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Fitnesscentra  -  Controle op verboden middelen

Na de moord op een jonge vrouw van 18 en haar grootouders in Gistel, bleek dat haar 
ex-vriend, die ondertussen de moord bekende, bijna dagelijks traint in een fitnessclub. 
De coach van de man vermoedt dat de ontspoorde bodybuilder verboden middelen 
gebruikte. Hij betreurde in Het Nieuwsblad van 3 augustus (pagina 5) dat de Vlaamse 
Gemeenschap zo weinig controles uitvoert op verboden middelen in fitnesscentra. 

1. Klopt de bewering dat er weinig gecontroleerd wordt op het gebruik van anabolica en 
andere gevaarlijke verboden middelen in fitnessorganisaties? Wat wordt er tegen 
gedaan door de administratie van de minister?

2. Hoeveel controles op verboden middelen werden uitgevoerd in fitnesscentra de 
voorbije 5 jaar? Graag een overzicht van de cijfers per jaar en per provincie.

3. Hoeveel mensen werden daarbij betrapt op dopinggebruik over de voorbije 5 jaar? 

4. Hoeveel fitnesscentra ondertekenden reeds het antidopingcharter?



PHILIPPE MUYTERS
VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

ANTWOORD 
op vraag nr. 760 van 14 augustus 2017
van RENAAT LANDUYT 

1. Dopingcontroles in Vlaanderen worden uitgevoerd basis van het door NADO 
Vlaanderen opgestelde testdistributieplan of spreidingsplan. Dit plan is de eigenlijke 
jaarplanning van dopingtests. Het is gebaseerd op criteria zoals de 
dopinggevoeligheid van de sport, het belang van de sport in Vlaanderen en de 
overtredingsratio van de voorbije jaren. Alhoewel het aantal dopingtests voor fitness 
in het plan eerder ondergeschikt is aan de controles van de competitiesporters, is 
Vlaanderen samen met Denemarken wel één van de weinige regio’s waarbij effectief 
in de fitness-centra gecontroleerd wordt. Er is evenwel groeiende aandacht voor de 
problematiek vanuit de internationale antidopingwereld en het WADA. Daarbij blijkt 
dat het gebruik van anabole steroïden een problematiek betreft die het 
antidopingbeleid overstijgt. Om naar een integrale aanpak te kunnen werken, vond 
in september een eerste overlegvergadering plaats met de federaal en Vlaams 
bevoegde kabinetten voor Volksgezondheid en welzijn. 

2-3.

Aantal gecontroleerde 
sporters en aantal 
dopingpraktijken

Aantal gecontroleerde sporters en aantal 
dopingpraktijken per provincie 

2012 105 (30 dopingpraktijken)  2 Antwerpen (2)
 18 Vlaams-Brabant (4)
 85 West-Vlaanderen (24)

2013 150 (29 dopingpraktijken)  26 Limburg (3)
 87 Oost-Vlaanderen (17)
 18 Vlaams-Brabant (4)
 19 West-Vlaanderen (5)

2014 122 (46 dopingpraktijken)  36 Antwerpen (16)
 12 Limburg (0)
 74 Oost-Vlaanderen (30)

2015 136 (27 dopingpraktijken)  16 Antwerpen (5)
 71 Oost-Vlaanderen (15)
 1 Vlaams-Brabant (1)
 48 West-Vlaanderen (6)

2016 24 (5 dopingpraktijken)  12 Antwerpen (3)
 1 Oost-Vlaanderen (0)
 11 West-Vlaanderen (2)

4. Eind 2016 hadden 266 clubs het antidopingcharter onderschreven. 


