
PROCEDUREREGLEMENT 
 
Titel I. De instellingen. 

 
Artikel 1. De Disciplinaire Commissie voor Elitesporters en Begeleiders: 

 

Er bestaat binnen het Vlaams Sporttribunaal (VST) een Disciplinaire Commissie 
voor Elitesporters en Begeleiders. Deze omvat meerdere kamers, waarvan 
minstens een kamer is gelast met het houden van hoorzittingen naar aanleiding 
van een voorlopige schorsing en een andere kamer, grondkamer genoemd, gelast 
met de beoordeling ten gronde van dopinginbreuken. 

 
De kamer, gelast met een hoorzitting naar aanleiding van een voorlopige 
schorsing, bestaat uit een alleenzetelende rechter die magistraat is en de 
grondkamer is gevormd door drie rechters, de voorzitter een magistraat zijnde, 
de ene bijzitter jurist en de andere bijzitter een arts. 

 
Alle rechters worden benoemd door de Benoemingscommissie van het VST 
voor een termijn van vijf jaar en hun benoeming kan worden hernieuwd; zij 
hebben op het ogenblik van hun benoeming de volle leeftijd van 30 jaar bereikt, 
beschikken over al hun burgerlijke en politieke rechten en beschikken over 
voldoende kennis van de Nederlandse taal om de schriftelijke en mondelinge 
behandeling van de zaak in het Nederlands te laten verlopen. 

 
De Benoemingscommissie van het VST benoemt, naast een of meerdere 
voorzitters en de nodige bijzitters, ook meerdere plaatsvervangers voor de 
bijzitters-juristen en bijzitters-artsen in deze disciplinaire commissie; ook deze 
plaatsvervangers dienen aan de voorgeschreven voorwaarden te voldoen en ook 
hun benoeming geldt voor een termijn van vijf jaar die kan worden hernieuwd. 

 
De voorzitter van elke kamer van de Disciplinaire Commissie voor Elitesporters 
en Begeleiders heeft, met het oog op de uitoefening van zijn taken, zijn  
vestiging op de zetel van het Vlaams Sporttribunaal, gelegen te Gent, Zuiderlaan 
13. 

 
Deze Disciplinaire Commissie voor Elitesporters en Begeleiders neemt kennis 
van de disciplinaire afhandeling inzake dopingpraktijken in de zin van het 
Decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in 
de sport (het Antidopingdecreet) en zijn uitvoeringsbesluiten, gepleegd door een 
elitesporter of een begeleider in de betekenis zoals aangegeven in voormeld 
decreet en die onder de verantwoordelijkheid van het Vlaams Sporttribunaal 
valt. 



Artikel 2. De griffie: 
 

De griffie van de Disciplinaire Commissie voor Elitesporters en Begeleiders is 
gevestigd op het secretariaat van het Vlaams Sporttribunaal, gelegen te Gent, 
Zuiderlaan 13 en wordt waargenomen door de secretaris-generaal van het VST. 

 
De secretaris-generaal bewaart de notulen, registers en alle andere akten van de 
Disciplinaire Commissie voor Elitesporters en Begeleiders en zorgt voor de 
oproeping van de partijen alsmede de kennisgeving van de beslissingen aan wie 
het behoort. 

 
Een griffier, aangeduid door de Benoemingscommissie van het VST, neemt akte 
van het verloop van de procedure ter zitting door middel van een zittingsblad. 

 
Artikel 3. De procureur: 

 

De disciplinaire vervolging wordt uitgeoefend door de procureur die, met het 
oog op de uitoefening van zijn taken, zijn vestiging heeft op de zetel van het 
Vlaams Sporttribunaal, gelegen te Gent, Zuiderlaan 13. 

 
De Benoemingscommissie van het VST benoemt een procureur en een of 
meerdere vervangers- procureurs voor een termijn van vijf jaar. De benoeming 
kan worden hernieuwd. 

 
De procureur of zijn vervanger is een jurist die, op het ogenblik van zijn 
benoeming, de volle leeftijd van 30 jaar heeft bereikt, over zijn burgerlijke en 
politieke rechten beschikt en die over voldoende kennis van de Nederlandse taal 
beschikt om de schriftelijke en mondelinge behandeling van de zaak in het 
Nederlands te laten verlopen. 

 
Alvorens tot vorderen over te gaan verricht de procureur alle onderzoeksdaden 
die hij nodig acht. 



 
 

Artikel 4. 

 

De rechters en procureur handelen deskundig, onpartijdig en onafhankelijk en 
zullen niet optreden telkens er gewettigde twijfel zou bestaan over hun 
onafhankelijkheid of onpartijdigheid; zij laten zich vervangen bij een mogelijk 
belangenconflict, onthouden zich om publiekelijk standpunt in te nemen met 
betrekking tot zaken die hen worden voorgelegd en treden op met de gepaste 
terughoudendheid. 

 
De personen zoals omschreven in artikel 84 van het Besluit van 13 februari 2015 
van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 
25 mei 2012 komen niet in aanmerking voor een functie als rechter of procureur. 

 
Titel II: Verloop van de procedure voor de Grondkamer. 

 
Artikel 5. 

 

In het geval het Vlaams Sporttribunaal ervan in kennis wordt gesteld dat aan een 
elitesporter of een begeleider een inbreuk wordt verweten op het 
Antidopingdecreet en/of de uitvoeringsbesluiten daarvan, maakt het onverwijld 
alle stukken desbetreffend over aan de procureur, die het dossier verder 
samenstelt met het oog op de door hem uit te oefenen disciplinaire vervolging. 

 
De procureur stelt de schriftelijke vordering op waarin duidelijk wordt 
uiteengezet welke feiten aan de elitesporter of de begeleider worden ten laste 
gelegd; tevens geeft hij de elitesporter of de begeleider direct een voorlopige 
schorsing wanneer het gaat om een niet-specifieke stof of een verboden methode 
en biedt hij aan de elitesporter, in het geval van een specifieke stof die niet 
resulteert in een verplichte voorlopige schorsing, de mogelijkheid om een 
voorlopige schorsing te aanvaarden. 

 
De griffie brengt deze vordering bij aangetekende brief ter kennis van de 
elitesporter of de begeleider en deze kennisgeving houdt tevens oproeping in om 
te verschijnen voor de grondkamer van de Disciplinaire Commissie voor 
Elitesporters en Begeleiders, met duidelijke vermelding van de plaats, de dag en 
het uur waarop de commissie zal zetelen; tussen de datum van de 
oproeping/kennisgeving en de zitting liggen minstens veertien kalenderdagen. 

 
De betrokken sportfederatie en NADO Vlaanderen worden eveneens tijdig, bij 
gewone post, verwittigd van de behandelingsdatum. 



 
 

Artikel 6. 

 

In het geval de elitesporter of de begeleider minderjarig is maar ten minste 
vijftien jaar oud is, wordt hij samen met zijn ouders, voogden of diegenen die de 
minderjarige onder hun bewaring hebben, opgeroepen; als de minderjarige nog 
geen vijftien jaar oud is, worden enkel zijn ouders, voogden of diegenen die de 
minderjarige onder hun bewaring hebben, opgeroepen maar wordt hij zelf in 
kennis gesteld van de zitting en heeft hij het recht om, op eigen verzoek, 
gehoord te worden. 

 
De oproeping/kennisgeving vermeldt tevens de plaats en faciliteiten waar de 
elitesporter of de begeleider, zijn advocaat, zijn arts of, in voorkomend geval, 
zijn ouders, voogden of diegenen die de minderjarige onder hun bewaring 
hebben, het dossier kunnen inzien en daarvan, op eigen kosten, een afschrift 
kunnen nemen. 

 
Artikel 7. 

 

De zittingen zijn openbaar tenzij de openbaarheid een gevaar oplevert voor de 
openbare orde of de goede zeden. Indien zij er op gemotiveerde wijze toe wordt 
verzocht, kan de Disciplinaire Commissie voor Elitesporters en Begeleiders 
beslissen met gesloten deuren zitting te houden. 

 
De elitesporter, de begeleider en in voorkomend geval zijn ouders, voogden of 
diegenen die de minderjarige onder hun bewaring hebben, hebben het recht: 

- zich te laten bijstaan door een advocaat en/of arts van hun keuze, 
- zich te laten vertegenwoordigen door een advocaat van hun keuze, 
- zich op eigen kosten te laten bijstaan door iemand die als vertaler kan 

optreden, als de elitesporter of de begeleider de Nederlandse taal niet 
verstaat of spreekt. 

 
De behandeling ter zitting geschiedt in de Nederlandse taal waarbij het de 
partijen toegelaten is om stukken, opgesteld in een andere taal, neer te leggen 
waaromtrent de Disciplinaire Commissie voor Elitesporters en Begeleiders kan 
beslissen of al dan niet een officiële vertaling dient voorgelegd. 

 
De behandeling verloopt op tegenspraak. Als de elitesporter, de begeleider of, in 
voorkomend geval, zijn ouders, voogden of diegenen die de minderjarige onder 
hun bewaring hebben, niet verschijnen op de dag en uur zoals bepaald in de 
oproepingsbrief, wordt de zaak bij verstek behandeld



 
 

Artikel 8. 

 

De behandeling ter zitting verloopt als volgt: 
- de voorzitter vergewist zich van de identiteit van de elitesporter of de 

begeleider en zet de zaak uiteen, 
- de procureur formuleert zijn vordering, 
- de vertegenwoordiger van NADO Vlaanderen wordt op zijn verzoek 

gehoord, 
- de elitesporter, de begeleider of, in voorkomend geval, zijn ouders, 

voogden of diegenen die de minderjarige onder hun bewaring hebben, de 
advocaat en/of arts die hen bijstaat, worden gehoord in hun middelen van 
verdediging; zij hebben het laatste woord in het debat, 

- de voorzitter verklaart de debatten voor gesloten. 
 
De Disciplinaire Commissie voor Elitesporters en Begeleiders kan, ambtshalve 
of op verzoek van een partij, alle nodige en nuttige onderzoeksmaatregelen 
bevelen zoals onder andere het verhoren van getuigen, het aanstellen van 
deskundigen en het bevelen van de persoonlijke verschijning van de elitesporter 
of de begeleider. 

 
De beraadslaging van de Disciplinaire Commissie voor Elitesporters en 
Begeleiders, die geschiedt in afwezigheid van de partijen, de procureur en de 
griffier, is geheim en de beslissing wordt genomen bij meerderheid van de 
stemmen. 

 
De beslissing moet met redenen omkleed zijn en wordt uitgesproken door de 
voorzitter hetzij onmiddellijk hetzij op een navolgende zitting die wordt bepaald, 
uiterlijk binnen de veertien kalenderdagen die volgen op de zitting waarop de 
debatten gesloten werden verklaard. 

 
Een afschrift van de beslissing wordt, binnen de vijf werkdagen na de uitspraak, 
bij aangetekende brief toegezonden aan de elitesporter of de begeleider en, in 
voorkomend geval, aan de ouders, voogden of diegenen die de minderjarige 
onder hun bewaring hebben, aan de andere partij in de zaak waarin de uitspraak 
is gedaan, aan de betrokken internationale sportfederatie, aan NADO 
Vlaanderen, aan de NADO van de woonplaats van de sporter, aan WADA en 
aan het I.O.C. of het I.P.C. deze twee laatste evenwel enkel als de uitspraak 
effect kan hebben op de Olympische Spelen of de Paralympische Spelen; aan de 
persoon die de elitesporter of de begeleider bijstond, wordt bij gewone brief 
eveneens een afschrift toegezonden. 



 
 

Aan de sportfederatie waaronder de elitesporter of de begeleider ressorteert wordt, 
eveneens bij aangetekende brief, een afschrift van de beslissing toegezonden 
binnen de vijf werkdagen na de uitspraak. 
 
Voormelde kennisgeving omvat de beslissing, de motivering, in voorkomend 
geval de reden waarom de maximumsanctie niet is opgelegd, en een korte 
samenvatting in het Engels of in het Frans. 

 
Artikel 9. 

 

De Disciplinaire Commissie voor Elitesporters en Begeleiders legt disciplinaire 
maatregelen op zoals deze beschreven staan in de interne tuchtregeling inzake 
dopingpraktijken van de internationale en nationale sportfederatie waaronder de 
betrokken elitesporter of begeleider ressorteert. 

 
Daarnaast oordeelt zij over het door de in overtreding bevonden elitesporter of 
begeleider te betalen aandeel in de kosten, waaronder deze verbonden aan de 
administratie van de gevoerde procedure en de dopingcontrole. 

 

Titel III: Verloop van de procedure voor de kamer, gelast met het houden 
van hoorzittingen naar aanleiding van een voorlopige schorsing. 

 
Artikel 10. 

 

In het geval het Vlaams Sporttribunaal ervan in kennis wordt gesteld dat: 
- hetzij een elitesporter bij de procureur, die hem bij wijze van preventieve 

maatregel een voorlopige schorsing oplegde in de zin van artikel 23/2 van 
het Antidopingdecreet, daaromtrent een voorlopige hoorzitting vraagt, 

- hetzij de procureur een elitesporter een zodanige voorlopige schorsing wil 
opleggen waartoe voorafgaand om een hoorzitting wordt gevraagd, 

zal daartoe onverwijld een hoorzitting worden gehouden. 
 
Daartoe roept de griffie, op initiatief van de voorzitter van de kamer gelast met 
het houden van hoorzittingen naar aanleiding van een voorlopige schorsing, bij 
aangetekende brief, de elitesporter, de betrokken sportfederatie en NADO 
Vlaanderen op om te verschijnen voor de kamer van de Disciplinaire Commissie 
voor Elitesporters en Begeleiders, gelast met het houden van hoorzittingen naar 
aanleiding van een voorlopige schorsing, met duidelijke vermelding van de 
plaats, de dag en het uur waarop de commissie zal zetelen; tussen de datum van 
de oproeping/kennisgeving en die van de zitting liggen minstens zeven 
kalenderdagen doch deze termijn kan, in onderling akkoord, worden verkort; 



 
 

 artikel 6 van dit procedurereglement is, in voorkomend geval, eveneens van   
 toepassing.  
 
Artikel 11. 
 
De hoorzittingen zijn niet openbaar tenzij anders zou worden beslist. 

 
De elitesporter, en in voorkomend geval zijn ouders, voogden of diegenen die de 
minderjarige onder hun bewaring hebben, hebben het recht: 

- zich te laten bijstaan door een advocaat en/of arts van hun keuze, 
- zich te laten vertegenwoordigen door een advocaat van hun keuze, 
- zich op eigen kosten te laten bijstaan door iemand die als vertaler kan 

optreden, als de elitesporter de Nederlandse taal niet verstaat of spreekt. 
 
De behandeling ter zitting geschiedt in de Nederlandse taal waarbij het de 
partijen toegelaten is om stukken, opgesteld in een andere taal, neer te leggen 
waaromtrent de Disciplinaire Commissie voor Elitesporters en Begeleiders kan 
beslissen of al dan niet een officiële vertaling dient voorgelegd. 

 
De behandeling verloopt op tegenspraak met dien verstande dat, als de 
elitesporter, of, in voorkomend geval, zijn ouders, voogden of diegenen die de 
minderjarige onder hun bewaring hebben, niet verschijnen op de dag en uur 
zoals bepaald in de oproepingsbrief, de zaak wordt geacht te zijn behandeld als 
op tegenspraak; verzet is niet mogelijk. 

 
Artikel 12. 

 

De behandeling ter zitting verloopt als volgt: 
- de voorzitter vergewist zich van de identiteit van de elitesporter en zet de 

zaak uiteen, 
- de procureur wordt gehoord, 
- de vertegenwoordiger van NADO Vlaanderen wordt op zijn verzoek 

gehoord, 
- de elitesporter of, in voorkomend geval, zijn ouders, voogden of diegenen 

die de minderjarige onder hun bewaring hebben, de advocaat en/of arts 
die hen bijstaat, worden gehoord in hun middelen van verdediging; zij 
hebben het laatste woord in het debat, 

- de voorzitter verklaart de debatten voor gesloten. 



 

De Disciplinaire Commissie voor Elitesporters en Begeleiders kan, ambtshalve 
of op verzoek van een partij, alle nodige en nuttige onderzoeksmaatregelen 
bevelen zoals onder andere het verhoren van getuigen, het aanstellen van 
deskundigen en het bevelen van de persoonlijke verschijning van de elitesporter. 

 
De beraadslaging van de Disciplinaire Commissie voor Elitesporters en 
Begeleiders, die geschiedt in afwezigheid van de partijen en de griffier, is 
geheim. 

 
De beslissing tot opheffing van een opgelegde voorlopige schorsing of tot het 
niet opleggen ervan moet met redenen omkleed zijn als omschreven in artikel 
23/2, lid 5 van het Antidopingdecreet en wordt uitgesproken door de voorzitter 
hetzij onmiddellijk hetzij op een navolgende zitting die wordt bepaald, uiterlijk 
binnen de veertien kalenderdagen die volgen op de zitting waarop de debatten 
gesloten werden verklaard. 

 
Een afschrift van de beslissing wordt, binnen de vijf werkdagen na de uitspraak, 
bij aangetekende brief toegezonden aan de elitesporter en, in voorkomend geval, 
aan de ouders, voogden of diegenen die de minderjarige onder hun bewaring 
hebben, aan de andere partij in de zaak waarin de uitspraak is gedaan, aan de 
betrokken internationale sportfederatie, aan NADO Vlaanderen, aan de NADO 
van de woonplaats van de sporter, aan WADA en aan het I.O.C. of het I.P.C. 
deze twee laatste evenwel enkel als de uitspraak effect kan hebben op de 
Olympische Spelen of de Paralympische Spelen; aan de persoon die de 
elitesporter bijstond, wordt bij gewone brief eveneens een afschrift toegezonden. 

 
Aan de sportfederatie waaronder de elitesporter ressorteert wordt, eveneens bij 
aangetekende brief, een afschrift van de beslissing toegezonden binnen de vijf 
werkdagen na de uitspraak. 

 
Voormelde kennisgeving omvat de beslissing, de motivering en een korte 
samenvatting in het Engels of in het Frans. 

 
Alle voormelde partijen kunnen tegen deze beslissing, of het gebrek aan een 
beslissing binnen de voormelde termijn, beroep aantekenen bij het C.A.S./T.A.S. 
(Court of Arbitration for Sport/Tribunal Arbitral du Sport/ Hof van Arbitrage 
voor Sport), met zetel te Lausanne (Zwitserland) en onder de voorwaarden en op 
de wijze zoals in de regelgeving van het C.A.S./T.A.S beschreven staat, 
behoudens indien de beslissing getroffen werd nadat de elitesporter had 
aangevoerd dat de inbreuk waarschijnlijk te wijten is aan een besmet product. 



 
 

 Titel IV. Rechtsmiddelen Beslissingen Grondkamer. 
 

Artikel 13. Verzet: 
 

Tegen een beslissing van de grondkamer van de Disciplinaire Commissie voor 
Elitesporters en Begeleiders, genomen bij verstek, kunnen de elitesporter, de 
begeleider en, in voorkomend geval, zijn ouders, voogden of diegenen die de 
minderjarige onder hun bewaring hebben, verzet aantekenen bij aangetekende 
brief, te richten aan de voorzitter van de Disciplinaire Commissie voor 
Elitesporters en Begeleiders. 

 
Om ontvankelijk te zijn moet deze aangetekende brief ter post zijn afgegeven 
binnen een termijn van veertien kalenderdagen die een aanvang neemt de dag 
nadat de aangetekende brief, inhoudende de kennisgeving van de beslissing 
waartegen verzet, wordt vermoed de bestemmeling te hebben bereikt. 

 
De procedureregels zoals omschreven onder titel II. zijn van overeenkomstige 
toepassing op de procedure op verzet en de zitting waarop het verzet zal worden 
behandeld, wordt bepaald binnen een maand, volgend op de dag waarop het 
verzet de voorzitter van de Disciplinaire Commissie voor Elitesporters en 
Begeleiders heeft bereikt. 

 
Indien de elitesporter, de begeleider en, in voorkomend geval, zijn ouders, 
voogden of diegenen die de minderjarige onder hun bewaring hebben, niet 
verschijnen op de datum waarop het verzet zal worden behandeld, wordt het 
verzet als ongedaan beschouwd; tegen deze beslissing staat geen nieuw verzet 
meer open. 

 
Artikel 14. Hoger beroep: 

 
 

Tegen een beslissing van de grondkamer van de Disciplinaire Commissie voor 
Elitesporters en Begeleiders kan door de elitesporter, de begeleider en, in 
voorkomend geval, zijn ouders, voogden of diegenen die de minderjarige onder 
hun bewaring hebben, alsook door NADO Vlaanderen, de bevoegde nationale of 
internationale sportfederatie, het Wereldantidopingagentschap WADA, het 
Internationaal Olympisch Comité, het Internationaal Paralympisch Comité en de 
procureur, hoger beroep worden ingesteld bij het C.A.S./T.A.S. (Court of 
Arbitration for Sport/Tribunal Arbitral du Sport/ Hof van Arbitrage voor Sport), 
met zetel te Lausanne (Zwitserland) en onder de voorwaarden en op de wijze 
zoals in de regelgeving van het C.A.S./T.A.S beschreven staat. 



 
 

Titel V. Diverse bepalingen. 

 

Artikel 15. 
 

Een aangetekende brief zoals verzonden in de zin van de huidige regelgeving, 
wordt vermoed de bestemmeling te hebben bereikt op de derde werkdag, 
volgend op de dag van afgifte op het postkantoor, waarbij een zaterdag, een 
zondag en een wettelijke Belgische of Vlaamse feestdag geen werkdagen zijn. 

 
 
 

Eerste versie goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 01/12/2015. 

Na de omvorming van het Vlaams Doping Tribunaal (VDT) naar het Vlaams 
Sporttribunaal (VST) bijgewerkt en goedgekeurd door het Bestuursorgaan op 
22/12/2020. 


