of van de metabolieten of markers ervan, inclusief verhoogde 
hoeveelheden van endogene stoffen, of een bewijs van het gebruik van een verboden 
methode; 

 
3. Afwijkend paspoortresultaat: een rapport op het einde van de procedure over de evaluatie 

van het biologisch paspoort dat besluit dat de onderzochte analytische resultaten 
inconsistent zijn met een normale fysiologische toestand of bekende pathologie en dat ze 
overeenstemmen met het gebruik van een verboden stof of een verboden methode;  

 
4. Antidopingdecreet van de Duitstalige Gemeenschap: Het Decreet van de Duitstalige 

Gemeenschap van 16 maart 2012 ter bestrijding van doping in de sport en latere 
wijzigingen; 

5. Antidopingdecreet van de Franse Gemeenschap: het Decreet van de Franse 
Gemeenschap van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping en haar latere 
wijzigingen; 

6. Antidopingorganisatie, afgekort ADO: een ondertekenaar van de WADC die 
verantwoordelijk is voor de aanname van regels voor het initiëren, implementeren of 
handhaven van een aspect van de dopingcontrole. Antidopingorganisaties zijn onder 
meer het Internationaal Olympisch Comité, het Internationaal Paralympisch Comité, 
andere organisatoren van grote evenementen die controles uitvoeren op die 
evenementen, het WADA, internationale federaties en nationale antidopingorganisaties;  
 

7. Atypisch analyseresultaat: een rapport van een WADA-geaccrediteerd of door het WADA 
goedgekeurd controlelaboratorium dat in een monster de aanwezigheid van een verboden 
stof of van een metaboliet of marker daarvan vaststelt waarvan de productie uitsluitend 
endogeen zou kunnen zijn, en dat verder onderzoek noodzaakt om uit te maken of er 
sprake is van een afwijkend analyseresultaat;  

 
8. Bedrog: veranderingen aanbrengen met een ongeoorloofd doel of op een ongeoorloofde 

manier; een ongeoorloofde invloed uitoefenen; op een ongeoorloofde manier 
tussenkomen; obstructie voeren, misleiden of om het even welke andere frauduleuze 
handelingen stellen om resultaten te veranderen of om te verhinderen dat de normale 
procedures kunnen worden gevolgd;  

 
9. Begeleider: elke coach, trainer, manager, agent, teammedewerker, official, elk medisch 

of paramedisch personeelslid, elke ouder of elke andere persoon die een renner die 
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deelneemt aan of zich voorbereidt op een sportactiviteit, behandelt, assisteert of met hem 
samenwerkt;  

 
10. Belgische Antidopingreglementen: het Vlaamse Antidopingdecreet, het Antidopingdecreet 

van de Franse Gemeenschap, het Antidopingdecreet van de Duitstalige Gemeenschap, 
het Samenwerkingsakkoord en de Ordonnanties van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie, evenals hun respectievelijke uitvoeringsbesluiten; 

 
11. Besmet product: een product dat een verboden stof bevat die niet vermeld staat op het 

etiket of in de informatie die via een redelijke zoekopdracht op het internet te vinden is;  
 
12. Bezit: het daadwerkelijke, fysieke bezit of het indirecte bezit, dat alleen kan worden 

vastgesteld als de persoon exclusieve controle heeft, of de intentie heeft om controle uit 
te oefenen, over de verboden stof of verboden methode of de ruimte waar een verboden 
stof of verboden methode zich bevindt, met dien verstande dat als de persoon geen 
exclusieve controle heeft over de verboden stof of verboden methode of de ruimte waar 
een verboden stof of verboden methode zich bevindt, indirect bezit alleen kan worden 
vastgesteld als de persoon op de hoogte was van de aanwezigheid van de verboden stof 
of verboden methode en de intentie had er controle over uit te oefenen. Er is echter geen 
sprake van een dopingovertreding alleen op basis van bezit als de persoon, voor hij op de 
hoogte is gebracht van het feit dat hij een dopingovertreding heeft begaan, concrete actie 
heeft ondernomen waaruit blijkt dat de persoon nooit de intentie van het bezit heeft gehad 
en heeft afgezien van het bezit door dat uitdrukkelijk aan een antidopingorganisatie te 
verklaren. Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze definitie staat de 
aankoop, elektronisch of op een andere wijze, van een verboden stof of verboden 
methode gelijk met bezit door de persoon die de aankoop doet;  
 

13. Binnen wedstrijdverband: tenzij het anders bepaald is in de regels van de internationale 
federatie of het bestuursorgaan van het evenement in kwestie, betekent dit de periode 
tussen twaalf uur voor het begin van de wedstrijd waaraan de renner zal deelnemen, tot 
het einde van de wedstrijd en de monsterneming die in verband staat met de wedstrijd;  

 
14. Biologisch paspoort: het programma en de methodes om een overzicht te verzamelen van 

alle relevante gegevens die uniek zijn voor een bepaalde renner, met mogelijke 
longitudinale profielen van markers, diverse factoren die eigen zijn aan die specifieke 
renner, en andere relevante informatie die nuttig kan zijn om markers te evalueren; 

 
15. Buiten wedstrijdverband: niet binnen wedstrijdverband;  

 
16. CIDD: La Commission Interfédérale Disciplinair en matière de Dopage asble, gevestigd 

te 4031 Luik, Allée du Bol d’Air 13. 
 
17. Dopingcontrole: alle stappen en procedures vanaf het plannen van de spreiding van 

dopingtests tot de laatste beslissing in beroep, inclusief alle tussenstappen, zoals het 
verschaffen van verblijfsgegevens, het afnemen en verwerken van monsters, de 
laboratoriumanalyse, de toestemming wegens therapeutische noodzaak, het beheer van 
de resultaten en hoorzittingen;  

 
18. Dopingtest: de onderdelen van het dopingcontroleproces waarbij monsternames worden 

gepland, monsters worden afgenomen, monsters worden verwerkt en monsters naar een 
laboratorium worden getransporteerd; 
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19. Elitesporter: sporter die deelneemt aan wedstrijden op internationaal niveau, zoals 

bepaald door de internationale federatie, of op nationaal niveau, zoals bepaald door de 
NADO;  

 
20. Elitesporter van internationaal niveau: elke sporter die een sportactiviteit beoefent op 

internationaal niveau, zoals gedefinieerd door de internationale federatie;  
 
21. Elitesporter van nationaal niveau: elke sporter van wie de internationale federatie de 

WADC ondertekend heeft en deel uitmaakt van de olympische of paralympische beweging 
of erkend is door het Internationaal Olympisch Comité of Internationaal Paralympisch 
Comité of lid is van Sport Accord, die geen elitesporter van internationaal niveau is, en die 
aan een of meer van de volgende criteria voldoet: a) hij neemt regelmatig deel aan 
internationale wedstrijden van hoog niveau;   b) hij beoefent zijn sportdiscipline als 
voornaamste bezoldigde activiteit, in de hoogste categorie of de hoogste nationale 
competitie van de betreffende discipline; c) hij is geselecteerd voor of heeft in de voorbije 
twaalf maanden deelgenomen aan een of meer van de volgende evenementen in de 
hoogste competitiecategorie van de desbetreffende discipline: Olympische Spelen, 
Paralympische Spelen, wereldkampioenschappen, Europese kampioenschappen; d) hij 
neemt deel aan een ploegsport in een competitie waarbij de meerderheid van de ploegen 
die aan de competitie deelnemen, bestaat uit sporters als vermeld in punt a), b) of c);  

 
22. Evenement: een reeks individuele wedstrijden die samen worden uitgevoerd onder één 

bestuursorgaan; 
 
23. Evenementenlocaties: de locaties die als dusdanig zijn aangewezen door het 

bestuursorgaan van het evenement;  
 
24. Evenementenperiode: de tijd tussen de start en het einde van het evenement, zoals 

vastgelegd door het bestuursorgaan van het evenement; 
 
25. Federatie: iedere groepering van sportverenigingen;  

 
26. Gebruik: het op om het even welke wijze gebruiken, aanbrengen, innemen, injecteren of 

consumeren van een verboden stof of verboden methode;  
 
27. Geen schuld of nalatigheid: het bewijs van een renner of begeleider dat hij of zij niet wist 

of vermoedde, en zelfs met de grootst mogelijke voorzichtigheid niet redelijkerwijs had 
kunnen weten of vermoeden, dat hij of zij de verboden stof of verboden methode had 
gebruikt of toegediend had gekregen of anderszins een antidopingregel heeft overtreden. 
Behalve in het geval van een minderjarige, moet de renner voor elke dopingpraktijk als 
vermeld in artikel 7, 1°, ook aantonen hoe de verboden stof in zijn of haar lichaam is 
terechtgekomen;  

 
28. Geen significante schuld of nalatigheid: het bewijs van een renner of begeleider dat er, 

gezien binnen het geheel van omstandigheden en rekening houdend met de criteria voor 
geen schuld of nalatigheid, geen significant verband was tussen zijn of haar schuld of 
nalatigheid en de dopingovertreding. Behalve in het geval van een minderjarige, moet de 
renner voor elke dopingpraktijk als vermeld in artikel 10, 1°, ook aantonen hoe de 
verboden stof in zijn of haar lichaam is terechtgekomen. Voor cannabinoïden kan een 
renner bewijzen dat hem of haar geen significante schuld of nalatigheid te verwijten valt 
door duidelijk aan te tonen dat de context van het gebruik niet gerelateerd was aan zijn of 
haar sportprestaties; 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29. Gemiste dopingtest: het verzuim van een renner in een geregistreerde doelgroep om zich 

beschikbaar te stellen voor een dopingtest op de plaats en het tijdstip, bepaald in het 
tijdsbestek van zestig minuten dat is vastgelegd in zijn aangifte van verblijfsgegevens voor 
de dag in kwestie;  

 
30. Gericht testen: het selecteren van specifieke renners voor een dopingtest, 

overeenkomstig de internationale standaard daarvoor;  
 

31. Handel: het aan een derde verkopen, het verstrekken, vervoeren, versturen, leveren of 
verspreiden, of bezitten voor een van die doeleinden, van een verboden stof of verboden 
methode, hetzij fysiek, hetzij elektronisch of op een andere wijze, door een renner, 
begeleider of andere persoon die onder het gezag van een antidopingorganisatie valt, met 
uitzondering van de handelingen van bonafide medisch personeel met betrekking tot een 
verboden stof die wordt gebruikt voor reële en legitieme therapeutische doeleinden of om 
een andere aanvaardbare reden, en handelingen met betrekking tot verboden stoffen die 
niet verboden zijn tijdens dopingtests buiten wedstrijdverband, tenzij de omstandigheden 
in hun geheel erop wijzen dat dergelijke verboden stoffen niet bedoeld zijn voor reële en 
legitieme therapeutische doeleinden of dat ze bedoeld zijn om de sportprestaties te 
verbetere  

 
32. Individuele sport: elke sport die geen ploegsport is;  
 
33. Internationaal evenement: een evenement of wedstrijd waarbij het Internationaal 

Olympisch Comité, het Internationaal Paralympisch Comité, een internationale federatie, 
een organisator van een groot evenement of een andere internationale sportorganisatie 
het bestuursorgaan is of de technische officials voor het evenement aanstelt;  

 
34. Internationaal geregistreerde doelgroep: de groep renners van de hoogste prioriteit die 

door een internationale sportfederatie zijn aangewezen om onderworpen te worden aan 
gerichte dopingtests, zowel binnen als buiten competitie, in het kader van het 
testdistributieplan van de internationale sportfederatie, en die verplicht zijn hun 
verblijfsgegevens mee te delen, zoals bepaald in artikel 5.6 WADC;  

 
35. Internationale Standaarden: de documenten, aangenomen door het WADA ter 

ondersteuning van de WADC, die ertoe strekken de verschillende technische en 
operationele onderdelen van de bepalingen van de WADC te harmoniseren;  

 
36. Marker: een verbinding, groep verbindingen of een of meer biologische variabelen die 

wijzen op het gebruik van een verboden stof of een verboden methode;  
 
37. Metaboliet: elke stof die ontstaat door een biologisch omzettingsproces;  
 
38. Minderjarige: een natuurlijke persoon die de leeftijd van achttien jaar nog niet bereikt heeft;
  

39. Monster: elk biologisch materiaal dat wordt afgenomen voor een dopingcontrole; 
 
40. Nationaal evenement: een evenement of wedstrijd waaraan nationale of internationale 

elitesporters deelnemen, dat geen internationaal evenement is;  
 
41. Nationaal geregistreerde doelgroep: de groep elitesporters, vermeld in de Belgische 

Antidopingreglementen, die door de bevoegde NADO zijn aangewezen om onderworpen 
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te worden aan gerichte dopingtest, zowel binnen als buiten competitie en die verplicht zijn 
hun verblijfsgegevens mee te delen als vermeld in artikel 5.6 van de WADC; 

 
42. Nationale Antidopingorganisatie, afgekort NADO: de entiteit of entiteiten waaraan een 

land de bevoegdheid en verantwoordelijkheid heeft toegewezen om antidopingregels vast 
te stellen en uit te voeren, monsternames te coördineren, de resultaten ervan te beheren 
en hoorzittingen te houden op nationaal niveau;  

 
43. Nationale Antidopingorganisatie Vlaanderen, afgekort NADO Vlaanderen: de 

administratie van de Vlaamse Gemeenschap die bevoegd is voor de uitvoering van het 
antidopingbeleid;  

 
44. Nationale Antidopingorganisatie van de Franse Gemeenschap, afgekort NADO Franse 

Gemeenschap: de directie dopingbestrijding van het Ministerie van de Frans 
Gemeenschap, overeenkomstig artikel 5, derde lid van het decreet van 20 oktober 2011 
betreffende de strijd tegen doping; 

 
45. Nationale Antidopingorganisatie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, 

afgekort NADO GGC: de diensten van de Administratie van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapsvommissie belast met de strijd tegen doping; 

 
46. Nationale Antidopingorganisatie van de Duitstalige Gemeenschap, afgekort NADO-DG: 

het departement van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap dat bevoegd is voor 
Sport en is aangewezen als nationale antidopingorganisatie voor de Duitstalige 
Gemeenschap;  

 
47. Niet-specifieke stof: elke verboden stof die geen specifieke stof is;  
 
48. Opzettelijk: de renner of begeleider heeft handelingen gesteld waarvan hij of zij wist dat 

ze een dopingovertreding waren of dat er een aanzienlijk risico was dat de handelingen 
een dopingovertreding zouden kunnen zijn of tot gevolg zouden kunnen hebben en dat 
risico kennelijk heeft genegeerd. Een dopingovertreding die het gevolg is van een 
afwijkend analyseresultaat voor een stof die alleen binnen wedstrijdverband verboden is, 
wordt geacht, tot het bewijs van het tegendeel is geleverd, niet opzettelijk te zijn als het 
een specifieke stof betreft en de renner kan aantonen dat de verboden stof buiten 
wedstrijdverband werd gebruikt. Een dopingovertreding die het gevolg is van een 
afwijkend analyseresultaat voor een stof die alleen binnen wedstrijdverband verboden is, 
wordt niet als opzettelijk beschouwd indien het een niet-specifieke stof betreft en de renner 
kan aantonen dat de verboden stof buiten wedstrijdverband werd gebruikt in een context 
die niets te maken heeft met sportprestaties;  

 
49. Ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie: de Ordonnantie van 

12 juni 2012 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het 
dopingverbod en de preventie ervan en latere wijzigingen; 

50. Organisator van een groot evenement: de continentale associaties van nationale 
olympische comités en andere internationale organisaties voor verschillende sporten, die 
optreden als bestuursorgaan voor om het even welk continentaal, regionaal of ander 
internationaal evenement;  

 
51. Poging: opzettelijk handelingen stellen die een substantiële stap zijn in de richting van 

handelingen die uitmonden in het overtreden van een antidopingregel. Er is echter geen 
sprake van een dopingovertreding alleen op basis van een poging tot het plegen van een 



 

8 

overtreding als de persoon afziet van de poging voor die is ontdekt door een derde die 
niet bij de poging betrokken is;  

 
52. Renner: de bij de KBWB of haar vleugels CyV/FCWB aangesloten elitesporter en leden 

die niet kunnen beoordeeld worden door de disciplinaire organen van de 
Gemeenschappen, evenals de personen die onder de bevoegdheid vallen van de KBWB 
overeenkomstig onderhavig reglement en/of de UCI Cycling Regulations. 

 
53. Samenwerkingsakkoord: Het decreet van 29 februari 2012 houdende instemming met het 

samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de 
Franse Gemeenschap, de Duitse Gemeenschap en de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie en –bestrijding in de sport en 
latere wijzigingen; 
 

54. Schuld: elk plichtsverzuim of elk gebrek aan zorgvuldigheid die in een bepaalde situatie 
vereist is. Factoren die bij de beoordeling van de schuldgraad van een renner of 
begeleider in aanmerking moeten worden genomen, zijn bijvoorbeeld de ervaring van de 
renner of begeleider, of de renner of begeleider minderjarig is, speciale overwegingen 
zoals een handicap, het risico dat de renner had moeten zien en de zorgvuldigheid en 
voorzichtigheid die de renner aan de dag heeft gelegd met betrekking tot wat het 
gepercipieerde risico had moeten zijn. Bij de beoordeling van de schuldgraad van een 
renner of begeleider moeten de in overweging genomen omstandigheden specifiek en 
relevant zijn voor de verklaring van het feit dat de renner of begeleider is afgeweken van 
het verwachte standaardgedrag; 

 
55. Specifieke stof: elke verboden stof, met uitzondering van stoffen in de klassen van de 

anabolica en hormonen en de stimulerende middelen en hormoonantagonisten en 
modulatoren die als dusdanig zijn geïdentificeerd in de verboden lijst. Verboden methoden 
worden niet beschouwd als specifieke stoffen;  
 

56. Sportactiviteit: elke voorbereiding op of initiatief tot sportbeoefening met recreatieve, 
competitieve of demonstratieve doeleinden in georganiseerd verband;  

 
57. Sportvereniging: elke organisatie die tot doel heeft een of meer sportactiviteiten te 

organiseren, de deelname eraan mogelijk te maken, of in dat verband als leidende 
instantie op te treden;  

 
58. Substantiële hulp: om in aanmerking te komen voor een verminderde sanctie wegens 

substantiële hulp moet een renner of begeleider: a) alle informatie waarover hij of zij 
beschikt met betrekking tot dopingovertredingen volledig onthullen in een ondertekende 
schriftelijke verklaring, en   b) zijn of haar volledige medewerking verlenen aan het 
onderzoek en de uitspraak in elke zaak die verband houdt met die informatie, inclusief, 
bijvoorbeeld, het afleggen van een getuigenis op een hoorzitting indien een 
antidopingorganisatie of tuchtcommissie dat vraagt. Bovendien moet de verstrekte 
informatie geloofwaardig zijn en betrekking hebben op een belangrijk deel van een 
ingeleide zaak of, indien er nog geen zaak is ingeleid, volstaan om een zaak in te leiden; 

 
59. TAS: scheidsgerecht voor de arbitrage van sportzaken;  Tribunal Arbitral du Sport, 

gevestigd te 1012 Lausanne (Zwitserland), Chateau de béthusy, Avenue de Beaumont 2 
en bevoegd om uitspraak te doen in graad van beroep tegen beslissingen genomen op 
basis van onderhavig reglement; 
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60. Toediening: het verstrekken, leveren of faciliteren van, of het houden van toezicht op, of 

het op een andere wijze deelnemen aan het gebruik of de poging tot gebruik door een 
andere persoon van een verboden stof of verboden methode, met uitzondering van de 
handelingen van bonafide medisch personeel met betrekking tot een verboden stof of 
verboden methode die wordt gebruikt voor reële en legitieme therapeutische doeleinden 
of om een andere aanvaardbare reden, en de handelingen met betrekking tot verboden 
stoffen die niet verboden zijn tijdens dopingtests buiten wedstrijdverband, tenzij de 
omstandigheden in hun geheel erop wijzen dat dergelijke verboden stoffen niet bedoeld 
zijn voor reële en legitieme therapeutische doeleinden of dat ze bedoeld zijn om de 
sportprestaties te verbeteren;  

 
61. Toestemming wegens therapeutische noodzaak, afgekort TTN: een toestemming tot 

gebruik van een verboden stof of methode wegens therapeutische noodzaak;  
 

62. TTN-commissie: de commissie van artsen die een TTN kan geven voor het gebruik van 
verboden stoffen of methoden;  
 

63. UCI: Union Cycliste Internationale, gevestigd te 1860 Aigle, Allée Ferdi Kübler 
(Zwitserland). 

 
64. VDT: Het Vlaams Doping Tribunaal gevestigd te 9000 Gent, Zuiderlaan 13; 
 
65. Verblijfsgegevens: de gegevens, vermeld in de Belgische Anti-dopingreglementen, die 

betrekking hebben op de plaatsen waar de sporter zich bevindt;  
 
66. Verboden lijst: de lijst met verboden stoffen en verboden methoden (voor het jaar 2015: 

zie bijlage I) 
 
67. Verboden methode: elke methode die als zodanig wordt beschreven in de verboden lijst;
  

68. Verboden stof: elke stof die als zodanig wordt beschreven in de verboden lijst;  
 
69. Vlaams Antidopingdecreet: Decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in 

de sport van 25 mei 2012 en haar latere wijzigingen. 
 
70. Voorlopige hoorzitting: een hoorzitting in het kader van een voorlopige schorsing die de 

hoorzitting over de zaak ten gronde voorafgaat;  
 
71. Voorlopige schorsing: het tijdelijke verbod om deel te nemen aan wedstrijden, 

voorafgaand aan de definitieve uitspraak van het bevoegde disciplinaire orgaan of de 
belaste instantie over een beweerde dopingpraktijk;  

 
72. Vzw FCBW: de vzw Fédération Cycliste Wallonie Bruxelles, zijnde de vereniging die 

volgens haar statuten tot doel heeft de organisatie en de verspreiding van de wielersport 
in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest in al haar verschillende vormen. 

 
73. Vzw KBWB: de vzw Koninklijke Belgische Wielrijdersbond, zijnde de vereniging die 

volgens haar statuten tot doel heeft de organisatie, de promotie en de verspreiding van 
de wielersport in België in al haar verschillende vormen. 

 
74. Vzw CyV: de vzw Cycling Vlaanderen, zijnde de vereniging die volgens haar statuten tot 

doel heeft de organisatie en verspreiding van de wielersport in Vlaanderen en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest in al haar verschillende vormen. 
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75. WADC: de Wereldantidopingcode die goedgekeurd is door het 

Wereldantidoping-agentschap op 5 maart 2003 in Kopenhagen, en de latere wijzigingen 
ervan;  
 

76. Wedstrijd: een sportactiviteit in de vorm van een race, match, spel of concours;  
 

77. Wereldantidopingagentschap, afgekort WADA: de stichting die opgericht is onder Zwitsers 
recht op 10 november 1999 als internationale organisatie ter bestrijding van doping. 

 
 
 

Titel II: Algemeen 

 
Artikel 1. 
 

Dit reglement is uitgewerkt in overeenstemming met de Belgische 
Antidopingreglementen, het UCI-antidopingreglement, de WADC en de internationale 
standaarden en is van toepassing op elke elitesporter en elke begeleider die op het 
moment dat hij/zij een dopingpraktijk, als vermeld in artikel 10 van dit reglement, pleegde 
of op het moment dat hij/zij in kennis wordt gesteld van het feit dat hij/zij vervolgd zal 
worden voor een vermeende dopingpraktijk, onder de verantwoordelijkheid valt van de 
vzw Belgische Koninklijke Wielrijdersbond (KBWB) of haar lidorganisatie de vzw Cycling 
Vlaanderen (CyV) of daaronder gebracht wordt overeenkomstig de UCI-Cycling 
Regulations. 

 
Dit reglement is eveneens van toepassing op de bij de KBWB of één van haar 
lidorganisaties CyV of FCBW aangesloten vergunninghouder die niet kan beoordeeld 
worden door de disciplinaire organen van de Vlaamse, Franse of Duitstalige 
Gemeenschap of het disciplinaire orgaan van de FCWB alsook op elke renner of 
begeleider welke onder de bevoegdheid van de nationale federatie wordt gebracht 
overeenkomstig UCI-Cycling Regulations (in het bijzonder art. 7 – Part XIV UCI Cycling 
Regulations). 

 
 
Artikel 2.  
 

De KBWB of de desgevallend door haar belaste externe instantie blijft conform artikel 
7.11 WADC bevoegd om de bij haar hangende procedure af te ronden indien de renner 
of begeleider zich heeft teruggetrokken uit de sport. 
 
Deze bevoegdheid evenals de mogelijkheid om een procedure in te leiden blijft 
eveneens bestaan indien de renner of begeleider zich terugtrekt uit de sport en de KBWB 
(of de desgevallend door haar belaste externe instantie) de bevoegdheid zou hebben 
gehad om een procedure in te leiden, te behandelen of af te ronden. 

 
 
Artikel 3. 
 

Dit reglement moet geïnterpreteerd worden in overeenstemming met de Belgische 
Antidopingreglementering, de UCI Cycling Regulations, de WADC en de Internationale 
Standaarden.  
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Ter aanvulling van dit reglement, zijn de regels van de Belgische 
Antidopingreglementering en de uitvoeringsbesluiten, het UCI-antidopingreglement, en 
de Wereldantidopingcode automatisch van toepassing. 
 
Dit reglement is een zelfstandig toepasbaar reglement. Andere reglementen zijn slechts 
van toepassing voor zover ze aanvullend werken en niet in strijd zijn met dit reglement. 

 
 
Artikel 4. 
 

De disciplinaire vervolging en bestraffing van dopingpraktijken gepleegd door de in 
artikel 1 vermelde renner of begeleider, gebeurt door de KBWB of een door haar belaste 
externe instantie. 

 
 
Artikel 5.  

 
Dit reglement is van toepassing vanaf de bekendmaking ervan. 
 
De disciplinaire afhandeling van feiten die aanleiding geven tot de vaststelling van 
dopingpraktijken die gepleegd of vastgesteld zijn voor de inwerkingtreding van 
onderhavig reglement, blijft onderworpen aan de disciplinaire bepalingen die van 
toepassing waren op het moment van de feiten. 
 
De periode gedurende welke voorgaande dopingpraktijken in rekening kunnen worden 
gebracht als meervoudige overtredingen, is tien jaar, tenzij ze al verjaard zijn op datum 
van inwerkingtreding van dit reglement. 
 
Om de uitsluitingsperiode te bepalen van een tweede dopingpraktijk, waarbij de sanctie 
voor de eerste dopingpraktijk gebaseerd was op de disciplinaire sanctieregeling die van 
toepassing was voor de inwerkingtreding van dit reglement, moet uitgegaan worden van 
de uitsluitingsperiode die opgelegd zou zijn voor de eerste dopingpraktijk onder de 
disciplinaire sanctieregeling die in werking treedt bij dit reglement. 

 
 
Artikel 6. 
 

De kosten die de beschuldigde maakt in het kader van diens verdediging zijn voor diens 
eigen rekening, tenzij door een bevoegde (buiten- )gerechtelijke instantie anders wordt 
bepaald. 
 

 
Titel III: Organisatie van disciplinaire procedure 

 
Artikel 7 – Organisatie van disciplinaire procedure(s) 
 

De Raad van Bestuur van de KBWB is verantwoordelijk voor de organisatie van de 
disciplinaire procedure en ziet toe op de toepassing van onderhavig tuchtreglement, 
zonder zich evenwel in te laten met de inhoudelijke beslissingen binnen de 
desbetreffende dossiers. 
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Na een beslissing van de Raad van Bestuur kan de KBWB zich in haar, door het Vlaams 
decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport, 
toegekende bevoegdheid inzake resultatenbeheer van dopingpraktijken laten 
ondersteunen door een externe instantie. 

 
Evenzo kan de Raad van Bestuur van de KBWB de organisatie en afhandeling van alle 
disciplinaire procedures in eerste aanleg inzake dopingpraktijken, zoals geregeld door 
onderhavig reglement, belasten aan een externe instantie. 

 
 
Artikel 8 - Bevoegheid 
 

§1. Algemeen 
 
Overeenkomstig artikel 7 van onderhavig reglement belast de KBWB één van de 
navolgende instanties met de organisatie en de afhandeling van alle disciplinaire 
procedures in eerste aanleg gevoerd inzake dopingpraktijken welke conform dit 
reglement onder haar bevoegdheid vallen en laat de KBWB zich in haar bevoegdheid 
inzake resultatenbeheer van dopingpraktijken bijstaan door: 

 
- Ofwel het VDT (Vlaams Doping Tribunaal), 

 
- Ofwel het CIDD (la Commission Interfédérale Disciplinaire en matière de 

Dopage oftewel Interfederale Disciplinaire Commissie inzake doping). 
 

§2. Verdeling  
 

De lastgeving zoals omschreven in artikel 8, §1 wordt als volgt geregeld:  
 

a) De disciplinaire procedure betreffende een elitesporter wordt toevertrouwd 
aan het VDT, als de elitesporter in kwestie:  
 
1° op het moment van de vermeende inbreuk als elitesporter was opgenomen 
in de geregistreerde doelgroep van NADO Vlaanderen; 
 
2° op het moment van de vermeende inbreuk als elitesporter was opgenomen 
in de geregistreerde doelgroep van NADO GGC/COCOM én de renner op het 
moment van de inbreuk houder was van een vergunning verleend door CyV 
dan wel door de KBWB, waarbij de gehanteerde taal bij de 
vergunningsaanvraag het Nederlands was; 
 
3° niet was opgenomen in de geregistreerde doelgroep van één van de 
Antidopingorganisaties voor de verschillende Gemeenschappen en de renner 
op het moment van de inbreuk houder was van een vergunning verleend door 
CyV dan wel door de KBWB, waarbij de gehanteerde taal bij de 
vergunningsaanvraag het Nederlands was; 
 
4° zich niet bevindt in één van de gevallen, vermeld onder 1° t.e.m. 3°, en de 
vermeende inbreuk werd begaan of werd vastgesteld op het grondgebied van 
het Vlaamse Gewest.  
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b) De disciplinaire procedure betreffende een elitesporter wordt toevertrouwd aan 
het CIDD, als de elitesporter in kwestie:  

 
1° op het moment van de vermeende inbreuk als elitesporter was opgenomen 
in de geregistreerde doelgroep van NADO FG of NADO D-G; 
 
2° op het moment van de vermeende inbreuk als elitesporter was opgenomen 
in de geregistreerde doelgroep van NADO GGC/COCOM én de renner op het 
moment van de inbreuk houder was van een vergunning verleend door FCWB 
dan wel door de KBWB, waarbij de gehanteerde taal bij de 
vergunningsaanvraag het Frans was; 
 
3° niet was opgenomen in de geregistreerde doelgroep van één van de 
Antidopingorganisaties voor de verschillende Gemeenschappen en de renner 
op het moment van de inbreuk houder was van een vergunning verleend door 
FCWB dan wel door de KBWB, waarbij de gehanteerde taal bij de 
vergunningsaanvraag het Frans was; 
 
4°  zich niet bevindt in één van de gevallen, vermeld onder 1° t.e.m. 3°, en 
de vermeende inbreuk werd begaan of werd vastgesteld op het grondgebied 
van het Waals Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

 
c) De disciplinaire procedure betreffende een begeleider wordt toevertrouwd aan 

het VDT: 
 

1° als de begeleider de vergunning heeft verkregen van CyV of van de KBWB 
waarbij de gehanteerde taal bij de vergunningsaanvraag het Nederlands 
was; 
 
2° als de begeleider een contractuele band heeft met CyV hetzij een 
contractuele band heeft met een renner die zijn vergunning heeft verkregen 
van CyV; 
 
3° als de begeleider een contractuele band heeft met de KBWB en in dit 
geval tevens zijn woonplaats heeft in het Vlaams Gewest, of wanneer de 
begeleider zijn woonplaats heeft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de 
gehanteerde taal het Nederlands is, hetzij een contractuele band heeft met 
een renner die lid is van de KBWB en in dit laatste geval de renner zijn 
woonplaats heeft in het Vlaams Gewest of wanneer de renner woonplaats 
heeft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de gehanteerde taal bij de 
vergunningsaanvraag het Nederlands was; 

 
d) De disciplinaire procedure betreffende een begeleider wordt toevertrouwd aan 

het CIDD: 
 

1° als de begeleider de vergunning heeft verkregen van FCWB of van de 
KBWB waarbij de gehanteerde taal bij de vergunningsaanvraag het Frans 
was; 
 
2° als de begeleider een contractuele band heeft met FCWB hetzij een 
contractuele band heeft met een renner die zijn vergunning heeft verkregen 
van FCWB; 
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3° als de begeleider een contractuele band heeft met de KBWB en in dit 
geval tevens zijn woonplaats heeft in het Waals Gewest, of wanneer de 
begeleider zijn woonplaats heeft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de 
gehanteerde taal het Frans is, hetzij een contractuele band heeft met een 
renner die lid is van de KBWB en in dit laatste geval de renner zijn 
woonplaats heeft in het Vlaams Gewest of wanneer de renner woonplaats 
heeft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de gehanteerde taal bij de 
vergunningsaanvraag het Nederlands was; 

 
 
Artikel 9 – Toepasbare procedureregels 
 

Het VDT dan wel het CIDD neemt hierbij een beslissing overeenkomstig onderhavig 
reglement. 
 
De procedureregels worden evenwel bepaald door de procedureregels zoals vastgesteld 
door het VDT dan wel het CIDD 
 
In die mate past de tuchtcommissie van het VDT  dan wel het CIDD haar eigen en actuele 
procedurereglement toe, hetwelk als bijlage (versie november 2019) aan onderhavig 
reglement wordt gevoegd en zodoende integraal deel zal uitmaken van dit reglement. 
 
Bij discrepantie tussen de bijlage gevoegd aan het reglement en de meest recente versie 
van het Vlaams Doping Tribunaal dan wel het CIDD, zal deze laatste versie voorrang 
krijgen. 

 
 

 
Tittel IV: Dopingpraktijken 

 
Artikel 10 - Dopingpraktijken 
 

In dit reglement wordt verstaan onder dopingpraktijk:  
 

De overtreding of de verschillende overtredingen van anti-dopingregels op een van 
de volgende wijzen: 
 

1° de aanwezigheid van een verboden stof of van een metaboliet of marker 
daarvan in een monster dat afkomstig is van het lichaam van de renner; 
 
2° het gebruik of de poging tot gebruik door een renner van een verboden stof of 
een verboden methode; 
 
3° het ontwijken van een monsterneming, of het zonder geldige reden weigeren of 
zich niet aanbieden voor een monstername na de kennisgeving, vermeld in de 
toepasselijke antidopingregels; 
 
4° elke combinatie van drie aangifteverzuimen of gemiste dopingtests binnen een 
periode van twaalf maanden; 
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5° het plegen van bedrog, of de poging daartoe, bij om het even welk onderdeel 
van de dopingcontrole, inclusief maar niet beperkt tot het intentioneel hinderen of 
de poging tot hinderen van een controlearts, bedrieglijke informatie verschaffen 
aan een ADO of het intimideren of de poging tot intimidatie van een potentiële 
getuige; 
 
6° het bezit van een verboden stof of een verboden methode:  
 

a) door een renner binnen wedstrijdverband of het bezit door een renner 
buiten wedstrijdverband van een buiten wedstrijdverband verboden stof 
of verboden methode, tenzij de renner aantoont dat het bezit strookt met 
een geldige TTN of een andere aanvaardbare rechtvaardiging; 

 
b) door een begeleider binnen wedstrijdverband of het bezit door een 

begeleider buiten wedstrijdverband van een buiten wedstrijdverband 
verboden stof of verboden methode in verband met een renner, wedstrijd 
of training, tenzij de begeleider aantoont dat het bezit strookt met een 
aan de renner toegekende geldige TTN of een andere aanvaardbare 
rechtvaardiging;  

 
7° de handel of de poging tot handel in een verboden stof of verboden methode;  
 
8° de toediening of de poging tot toediening aan een renner binnen wedstrijdverband 
van een verboden methode of verboden stof, of de toediening of de poging tot 
toediening aan een renner buiten wedstrijdverband van een verboden methode of een 
verboden stof die verboden is buiten wedstrijdverband; 
 
9° het meewerken, aanmoedigen, helpen, aanzetten tot, samenzweren, verbergen of 
om het even welke andere vorm van opzettelijke medeplichtigheid in het kader van 
een dopingpraktijk of poging tot dopingpraktijk of de niet-naleving van een opgelegde 
uitsluiting of schorsing door een andere persoon dan de renner;  
 
10° verboden samenwerking. Onder verboden samenwerking wordt verstaan: de 
professionele of sportgerelateerde samenwerking van een renner of begeleider met 
een begeleider die aan een van de volgende criteria voldoet.  
De begeleider:  
 

a) valt onder de bevoegdheid van een ADO en is uitgesloten van deelname 
aan sportactiviteiten; 
 
b) valt niet onder de bevoegdheid van een ADO en is niet uitgesloten van 
deelname aan sportactiviteiten conform de WADC, maar hij is in een 
burgerlijke, strafrechtelijke of tuchtprocedure veroordeeld voor feiten die in 
een disciplinaire procedure conform de WADC zouden worden beschouwd 
als een dopingpraktijk; 
 
c) treedt op als eerste aanspreekpunt of tussenpersoon voor een persoon 
als vermeld in punt a) of b). 

 
De samenwerking vermeld in het eerste lid, 10°, a), is verboden gedurende de periode 
van uitsluiting.  
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De samenwerking vermeld in het eerste lid, 10°, b), is verboden voor een periode van 
zes jaar vanaf de strafrechtelijke, burgerrechtelijke of tuchtrechtelijke uitspraak of voor 
de periode van de opgelegde strafrechtelijke, burgerrechtelijke of tuchtrechtelijke 
sanctie, als deze laatste langer is dan zes jaar.  

 
De samenwerking vermeld in het eerste lid, 10°, c), is verboden gedurende de periode 
dat het de persoon waarvoor de tussenpersoon optreedt, verboden is samen te 
werken met de renner. 
 
Voor de toepassing van deze bepaling is het noodzakelijk dat de renner of begeleider 
vooraf schriftelijk door een bevoegde ADO, of door het WADA, op de hoogte is 
gebracht van de diskwalificerende status van de begeleider en de mogelijke gevolgen 
van de verboden samenwerking, en dat de renner of begeleider de samenwerking 
redelijkerwijze kan vermijden.  

 
De ADO zal ook redelijke inspanningen leveren om de begeleider die het voorwerp is 
van de kennisgeving, mee te delen dat hij vijftien dagen heeft om aan de ADO te 
bewijzen dat de criteria, vermeld in het eerste lid, 10°, a) of b), niet van toepassing 
zijn. 
 
Het eerste lid, 10°, is ook van toepassing op de samenwerking met begeleiders die 
veroordeeld zijn voor feiten die voor 1 januari 2015 strafbaar waren, en nog niet 
verjaard zijn. 
 
Het is aan de renner of begeleider om aan te tonen dat de samenwerking met de 
begeleider, vermeld in het eerste lid, 10°, a) of b), niet professioneel of 
sportgerelateerd is. 
 
ADO's die weet hebben van begeleiders die aan de criteria, vermeld in het eerste lid, 
10°, voldoen, moeten die informatie doorgeven aan het WADA. 
 
 
 
 
 

Titel V: Sancties 

Artikel 11 
 

De KBWB of de desgevallend door de KBWB aangestelde externe instantie, zal de in 
overtreding bevonden renner of begeleider veroordelen tot: 

 
- het terugbetalen van het geheel of een deel van de kosten van de 

dopingcontroles, aan degene die de kosten van deze controles gedragen heeft; 
- de procedurekosten; 
- een sanctie overeenkomstig artikel 12-20; 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

17 

 
 
Artikel 12 - Sancties 
 

§1. Mits een mogelijke vermindering overeenkomstig artikel 13, wordt de uitsluiting bij 
een eerste overtreding voor een dopingpraktijk, als vermeld in artikel 10, 1°,2° of 6° 
bepaald als volgt: 
 

a) 4 jaar: 
 

1° Indien de inbreuk geen verband houdt met een specifieke stof, tenzij de 
renner of begeleider kan aantonen dat de inbreuk niet opzettelijk was; 
 
2° Indien de inbreuk verband houdt met een specifieke stof én de ADO het 
bewijs levert dat de inbreuk opzettelijk was; 
 

b) 2 jaar, indien artikel 12, §1, a) niet toepasbaar is; 
 

§2. Tenzij artikel 13, §1 of artikel 13, §2 van toepassing is, wordt de uitsluiting bij een 
eerste overtreding als volgt bepaald: 
 

a) Voor een dopingpraktijk, als vermeld in artikel 10, 3° of 5°: 4 jaar. 
 
Echter, indien de renner heeft verzuimd zich aan een monstername te 
onderwerpen en kan aantonen dat het niet opzettelijk was, zal de periode 
van uitsluiting 2 jaar bedragen. 

 
b) Voor een dopingpraktijk, als vermeld in artikel 10,4°: 2 jaar  

 
Afhankelijk van de schuldgraad van de renner, kan de uitsluiting evenwel 
verminderd worden tot minimum één jaar. 
 
Deze vermindering is echter niet mogelijk als de renner zijn verblijfsgegevens 
herhaaldelijk op het laatste moment heeft gewijzigd of andere handelingen 
heeft gesteld die een ernstig vermoeden doen rijzen dat de renner heeft 
trachten te vermijden om voor een dopingtest beschikbaar te zijn; 

 
c) Voor een dopingpraktijk, als vermeld in artikel 10,7° of 10,8°: minimaal 4 jaar 

en maximaal levenslang, dit afhankelijk van de ernst van de inbreuk. 
 
Een inbreuk, zoals omschreven in artikel 10,7° of 10,8°, waarbij een 
minderjarige betrokken is, zal beschouwd worden als een bijzonder ernstige 
overtreding en  indien begaan door een begeleider voor andere inbreuken 
dan voor specifieke stoffen, leiden tot een levenslange uitsluiting. 

 
Bovendien moeten bijzonder ernstige overtredingen van artikel 10,7° of 10,8°, 
welke tevens een inbreuk kunnen vormen op niet-sportgerelateerde wet- of 
regelgeving, gemeld worden aan de bevoegde administratieve, 
professionele of juridische autoriteiten. 

 
d) Voor een dopingpraktijk als vermeld in artikel 10,9°: minimaal 2 jaar en 

maximaal 4 jaar, afhankelijk van de ernst van de inbreuk. 
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e) Voor een dopingpraktijk als vermeld in artikel 10,10°: 2 jaar. 

 
Afhankelijk van de schuldgraad van de renner of begeleider en de andere 
omstandigheden van het geval, kan de uitsluiting worden verminderd zonder 
lager te mogen zijn dan 1 jaar. 

 
 
Artikel 13 – Afwezigheid van fout of nalatigheid & vermindering van uitsluiting 
 

§1. Indien de renner of begeleider in een individueel geval kan aantonen dat hij of zij 
geen schuld of nalatigheid te verwijten valt, vervalt de periode van uitsluiting. 
 
Deze paragraaf is alleen van toepassing op de oplegging van sancties, en dus niet op 
de bepaling of al dan niet een dopingpraktijk is begaan. Het is alleen van toepassing in 
uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld indien een sporter zou kunnen bewijzen dat hij of zij, 
ondanks alle genomen voorzorgen, door een tegenstrever is gesaboteerd. 
 
Deze paragraaf kan niet toegepast worden in de voorbeelden opgesomd onder artikel 
13,§ 2, waarbij een verminderde sanctie wegens geen significante schuld of nalatigheid 
kan opgelegd worden. 
 
Afhankelijk van de unieke feiten van een bepaald geval, kunnen de volgende 
voorbeelden resulteren in een verminderde sanctie wegens gebrek aan significante 
schuld of nalatigheid : 
 

a) een positieve controle als gevolg van de inname van een verkeerd gelabeld 
of verontreinigd vitamine- of voedingssupplement; 

 
b) de toediening van een verboden stof door de persoonlijke arts of trainer van 
de sporter zonder dit aan de sporter te hebben gemeld; 

 
c) sabotage van voeding of drank van een sporter door een 
echtgenoot/echtgenote, coach of andere begeleider die tot de entourage van 
de sporter behoort. 

 
Het tweede, derde en vierde lid van deze paragraaf zijn eveneens van toepassing op 
artikel 13, §2, c). 

 
§2. Indien de renner of begeleider kan aantonen dat hem geen significantie schuld of 
nalatigheid te verwijten valt, wordt de periode van uitsluiting afhankelijk van de 
dopingpraktijk verminderd als volgt: 
 

a) als de dopingpraktijk vermeld in artikel 10, 1°, 2° of 6° betrekking heeft op 
een specifieke stof: minstens een berisping en maximum 2 jaar uitsluiting, 
afhankelijk van de schuldgraad van de renner of begeleider; 

 
b) als de sporter of begeleider kan aantonen dat de dopingpraktijk vermeld in 

artikel 10, 1°, 2° of 6°, afkomstig is van een besmet product: minstens een 
berisping en maximum 2 jaar uitsluiting, afhankelijk van de schuldgraad van 
de renner of begeleider; 
 

c) als artikel 13, §2, a) en b) niet toepasbaar zijn, kan de normaal toepasselijke 
uitsluitingsperiode, met behoud van eventuele verdere vermindering op 
grond van artikel 13,§3, worden verkort op basis van de schuldgraad van de 
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renner of begeleider. De verkorte uitsluitingsperiode mag niet korter zijn dan 
de helft van de normaal toepasselijke uitsluitingsperiode. Indien de normaal 
toepasselijke uitsluitingsperiode levenslang is, mag de overeenkomstig dit 
artikel verkorte periode niet minder dan 8 jaar bedragen. 

 
Artikel 13, §2, tweede t.e.m. vijfde lid zijn hier van toepassing. 
 

§3. Andere redenen om de periode van uitsluiting te doen vervallen of verminderen: 
 

a) indien de sporter of begeleider de NADO, een strafrechtelijke instantie of 
tuchtorgaan na een uitspraak in eerste aanleg, substantiële hulp heeft 
geboden bij het ontdekken of vaststellen van een dopingpraktijk van een 
andere persoon, kan de NADO tot drie kwart van zijn uitsluiting opschorten, 
afhankelijk van het belang van zijn hulp en de ernst van zijn eigen 
dopingpraktijk. In uitzonderlijke omstandigheden kan WADA de uitsluiting 
zelfs volledig opschorten. Dit alles overeenkomstig de nadere regels zoals 
vervat in de WADA-CODE.  

 
b) als een sporter of begeleider vrijwillig een dopingpraktijk bekent vóór hem 

een monsterneming wordt aangekondigd die een dopingpraktijk zou kunnen 
aantonen, of als het een andere dopingpraktijk betreft dan vermeld in artikel 
10, 1° voor hij de eerste kennisgeving van de toegegeven overtreding 
ontvangt, en die bekentenis het enige betrouwbare bewijs is van de 
overtreding op het ogenblik van de bekentenis, kan zijn uitsluitingsperiode 
worden verminderd tot de helft van de uitsluitingsperiode die normaal van 
toepassing is. 

 
Deze bepaling is van toepassing wanneer een sporter of begeleider uit eigen 
beweging een dopingpraktijk bekent in omstandigheden waarbij geen enkele 
antidopingorganisatie er zich van bewust is dat mogelijk een dopingpraktijk 
is begaan en is niet van toepassing op situaties waarbij de bekentenis 
plaatsvindt nadat de sporter of begeleider denkt dat hij of zij zal worden 
betrapt. 
 
De mate waarin de uitsluitingsperiode wordt verkort, moet gebaseerd zijn op 
de kans dat de sporter of begeleider zou zijn betrapt indien hij of zij zich niet 
vrijwillig had aangegeven; 

 
c) een renner of begeleider die een uitsluiting van vier jaar riskeert wegens een 

eerste overtreding van artikel 10, 1°, 2°, 3°, 5° of 6°, kan, door de 
dopingpraktijk waarvan hij wordt beschuldigd onmiddellijk te bekennen na te 
zijn geconfronteerd door een NADO en ook na goedkeuring en naar 
goeddunken van zowel het WADA als NADO, een verkorting van de 
uitsluitingsperiode tot minimaal twee jaar krijgen, afhankelijk van de ernst 
van de overtreding en de schuldgraad van de sporter of begeleider. 

 
 
Artikel 14 – Meerdere inbreuken 
 

§1. Bij een tweede overtreding, wordt de uitsluiting van de renner of begeleider als 
volgt bepaald: de langste van de volgende perioden: 

 
a) 6 maanden; 
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b) de helft van de uitsluitingsperiode die voor de eerste overtreding werd 

opgelegd, zonder eventuele toepassing van artikel 13, §3; 
 

c) twee keer de uitsluitingsperiode die normaal van toepassing is op de tweede 
overtreding als die beschouwd zou worden als een eerste overtreding, 
zonder toepassing te maken van 13,§3; 

 
De uitsluitingsperiode bepaald zoals hierboven mag dan verder verminderd worden door 
toepassing van artikel 13,§3; 
 
§2. Bij een derde overtreding, wordt de uitsluiting van de renner of begeleider als volgt 
bepaald: levenslang, tenzij de derde overtreding voldoet aan de voorwaarde voor 
opheffing of verminderingen van de uitsluitingsperiode conform artikel 13,§1 of 13,§2 of 
tenzij de derde overtreding betrekking heeft op artikel 10,4°. In deze 
uitzonderingsgevallen zal de uitsluitingsperiode 8 jaar tot levenslang bedragen. 
 
§3. Als de periode van uitsluiting vervalt wegens afwezigheid van schuld of fout van de 
renner of begeleider, telt de overtreding niet mee voor het vaststellen van de periode 
van uitsluiting die geldt voor de meervoudige overtredingen. 
 
Om te worden bestraft in het geval van meerdere overtredingen, kan een dopingpraktijk 
alleen als een tweede overtreding worden beschouwd als wordt aangetoond dat de 
renner of begeleider, de tweede dopingpraktijk heeft begaan nadat hij op de hoogte was 
gebracht van de eerste overtreding, of nadat de opdrachtgever redelijke inspanningen 
heeft geleverd om hem daarvan op de hoogte te brengen. Als het voorgaande niet kan 
worden bewezen bewijzen, worden de overtredingen samen als één enkele overtreding 
beschouwd en zal de opgelegde sanctie gebaseerd zijn op de overtreding waarop de 
strengste sanctie staat. 
 
Als na de bestraffing van een eerste overtreding feiten worden ontdekt met betrekking 
tot een dopingpraktijk van de renner die zich hebben voorgedaan voor de kennisgeving 
met betrekking tot de eerste overtreding, wordt een aanvullende sanctie opgelegd op 
basis van de sanctie die had kunnen worden opgelegd als tegelijkertijd uitspraak was 
gedaan over beide overtredingen. 
 
Voor de toepassing van dit artikel moeten alle overtredingen plaatsvinden binnen 
dezelfde periode van 10 jaar om als meervoudige overtreding beschouwd te worden. 

 
 
Artikel 15 – Ingang uitsluitingsperiode 

 
De uitsluitingsperiode gaat in op de dag waarop tijdens een hoorzitting een uitsluiting 
wordt opgelegd of, als afstand werd gedaan van een hoorzitting, op de datum waarop 
de uitsluiting werd aanvaard of gewijzigd. Elke periode van voorlopige schorsing moet 
worden afgetrokken van de totale periode van uitsluiting die wordt opgelegd. 
 
Deze regeling geldt niet in de volgende gevallen: 
 

a) als de tuchtprocedure of andere aspecten van de dopingcontrole aanzienlijke 
vertraging oplopen die niet aan de beschuldigde renner of begeleider te 
wijten is, kan het disciplinair orgaan of de belaste disciplinaire instantie de 
uitsluitingsperiode op een vroegere datum laten ingaan, op zijn vroegst op 
de datum van de monsterneming, of op de laatste datum waarop een andere 
dopingpraktijk heeft plaatsgevonden; 
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b) als de beschuldigde renner of begeleider onmiddellijk (d.w.z. wat de renner 

betreft, in ieder geval voor de renner opnieuw aan een wedstrijd deelneemt) 
de dopingpraktijk bekent na met de vaststelling van de dopingpraktijk te zijn 
geconfronteerd, kan de uitsluitingsperiode op zijn vroegst aanvangen op de 
datum van de monsterneming of op de laatste datum waarop een andere 
dopingpraktijk plaatsvond. In elk geval moet de beschuldigde renner of 
begeleider, als deze bepaling wordt toegepast, minstens de helft van de 
uitsluitingsperiode uitzitten, beginnend vanaf de datum waarop hij de 
opgelegde sanctie heeft aanvaard, de datum van de tuchtrechtelijke 
uitspraak van die sanctie of de datum waarop de sanctie wordt gewijzigd; 

 
c) als een voorlopige schorsing wordt opgelegd en door de renner of begeleider 

wordt gevolgd, wordt de periode van voorlopige schorsing afgetrokken van 
een eventuele uitsluitingsperiode die uiteindelijk aan de renner wordt 
opgelegd; 

 
d) als een renner of begeleider vrijwillig en schriftelijk een voorlopige schorsing 

aanvaardt van de opdrachtgever, en vervolgens afziet van 
wedstrijddeelname, wordt die periode van vrijwillige voorlopige schorsing 
afgetrokken van een eventuele uitsluitingsperiode die uiteindelijk aan de 
renner wordt opgelegd. Een kopie van de vrijwillige aanvaarding van een 
voorlopige schorsing door de renner of begeleider moet onmiddellijk worden 
bezorgd aan alle partijen die recht hebben op kennisgeving van een 
vermoedelijke dopingpraktijk; 

 
e) de periode voor de datum van inwerkingtreding van een voorlopige schorsing 

wordt nooit in mindering gebracht van een uitsluitingsperiode, ongeacht of 
de renner ervoor heeft geopteerd om niet deel te nemen aan wedstrijden of 
door zijn team werd geschorst. 

 
 
Artikel 16 – Status tijdens uitsluiting 
 

§1. De uitsluiting houdt in dat de renner of begeleider tijdens de periode van uitsluiting 
in geen enkele hoedanigheid mag deelnemen aan een sportmanifestatie (uitgezonderd 
geautoriseerde antidopingcursussen of rehabilitatieprogramma’s).   
 
Een renner of begeleider aan wie een periode van uitsluiting is opgelegd van langer dan 
vier jaar kan, als er vier jaren van de periode van uitsluiting zijn verstreken, deelnemen 
aan lokale sportmanifestaties in een andere sport dan de sport waarbij de betrokkene de 
overtreding van een antidopingregel heeft gepleegd (die niet gereguleerd of onder de 
bevoegdheid staan van een ondertekenaar van de WADA-code of een lid van de 
ondertekenaar van de WADA-Code), maar alleen als de lokale sportmanifestatie niet op 
een dusdanig niveau is dat het de betrokkene anders direct of indirect zou kunnen 
kwalificeren voor deelname aan (of punten zou kunnen opleveren die nodig zijn voor) 
een nationaal kampioenschap of internationale wedstrijd en de betrokkene in geen 
enkele zin betrekt bij de werking met minderjaringe. 
 
Wanneer een renner of begeleider die uitgesloten is verklaard, het verbod op deelname 
tijdens de uitsluiting overtreedt, zal het resultaat van de deelname worden 
gediskwalificeerd en begint de oorspronkelijk opgelegde uitsluitingsperiode opnieuw te 
lopen vanaf de datum van de overtreding. De nieuwe uitsluitingsperiode kan verkort 
worden conform artikel 13,§2, b) indien de renner of begeleider aantoont dat hem of haar 
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geen significante schuld of nalatigheid treft voor de overtreding van het verbod op 
deelname.  
 
De opdrachtgever van de dopingcontrole die tot de oplegging van de oorspronkelijke 
uitsluitingsperiode heeft geleid, dient te bepalen of de renner of begeleider het verbod 
op deelname heeft overtreden, en of een vermindering conform artikel 13, §2,b) 
aangewezen is. 
 
§2. Als voorwaarde voor het terugkrijgen van het recht op deelname aan wedstrijden na 
een bepaalde periode van uitsluiting moet een renner of begeleider tijdens de periode 
van uitsluiting beschikbaar blijven voor dopingcontroles buiten wedstrijdverband en moet 
hij of zij, als dat gevraagd wordt, actuele en nauwkeurige verblijfsgegevens verstrekken.  
 
§3. Als een renner of renner aan wie een periode van uitsluiting is opgelegd zich 
terugtrekt uit de sport maar later toch weer aan de sport wil deelnemen, kan de renner 
pas weer deelnamegerechtigd worden verklaard als de renner de administratie daarvan 
op de hoogte heeft gebracht en zich beschikbaar heeft gesteld voor dopingcontroles 
buiten wedstrijdverband gedurende een periode die gelijk is aan de periode van 
uitsluiting die nog over was op het moment dat de renner zich terugtrok. 
 
§4. Bij elke dopingpraktijk waarvoor geen verminderde sanctie geldt, zoals vermeld in 
artikel 13, §1 of artikel 13, §2, wordt bovendien de sportgerelateerde financiële steun of 
andere sportgerelateerde voordelen die een dergelijke renner of begeleider zou 
ontvangen, geheel of gedeeltelijk ingehouden door de KBWB, haar lidorganisaties en de 
overheid. 
 
 

Artikel 17 – Diskwalificatie & resultaten 
 
Een dopingpraktijk in verband met een dopingcontrole binnen wedstrijdverband leidt 
automatisch tot diskwalificatie van het individuele resultaat dat is behaald in die wedstrijd 
met alle daaruit voortvloeiende consequenties, zoals het verlies van eventuele medailles, 
punten en prijzen. 
 
Een dopingovertreding tijdens of in verband met een evenement kan, indien het 
bestuursorgaan van het evenement hiertoe beslist, leiden tot diskwalificatie van alle 
individuele resultaten die de renner tijdens dat evenement heeft behaald, met alle 
gevolgen van dien zoals het verlies van alle medailles, punten en prijzen, behalve zoals 
bepaald in het laatste lid van dit artikel.  
 
Indien de renner aantoont dat hem of haar geen schuld of nalatigheid te verwijten valt 
voor de overtreding, worden de individuele resultaten van de renner in de andere 
wedstrijden niet gediskwalificeerd, tenzij de resultaten van de renner in andere 
wedstrijden dan de wedstrijd waarin de dopingovertreding plaatsvond waarschijnlijk door 
de dopingovertreding van de renner zijn beïnvloed. 
 
Factoren die meespelen bij de beslissing om andere resultaten tijdens een evenement 
al dan niet te diskwalificeren, zijn bijvoorbeeld de ernst van de dopingovertreding van de 
renner en de vraag of de renner negatief werd bevonden in de andere wedstrijden.   
 
Alle door een renner tijdens een periode van voorlopige schorsing of uitsluiting behaalde 
wedstrijdresultaten, inclusief die welke zijn behaald tijdens een periode van uitsluiting 
die met terugwerkende kracht is opgelegd, komen te vervallen. 
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Bij ploegsporten zullen alle door individuele spelers ontvangen onderscheidingen 
worden gediskwalificeerd.   
 
Indien twee of meer leden van een ploeg in een ploegsport zijn veroordeeld voor een 
dopingpraktijk tijdens de periode van een evenement, moet het bestuursorgaan van het 
evenement het team een passende sanctie opleggen (bijvoorbeeld puntenverlies, 
diskwalificatie uit een wedstrijd of evenement, of een andere sanctie) bovenop de 
maatregelen die aan de individuele renners worden opgelegd. 

 
 
Artikel 18 – verhouding UCI Cycling Regulations  
 

De KBWB of de door de KBWB belaste externe instantie, is eveneens bevoegd voor alle 
strafbare overtredingen vervat in de antidopingreglementering van de UCI en die niet 
opgenomen zijn in de Belgische Antidopingreglementering. Voor dergelijke 
overtredingen kan de in het UCI-antidopingreglement voorziene sancties worden 
uitgesproken. 
 
Evenzo kan toepassing gemaakt worden van alle maatregelen, sancties en 
aanbevelingen die voorzien zijn in de UCI-antidopingreglementen, maar niet uitdrukkelijk 
zijn opgenomen in onderhavig reglement. 

 
 

Titel VI: De voorlopige schorsing 

 Artikel 19. 
 

§1. De renner wordt, bij wijze van preventieve maatregel, prompt een voorlopige 
schorsing opgelegd als in het kader van een dopingtest van die renner de analyse van 
een monster resulteert in de vaststelling van een afwijkend analyseresultaat voor een 
verboden stof die geen specifieke stof is of in de vaststelling van een verboden methode, 
en onderzoek door de opdrachtgever van de dopingtest de volgende twee feiten 
aantoont:  

 
1° er is geen ‘toestemming wegens therapeutische noodzaak’ verleend of er 
kan geen verleend worden om de verboden stof of methode rechtmatig te 
gebruiken;  
 
2° er is geen kennelijke afwijking van de Internationale Standaard voor 
Dopingtests en Onderzoeken of de Internationale Standaard voor Laboratoria, 
die de oorzaak is van het afwijkende analyseresultaat; 

 
§2. In alle gevallen waarin de renner of begeleider op de hoogte is gebracht van een 
mogelijke dopingpraktijk die niet resulteert in een conform dit reglement verplichte 
voorlopige schorsing, zal de betrokkene door de KBWB of de door haar belaste externe 
instantie de mogelijkheid worden geboden om een voorlopige schorsing te aanvaarden 
in afwachting van de beslechting van zijn zaak ten gronde. 
 
§3. De KBWB of de desgevallend door haar belaste externe instantie kan de renner ook 
een voorlopige schorsing opleggen voor andere mogelijke dopingpraktijken dan degene 
vermeld in artikel 19, §1 van dit reglement. 
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§4. Een voorlopige schorsing kan slechts worden opgelegd nadat de sporter, het WADA, 
de KBWB, het NADO en de internationale federatie, door de federatie of NADO in kennis 
zijn gesteld van de feiten op grond waarvan de sporter verdacht wordt van een 
dopingpraktijk en na het onderzoek vermeld in §1. 

Er mag bovendien slechts een voorlopige schorsing worden opgelegd indien de sporter 
de mogelijkheid is geboden: 

a) van een voorlopige hoorzitting hetzij vóór het opleggen van de voorlopige 
schorsing, hetzij tijdig na het opleggen van de voorlopige schorsing; ofwel 

b) van een versnelde hoorzitting ten gronde tijdig na het opleggen van een 
voorlopige schorsing. 

Een voorlopige hoorzitting kan zowel mondeling als schriftelijk plaatsvinden. 
 

§5. Een voorlopige schorsing kan opgeheven of dient niet opgelegd te worden als de 
renner kan aantonen dat ofwel:  
 

a) er sterke aanwijzingen zijn dat hem geen schuld of nalatigheid te verwijten 
valt, waardoor hem waarschijnlijk uiteindelijk geen uitsluiting van 
sportactiviteiten zal opgelegd worden; 
 

b) de beschuldiging van een dopingpraktijk geen redelijke kans op slagen heeft, 
bijvoorbeeld wegens een duidelijke fout in de zaak tegen de renner; 
 

c) de vermoedelijke dopingpraktijk waarschijnlijk te wijten is aan een besmet 
product; 
 

d) er andere feiten zijn die een voorlopige schorsing in de gegeven 
omstandigheden onbillijk zouden maken. 

 
Een voorlopige schorsing als vermeld in artikel 19, §1 wordt onmiddellijk opgeheven als 
de analyse van het B-monster de analyse van het A-monster niet bevestigt. 

 
§6. De duur van een voorlopige schorsing wordt afgetrokken van een eventuele 
uitsluitingsperiode die uiteindelijk aan de renner wordt opgelegd of door hem wordt 
aanvaard. 

 
Elke beslissing over een voorlopige schorsing wordt door de bevoegde instantie 
meegedeeld aan: 

a) de renner; 
b) de KBWB; 
c) de CyV 
d) de FCWB 
e) de NADO’s in België, de NADO van het land waarin de renner woont of de 

NADO van zijn nationaliteit; 
f) het Internationaal Olympisch Comité (IOC) of het Internationaal 

Paralympisch Comité (IPC), indien van toepassing, als de uitspraak een 
effect kan hebben op de Olympische Spelen of de Paralympische Spelen, 
waaronder uitspraken die een invloed hebben op de bevoegdheid tot 
deelname aan de Olympische Spelen of de Paralympische Spelen; 

g) het WADA; 
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§7. De in artikel 19, §6 vermelde partijen kunnen tegen de beslissing, of het gebrek aan 
een beslissing binnen de tien kalenderdagen na het verzenden van de kennisgeving aan 
de renner vermeld in het vijfde lid, beroep aantekenen bij het TAS.   
 
Tegen de beslissing om een voorlopige schorsing op te leggen of niet op te heffen nadat 
de renner aanvoerde dat de inbreuk waarschijnlijk te wijten is aan een besmet product, 
kan echter geen beroep ingesteld worden bij het TAS. 
 
Een voorlopige schorsing betekent dat de renner tijdelijk aan geen enkele wedstrijd mag 
deelnemen die voorafgaat aan de definitieve uitspraak van de KBWB of de desgevallend 
door haar belaste externe instantie 
 
 

 
Titel VI: De beslissing 

Artikel 20.  
 

De beslissing moet met reden omkleed zijn. 
 

Elke disciplinaire uitspraak wordt binnen een redelijke termijn meegedeeld aan de 
beschuldigde, de KBWB, de CyV, de FCWB, de Belgische NADO’s, de NADO van de 
woonplaats van de beschuldigde, de NADO van het land waar een vergunning werd 
onderschreven, de NADO van de nationaliteit van de beschuldigde, de UCI, het IOC of 
het IPC als de beslissing een effect kan hebben op de volgende Olympische of 
Paralympische Spelen en de WADA. 
 
De kennisgeving, vermeld in eerste lid, omvat: 

a) de beslissing, 
b) de motivering, 
c) in voorkomend geval de redenen waarom de maximumsanctie niet     is 

opgelegd, 
d) samenvatting in het Engels of in het Frans; 

 
 
 

Titel VII: Beroep tegen beslissingen gewezen door het bevoegde 
disciplinaire orgaan of belaste instantie 

Artikel 21.  
 

§1. Tegen beslissingen gewezen in eerste aanleg, kan beroep ingesteld worden bij het 
Hof van Arbitrage voor Sport (afgekort TAS) door navolgende personen: 
 

a) de beschuldigde renner of begeleider; 
b) de KBWB; 
c) de FCBW; 
d) de CyV; 
e) de bevoegde NADO in België; 
f) de NADO van het land waar een vergunning werd onderschreven; 
g) de NADO van de woonplaats van de beschuldigde renner of begeleider; 
h) de NADO van de nationaliteit van de beschuldigde renner of begeleider; 
i) de UCI; 
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j) Het IOC of het IPC indien de beslissing een effect kan hebben op de 
volgende Olympische spelen; 

k) Het WADA; 
 

Het beroep schorst de tenuitvoerlegging van de aangevochten beslissing niet op. 
 
§2. Opdat het hoger beroep ontvankelijk zou zijn, dient het te worden ingesteld binnen 
de eenentwintig dagen na de dag waarop de partij van de voor beroep vatbare beslissing 
in kennis is gesteld.  
 
Evenwel bedraagt de uiterste datum waarbinnen het WADA beroep kan aantekenen of 
tussenbeide kan komen, gelijk aan de laatste dag van de volgende twee data: 
 

a) eenentwintig dagen na de laatste dag waarop eender welke partij beroep kon 
hebben aangetekend, of 
 

b) eenentwintig dagen na ontvangst door het WADA van het volledige dossier 
met betrekking tot de uitspraak, waaronder in ieder een vertaling van de 
uitspraak. 
 

De UCI, de KBWB en de CyV kunnen zich niet verzetten tegen de vraag van de renner 
of begeleider om het dossier in geval van beroep voor het TAS in openbare zitting te 
behandelen. 
 
§3. De termijn wordt gerekend vanaf de dag na die van de gebeurtenis die hem doet 
ingaan en omvat alle dage, ook zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen. 
De vervaldag is in de termijn begrepen. Is die dag echter een zaterdag, een zondag of 
een wettelijke feestdag, dan wordt de vervaldag verplaats op de eerstvolgende werkdag. 
 
 
 

 
 
 


