Nieuw antidopingdecreet
Op 14 november 2012 werd het nieuwe antidopingdecreet van de Vlaamse overheid van
kracht, dat van toepassing is op elitesporters die bepaald worden door het nationaal
antidoping orgaan (NADO) en die voldoen aan één .
In samenspraak met de sportfederatie gaat NADO Vlaanderen na of een atleet aan één
of meer van volgende criteria voldoet:
voor individuele sporten:
1. De internationale sportvereniging waartoe de atleet behoort, beschouwt de atleet
als een sporter van internationaal niveau.
2. De atleet beoefent de sport als voornaamste bezoldigde activiteit in de hoogste
categorie of de hoogste nationale competitie van de sportdiscipline.
3. De atleet is geselecteerd of heeft in de voorbije 12 maanden deelgenomen aan
Olympische of Paralympische Spelen, Europese kampioenschappen of
Wereldkampioenschappen in de categorie van het hoogste sportieve niveau.
Indien dit het geval is, wordt de atleet door de federatie op de hoogte gebracht van het
feit dat deze elitesporter is.
Volgens de WADA (wereld antidoping agentschap)-code is een elitesporter verplicht om
aan het NADO mee te delen waar en wanneer hij bereikbaar is.

Categorieën
De elitesporters worden wat betreft verblijfsgegevens ingedeeld in 4 categorieën:
Categorie A
Deze groep bestaat enerzijds uit elitesporters die een dopinggevoelige individuele
Olympische discipline beoefenen en meestal niet op een gemakkelijk lokaliseerbare
plaats trainen en anderzijds uit elitesporters die triathlon, duathlon en veldrijden
beoefenen.
Voor de atletiek worden de afstandslopers in deze categorie weerhouden die
deelnemen aan wedstrijden vanaf 3000m.
Categorie B
Deze groep bestaat uit elitesporters die een dopinggevoelige individuele Olympische
discipline beoefenen en regelmatig op een gemakkelijk lokaliseerbare plaats trainen.
Alle atleten worden hierin gecatalogeerd met uitzondering van het
afstandslopen vanaf 3000m.
Categorie C
Deze groep bestaat uit elitesporters die een Olympische ploegdiscipline beoefenen.
Categorie D
Deze groep bestaat uit elitesporters die een Olympische discipline beoefenen waarvoor
geen verblijfsgegevens doorgegeven hoeven te worden.

Verplichtingen per categorie
De elitesporters van categorie A moeten naast alle persoonsgegevens ook het
volledige adres van de plaatsen van hun verblijf, sporttrainingen, sportwedstrijden en
sportactiviteiten doorgeven én een dagelijkse periode van 60 minuten waarin de sporter

onmiddellijk bereikbaar en beschikbaar is op een door de sporter aangegeven plaats voor
een onaangekondigde dopingcontrole.
Voor atleten van categorie A verandert er dus niets in vergelijking met de vroegere
bepalingen.
De elitesporter van categorie B dient enkel het uur en de locatie van alle competities
en trainingen door te geven, alsook de verblijfplaats voor de dagen zonder competitie of
training. Zij dienen dus GEEN dagelijkse periode van 60 minuten door te geven waarin ze
beschikbaar zijn voor een onaangekondigde controle.
Indien de elitesporter van categorie B zijn verplichtingen niet nakomt kan de NADO
beslissen dat hij gedurende zes maanden dezelfde verplichtingen inzake
verblijfsgegevens moet naleven als de elitesporters van categorie A. Indien bij de
betrokken sporter in een periode van 6 maanden geen aangifteverzuim of gemiste
controle werd vastgesteld kan de NADO de sporter opnieuw opnemen in categorie B.
Indien wél, dan kan de periode verlengd worden met 18 maanden.

Meer info
www.dopinglijn.be
elitesporters@vlaanderen.be - dopinglijn@vlaanderen.be
Op vrijdag 30 november en 21 december organiseert NADO Vlaanderen een infosessie
voor alle elitesporters van categorie A en B.
Alle atleten die in aanmerking komen werden hiervan individueel op de hoogte gebracht
door de dienst van het Medisch Verantwoord Sporten(MVS).

