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VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

Wereldantidopingagentschap (WADA)  -  Website whereabouts

De minister heeft steeds zijn rol als vertegenwoordiger van de EU in het WADA 
(wereldantidopingagentschap) en Europees vertegenwoordiger in de WADA-
governancegroep ter harte genomen om te werken aan een rechtvaardig en efficiënt 
antidopingbeleid en dit is een troef voor het Vlaamse sportlandschap.

Het WADA heeft in 2004 het wheraboutssysteem ingevoerd voor dopingcontroles buiten 
competitie.

Gazet van Antwerpen berichtte op 25 januari 2018 hierover dat het wielerpeloton 
massaal klaagt over de antieke website voor de whereabouts. Ze wordt hopeloos 
verouderd en middeleeuws genoemd. Dit werd ook bevestigd door Hans Cooman, arts en 
dopingbestrijder van NADO Vlaanderen (Nationale Antidopingorganisatie Vlaanderen). Hij 
noemt ze antiek in het huidige digitale tijdperk en vermeldt erbij dat de make-over al 
vaak beloofd is, maar dat hij toch de melding gekregen heeft dat het systeem nu een 
update zou krijgen.

1. Is de minister bekend met deze problematiek? Heeft hij deze problematiek reeds 
aangekaart bij het WADA?

2. Kan de minister als vertegenwoordiger van de EU in het WADA bevestigen dat er een 
update op komst is? Is er al enig zicht op wanneer die er zou komen?



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

ANTWOORD 
op schriftelijke vraag nr. 265 van 30 januari 2018
van HERMAN WYNANTS 

1. Zowel ikzelf als NADO Vlaanderen hebben via de geijkte wegen reeds enkele malen 
het WADA attent gemaakt op de problemen die zowel de atleten als de NADO’s 
ondervinden bij het hanteren van het ADAMS-opvolgingssysteem  meer specifiek 
voor wat betreft de verwerking van de  whereaboutgegevens.
Ook tijdens de laatste vergadering van de WADA Foundation Board (november 
2017) hebben we deze problematiek vanuit de Europese vertegenwoordigers 
aangebracht. Daarbij werd de vraag gesteld een nieuwe module van 
verblijfsgegevens prioritair te overwegen.

2. Tijdens de vergadering van de Foundation Board ontvingen we een 
vooruitgangsrapport betreffende WADA’s Anti-Doping Administration & 
Management System (ADAMS). WADA erkende daarbij de problemen met de 
huidige versie van ADAMS. We kregen een presentatie over de vooruitgang van de 
ADAMS-ontwikkeling, met speciale aandacht voor het ADAMS Next Gen project.  
Een grondige maar helaas langzame strategie werd ontwikkeld. Er werd gesteld 
met verschillende modules te werken, met prioriteit voor modules en onderdelen 
die het meest nodig zijn voor de meerderheid van ADAMS-gebruikers.  

Gevolg gevend aan de berichten in de media van de problemen die de atleten 
ondervinden bij het dagelijks gebruik van het ADAMS whereaboutssysteem, heeft 
NADO Vlaanderen nogmaals een stand van zaken opgevraagd van het 
vooruitgangsrapport. Hierop werd op 8 februari 2018 via mail van de 
dossierverantwoordelijke binnen het WADA het volgende geantwoord:

 Er zijn recentelijk reeds een aantal ‘onzichtbare’ wijzigingen doorgevoerd 
vooral op het vlak van inloggingsprocedure, snelheid van uitvoering, 
gegevensbescherming  en souplesse van het systeem bij paswoord ingave;

 Prioritaire aanpassingen zijn voorzien voor wat betreft:
- een nieuw aangepast elektronisch Dopingcontroleformulier (DCF) vanaf 

22 februari 2018;
- een nieuwe module voor het atleten-whereaboutssysteem in de loop van 

het voorjaar 2018;
- een nieuwe module voor de papierloze opvolging van de dopingcontroles 

zelf;
- de automatische connectie tussen ADAMS en het elektronisch 

opvolgingssysteem van de controlelaboratoria (LIMS).
De verdere ontwikkelingen zullen nauwgezet worden opgevolgd en gerapporteerd 
worden aan de volgende  WADA-FB in mei 2018.


