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PERSBERICHT  

PHILIPPE MUYTERS 

VLAAMS MINISTER VAN SPORT 

 

BRUSSEL  – 29 maart 2018 

Meer armslag voor WADA in internationale strijd 

tegen doping 

Vanaf 1 april kan het World Anti-Doping Agency (WADA) autonoom beslissen om een land uit te 

sluiten van deelname aan de Olympische Spelen. Het is één van de gevolgen van de nieuwe 

internationale anti-dopingreglementering die op 1 april van kracht wordt. 

Dopingbestrijding draait in de eerste plaats om de bescherming van diegenen die het spel wel eerlijk 

spelen: de zuivere sporters. Het WADA gaat daarom voortaan de nationale antidoping 

agentschappen (NADO’s) veel intenser dan voorheen begeleiden in het voortdurend verbeteren van 

hun antidopingprogramma’s. Maar het WADA krijgt daarbij meteen ook meer bevoegdheden om 

landen en sportfederaties die hun verplichtingen niét naleven te sanctioneren. 

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters, Europees vertegenwoordiger in het WADA, heeft het 

dossier van dichtbij opgevolgd: “Op dit ogenblik ligt de beslissing om een land dat niet in orde is met 

de internationale dopingreglementering al dan niet te laten deelnemen aan een internationaal 

sportevenement, bij de organisator in kwestie. Het is dus bijvoorbeeld het Internationaal Olympisch 

Comité dat beslist of atleten uit een dergelijk probleemland welkom zijn op de Olympische Spelen of 

niet. Vanaf 1 april kan ook het WADA die beslissing wereldwijd nemen. Ook financiële sancties 

behoren tot de mogelijkheden. Eventuele betwistingen zullen beslecht worden voor het Arbitragehof 

voor de Sport (TAS) in Lausanne.” 

De aanpassing betekent meteen ook dat het WADA voortaan mee bepaalt of een land in de toekomst 

Olympische Spelen of grote internationale kampioenschappen al dan niet mag organiseren. 

Vlaams minister Muyters: “De organisatie van WK Voetbal bijvoorbeeld, zal in de toekomst niet meer 

kunnen worden toegewezen aan een land dat niet in orde is met de WADA-regels. Mocht ná 

toekenning van zo’n evenement toch blijken dat zich daar een probleem stelt, moet de betreffende 

sportfederatie alles in het werk stellen om de organisatie alsnog te verplaatsen.” 

De nieuwe regels zijn van toepassing op alle ondertekenaars van de WADA-code met name de 

nationale dopingagentschappen, het Internationaal Olympisch Comité, het Internationaal 

Paralympisch Comité en nagenoeg al de internationale sportfederaties (UCI, FIFA, ITF,…).  
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