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Advies over de wijzigingen aan het besluit bij het Antidopingdecreet  

Op 15 september 2021 vroeg Vlaams minister van Sport Ben Weyts de Vlaamse Sportraad met spoed 

om advies over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse 

bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van 

het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 wat betreft de aanpassing aan de Code 2021 en de 

Internationale Standaarden.  

De Vlaamse Regering hechtte haar principiële goedkeuring aan bovengenoemd ontwerp van besluit 

op 3 september 2021, maar de Vlaamse Sportraad werd pas op 15 september 2021, onverwacht en 

met spoed, om advies gevraagd. De sectorraad kreeg op deze manier helaas weinig tijd om deze vele 

en technische wijzigingen te bespreken. Deze adviesvraag werd via schriftelijke procedure 

behandeld.  

I. SITUERING 

Naar aanleiding van wijzigingen van de Wereld Antidoping Code en de Internationale Standaarden 

van het Wereld Anti Doping Agentschap werd het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 ingrijpend 

gewijzigd. Over deze wijziging heeft de Vlaamse Sportraad zich reeds uitgesproken in zijn advies van 

20 juli 20201. Als gevolg van de decretale wijziging moeten ook de bepalingen van het 

uitvoeringsbesluit aangepast worden.  

II. ADVIES 

De Vlaamse Sportraad formuleerde in zijn advies van 20 juli 2020 over de wijzigingen aan het 

Antidopingdecreet1 reeds een aantal opmerkingen over de strategische keuzes die met betrekking 

tot de wijziging van dit decreet zijn gemaakt. In dit ontwerp van besluit worden er volgens de 

Vlaamse Sportraad geen nieuwe strategische keuzes gemaakt, maar volgen de wijzigingen uit de 

verplichte omzettingen van de teksten van het World Anti-Doping Agency (WADA) of wordt er 

voortgeborduurd op de keuzes die gemaakt zijn bij de wijziging van het Antidopingdecreet.  

De Vlaamse Sportraad vindt het belangrijk om in Vlaanderen conform te zijn aan de Wereld 

Antidoping Code en de Internationale Standaarden van het WADA en adviseert positief bij de 

verderzetting en uitwerking van de hiervoor genoemde (strategische) keuzes in dit voorontwerp van 

 
1 20-06-2020: Vlaamse Sportraad - Advies over de wijzigingen aan het Antidopingdecreet 
https://www.vlaanderen.be/sarc/system/files/import20200720_Advies_wijziging_Antidopingdecreet.pdf  

https://www.vlaanderen.be/sarc/system/files/import20200720_Advies_wijziging_Antidopingdecreet.pdf
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besluit en verwijst hiervoor door naar zijn advies van 20 juli 20201. De leden spreken zich, onder 

andere door de beperkte timing de totstandkoming van dit advies, in dit geval niet verder uit over de 

technische details die worden gewijzigd binnen dit ontwerp van besluit. 

De Vlaamse Sportraad herhaalt wel zijn opmerking dat er bij bijkomende verplichtingen altijd 

rekening gehouden moet worden met de mogelijkheden en middelen van de federaties. 

 

 

Namens de Vlaamse Sportraad, 

 

Astrid Vervaet, voorzitter 

Marc Vlogaert, ondervoorzitter 

Maarten Koolen, secretaris 
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