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Advies over wijzigingen aan het samenwerkingsakkoord betreffende 

dopingpreventie en -bestrijding in de sport 

Op 13 juli 2020 vroeg Vlaams minister van Sport Ben Weyts de Vlaamse Sportraad om advies over 

voorontwerp van instemmingsdecreet en gewijzigd Samenwerkingsakkoord betreffende 

dopingpreventie en -bestrijding1.  Op 25 juni 2020 heeft de Vlaamse Sportraad een toelichting 

ontvangen van Marc Van der Beken (directeur) en Jurgen Secember (jurist) van NADO over de 

belangrijkste wijzigingen in dit dossier. Op basis van bovengenoemde toelichting, de finale 

documenten die vanaf 13 juli 2020 openbaar zijn gemaakt en de bespreking op de vergaderingen van 

25 juni 2020 en 15 juli 2020 komt de Vlaamse Sportraad tot onderstaand advies.  

Situering 

Het voorliggende instemmingsdecreet wijzigt het samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 om 

de tekst conform te maken aan de gewijzigde Code van het Wereld Anti Doping Agentschap (WADA), 

die van kracht wordt op 1 januari 2021.  

Bijkomend is ook het stelsel van verblijfsgegevens voor elitesporters aangepast op basis van een 

risico-inschatting door de Nationale Antidopingorganisaties van de partijen bij het 

samenwerkingsakkoord. Alle elitesporters die een individuele sportdiscipline beoefenen die gevoelig 

is voor dopinggebruik buiten wedstrijdverband, worden niet langer opgedeeld in twee categorieën 

met onderscheiden verplichting, maar worden aan dezelfde verplichtingen onderworpen. Daarnaast 

is conform de Code van het WADA meer flexibiliteit ingebouwd voor het bepalen van de 

geregistreerde doelgroep van elitesporters die aan verblijfsgegevensverplichtingen worden 

onderworpen. Zo is de mogelijkheid gecreëerd voor de NADO’s om elitesporters tijdelijk aan 

verblijfsgegevens te onderwerpen voorafgaand aan de Olympische en Paralympische Spelen, 

Wereldkampioenschappen en Europese Kampioenschappen waarvoor die elitesporters geselecteerd 

zijn, ongeacht de sportdiscipline. 

Tenslotte worden ook enkele bepalingen met betrekking tot de opvolging van het 

samenwerkingsakkoord en de vorming van en vertolking van standpunten op internationale fora 

aangepast. 

 
1 Voorontwerp van decreet houdende de instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse 
Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 tussen de 
Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de sport 
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Advies 

De Vlaamse Sportraad adviseert positief bij alle wijzigingen aan het samenwerkingsakkoord van 9 

december 2011.  

 

 

Namens de Vlaamse Sportraad, 

 

Christophe Cools, voorzitter 

Charlotte Van Tuyckom, ondervoorzitter 

Maarten Koolen, secretaris 


