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Fitnessorganisaties  -  Antidopingcharter

In 2015 werd van start gegaan met een antidopingcharter voor fitnessorganisaties. 
Fitnessclubs kunnen hiermee een standpunt innemen tegen dopinggebruik en voor een 
gezonde sportbeoefening. 

De fitnesssector in Vlaanderen slaagt erin om bijna een half miljoen mensen in beweging 
te brengen. Alleen werd er bij gerichte controles in het verleden een verontrustend hoog 
percentage dopingpraktijken vastgesteld. 

Het charter verbindt fitnessclubs om te streven naar een dopingvrije omgeving en 
medewerkers en leden te informeren over de gevaren van dopinggebruik. De clubs 
engageren zich ook om bij dopingcontroles spontaan mee te werken en de 
aanwezigheidslijsten van alle aanwezige sporters onmiddellijk te bezorgen aan de 
controleurs, en officiële instanties te verwittigen bij de vaststelling of indicaties van 
dopingpraktijken.

In de beleidsbrief Sport 2016-2017 lezen we bij het hoofdstuk preventie en educatie 
inzake dopinggebruik in Vlaanderen: “Het antidopingcharter voor fitnesscentra en het 
antidopingcharter voor de artsen werden verder uitgerold zodat steeds meer betrokken 
actoren die charters zijn gaan onderschrijven.”

Op vraag om uitleg (nr. 186) van collega Bart Caron antwoordde de minister: “Met De 
FitnessOrganisatie (DFO) hebben we een antidopingcharter 2015-2016 opgesteld. 
Momenteel hebben 266 clubs dit onderschreven. We zullen dit charter met DFO en NADO 
Vlaanderen in 2017 evalueren om eventueel criteria en procedures aan te passen bij een 
nieuwe versie. Het is belangrijk dat al aan 266 clubs uithangt dat ze niet aan doping 
doen, dat je daarvoor daar niet terechtkunt en dat ze ertegen zijn.”

1. Hoeveel fitnessorganisaties hebben het antidopingcharter nu reeds onderschreven? 
Graag een opdeling per provincie en Brussel.

2. Hoe wordt het charter verder uitgerold binnen de fitnesssector?

3. Is de evaluatie van het antidopingcharter reeds afgerond? Zo ja, wat is hier het 
resultaat van? Zo neen, is dit reeds van start gegaan of wanneer wenst de minister 
hiermee te starten?
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1. Eind 2016 hadden inderdaad 266 clubs dit charter onderschreven. Ik geef u 
hieronder de verdeling per provincie en Brussel, uitgedrukt in % t.o.v. het totaal de 
volgende : 

Antwerpen 27,44%
Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest 1,88%
Henegouwen 0,38%
Limburg 8,27%
Oost-Vlaanderen 23,31%
Vlaams-Brabant 12,03%
West-Vlaanderen 23,68%

Er zijn sinds 2016 geen clubs meer bijgekomen omdat het charter ‘on hold’ werd 
geplaatst in afwachting van de voorziene bevraging en bijsturing.  

2. Momenteel is een vernieuwd charter in ontwikkeling in afstemming met de vzw De 
Fitnessorganisatie.

Dit nieuwe antidopingcharter zal verder worden uitgerold op basis van de 
ondertekende convenant met de vzw De Fitnessorganisatie (DFO) voor de werking 
als organisatie voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op het gebied van 
gezond en ethisch sporten in de fitnes voor de beleidscyclus 2017-2019. 

Een van de voorwaarden van erkenning is dat DFO, de verzameling, ontwikkeling en 
verspreiding van informatie en kennis en de ondersteuning op het gebied van 
gezond, dopingvrij en ethisch sporten in de fitness als statutair doel heeft.

Een decretale opdracht van DFO is dat zij, op basis van deze convenant, een 
preventiebeleid dient te voeren om te komen tot een dopingvrije fitness. Hierbij 
engageerde DFO zich als actieve partner van NADO Vlaanderen om het gebruik van 
doping in de fitness te bestrijden. 

Concreet zal dit door DFO en NADO Vlaanderen gebeuren door:
- kennisgerichte dopingpreventie te voeren door het aanbieden van informatie en 

didactische tools;
- communicatiegerichte dopingpreventie te voeren door gebruik te maken van het 

antidopingcharter;
- gedragsgerichte dopingpreventie voeren die zich richt op houdingen, normen en 

waarden via website, mailing en sociale media.

3. DFO deelde NADO Vlaanderen mee dat een enquête t.a.v. van diegenen die het 
charter hebben ondertekend over hun ervaringen m.b.t. het antidopingcharter werd 
afgenomen. Hierop was een respons van 24%. De enquête betrof zowel praktische 



vragen als inhoudelijke vragen (vragen met betrekking tot de respons, de interactie 
en eventuele effecten van het zichtbaar stellen van dit charter in de zaak).

De ideeën die hieruit naar voor kwamen werden besproken en als richtinggevend 
beschouwd om het charter te voorzien van de nodige tools.

Hieruit kwam vooral naar voor dat clubuitbaters nood hebben aan volgende tools:
- de nood aan een stappenplan bij vermoeden/vaststelling van dopingpraktijken; 
- consensus rond een werkwijze over de “check” van zuivere en dopingvrije 

voedingssupplementen en de verwijzing hiervan via het charter;
- tools welke kunnen ingezet worden i.f.v. de kennisverspreiding (fitness gericht). 

Zowel uit deze enquête als uit informele contacten van clubondernemers en keten-
verantwoordelijken blijkt dat het antidopingcharter als een belangrijke tool van 
engagement wordt beschouwd. Ook de raadpleegbaarheid voor bv. beoefenaars en 
andere actoren (mutualiteiten, gezondheidsrelevante instanties, NADO, SNS,...) 
i.v.m. met welke clubs het charter al dan niet hebben ondertekend blijkt belangrijk 
bevonden.

Het vernieuwde charter zal op termijn ook te ondertekenen zijn door de 
clubondernemers op de vernieuwde website van DFO, welke nog in ontwikkeling is. 
De ondertekenaars zullen op deze manier ook goed zichtbaar zijn voor de 
beoefenaars en andere sectoren. 

Zodra het nieuwe charter wordt opgeleverd zal het t.a.v. de hele sector aangeboden 
worden, hieraan gekoppeld staat een korte nieuwe bevraging t.a.v. de hele sector 
gepland. Het doel hierbij is dat clubondernemers kenbaar maken of ze het 
vernieuwde charter willen ondertekenen en kenbaar maken of ze ook willen 
meewerken aan  een preventief beleid. Indien ze dit niet wensen te ondertekenen zal 
ook gepeild worden naar de mogelijke drempels hiervoor. 

Na implementatie van het vernieuwde charter zullen de vragen met betrekking tot de 
respons, de interactie en eventuele effecten van het zichtbaar stellen van dit charter 
in de zaak opnieuw gesteld worden. 

Nuttige bevindingen kunnen dan opgenomen worden zodat eventuele bijsturingen in 
de aanpak mogelijk zijn.

Afsluitend: NADO Vlaanderen is van mening, na evaluatie van het huidige 
antidopingcharter, dat de medewerking en het eigenaarschap van fitnesscentra bij 
het creëren van een gezonde fitnesscultuur een goede basis vormen voor de 
preventie van dopinggebruik in de recreatiesport. 


