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Aan de sportfederaties 

 
Per e-mail 

 
 

Brussel,  
 
 
Geachte mevrouw, geachte heer, 
 
 
Er zijn veranderingen opgetreden in de strijd tegen doping in de sport. Die kunnen 
van toepassing zijn op de ploegen en sporters die bij u aangesloten zijn.  
 
Die hervorming van de wet- en regelgeving was noodzakelijk door de publicatie van 
de nieuwe Wereldantidopingcode van het Wereldantidopingagentschap (WADA) 
in januari 2021 en de nieuwe Internationale Standaarden ervan.   
 
Dit zijn de belangrijkste punten: 
 

• Categorie D wordt volledig afgeschaft. Dat betekent dat de categorieën van 
sporters die tot de nationale doelgroep behoren, worden herzien en alleen 
nog categorie A en B omvatten. Categorie A verandert dus niet, in 
tegenstelling tot: 
 

o de sportdisciplines van categorie D , die voortaan tot categorie C 
behoren; 
 

o de ploegen die vroeger in categorie C zaten, die naar categorie B 
gaan; 

 
o de sportdisciplines van categorie B, die nu deel uitmaken van 

categorie A. 
 
Dat heeft zeer concrete gevolgen, aangezien nieuwe of strengere 
verplichtingen gelden voor wie verandert van categorie. Bijvoorbeeld: voor 
een sportploeg die in categorie C zat maar in 2022 naar categorie B ging, 
geldt de volgende regel: sporters die hun verplichtingen drie keer niet 
nakomen, gaan voor zes maanden naar categorie A, met de bijbehorende 
verplichting tot mededeling van de verblijfgegevens. Als een sporter 
opnieuw een verplichting niet nakomt tijdens die periode, wordt de termijn 
met achttien maanden verlengd vanaf de datum van de laatste vaststelling 
van niet-nakoming. Voor sporters die overgaan van categorie B naar 
categorie A, leiden in totaal drie gemiste tests of niet-nakomingen van de 
verplichting tot mededeling van de verblijfgegevens, binnen een periode 
van twaalf maanden, automatisch tot een dopingfeit.  
    
Verder kunnen sporters die op een preselectielijst voor de Olympische 
Spelen, Paralympische Spelen, Europese kampioenschappen of 
wereldkampioenschappen staan, worden verplicht verblijfsgegevens door te 
geven overeenkomstig categorie A voor een maximumduur van twaalf 
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maanden, die ten vroegste negen maanden voor de wedstrijd in kwestie 
begint en ten laatste drie maanden na afloop van die wedstrijd eindigt. 
 
Het is dus belangrijk om op de hoogte te blijven van de mogelijke 
verplichtingen en gevolgen van categorie A, B en C. 
 

• Er wordt een onafhankelijke en onpartijdige Disciplinaire 
antidopingcommissie (DADC) opgericht. Die zal bevoegd zijn voor sporters 
en andere personen die niet tot een Belgische federatie behoren of tot een 
federatie behoren die geen tuchtprocedure heeft ingesteld. De DADC zal 
drie types tuchtprocedures organiseren: een procedure zonder hoorzitting 
noch schriftelijke uitwisselingen (bijvoorbeeld bij een bekentenis of 
verzaking), een schriftelijke procedure en een mondelinge of versnelde 
procedure. Die laatste kan worden overwogen als de specifieke 
omstandigheden van een dossier dat vereisen. 
 

• Het is voortaan mogelijk om in beroep te gaan tegen beslissingen over TTN's 
van het Comité voor toestemmingen wegens therapeutische noodzaak 
(CTTN) van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), maar 
alleen bij de federatie waartoe de sporter in kwestie behoort. 
 

• Er worden nieuwe regels ingevoerd voor elitesporters van categorie A of B 
die zich teruggetrokken hebben uit de sport en opnieuw willen deelnemen 
aan wedstrijden op (inter)nationaal niveau. Zo moeten sporters hun NADO 
of internationale federatie binnen een termijn van zes maanden voor die 
terugkeer inlichten, anders kunnen ze niet deelnemen aan wedstrijden op 
(inter)nationaal niveau. Nemen ze toch deel, dan worden hun resultaten 
geannuleerd. Het WADA kan, in overleg met de NADO, echter een kortere 
periode dan de termijn van zes maanden toestaan als de strikte toepassing 
van deze regel onbillijk zou zijn voor de sporter. Merk ook op dat de NADO, 
vanaf de ontvangst van de schriftelijke mededeling van sporters, hen kan 
onderwerpen aan controles buiten wedstrijdverband en hen verplichten 
hun verblijfgegevens in te dienen conform de categorie waartoe ze 
behoorden op het ogenblik van hun terugtrekking uit de sport. 
 

• Er worden nieuwe definities en regels ingevoerd voor minderjarige sporters, 
recreatiesporters en beschermde personen om hun respectieve 
bescherming te versterken. Het begrip dopingfeit wordt ook verduidelijkt en 
uitgebreid; het heeft betrekking op iedereen die de onthulling van 
informatie belemmert of probeert te belemmeren. Bovendien zijn er 
wijzigingen rond het bewijs van een dopingpraktijk. 
 

Naast deze wijzigingen publiceerde het WADA op zijn website de nieuwe lijst van 
verboden stoffen en methoden voor het jaar 2022. De nieuwe lijst is begin januari in 
werking getreden, net als het ministerieel besluit van de GGC dat deze lijst omzet 
voor het grondgebied van Brussel-Hoofdstad. De wijzigingen aan de lijst van 2021 
betreffen voornamelijk de status van glucocorticoïden en het verbod op alle 
glucocorticoïden die via injectie worden toegediend in wedstrijdverband. 
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Bovendien creëerde onze NADO een nieuwe website. Die werd meteen na de 
voornoemde veranderingen gelanceerd, bij de start van het nieuwe jaar. U vindt er 
informatie over de geldende normen in verband met de strijd tegen doping, 
alternatieven om sportprestaties op een gezonde manier te verbeteren, de 
gezondheidsrisico's van doping en vele andere onderwerpen. Er zal ook een FAQ 
zijn en een chatfunctie waarmee u vragen kunt stellen om relevante en volledige 
antwoorden te krijgen. 
 
Verder zijn de NADO-medewerkers altijd beschikbaar om uw vragen te 
beantwoorden. 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nathalie Noël, 
Leidend ambtenaar 
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