SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 329
van HERMAN WYNANTS
datum: 22 februari 2018

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

Elitesporters - Indeling conform het Antidopingdecreet
De elitesporters worden conform het Antidopingdecreet ingedeeld in vier categorieën: A,
B, C en D. Die onderverdeling is gebaseerd op enerzijds de dopinggevoeligheid van de
sporttakken op basis van een risicoanalyse (verricht en gecoördineerd door het BOIC) en
anderzijds op het feit of de plaatsen waar de sporters trainen al dan niet gemakkelijk te
lokaliseren zijn:
1. categorie A: sporters zijn onderworpen aan alle vereisten inzake verblijfsgegevens;
2. categorieën B en C: (B) voor individuele sporten en (C) voor ploegsporten waarvan
de sporters aan minder strenge vereisten inzake verblijfsgegevens onderworpen zijn
omdat zij gemakkelijker te lokaliseren zijn;
3. categorie D waarvan de sporters aan geen enkele vereiste inzake verblijfsgegevens
onderworpen zijn, omwille van het lage risico op doping buiten competitie en omdat
ze geen deel uitmaken van een doelgroep, terwijl ze toch onderworpen zijn aan de
verplichtingen inzake de toestemming wegens therapeutische noodzaak.
In de Vlaamse dopingregelgeving zijn ook bepalingen opgenomen dat, wanneer
elitesporters van categorie B of C in gebreke blijven om hun verplichtingen na te leven,
ze tijdelijk gerangschikt kunnen worden in een hogere categorie (met dus strengere
whereabouts-verplichtingen).
1.

Kan de minister meedelen hoeveel atleten momenteel ingedeeld zijn in de
verschillende categorieën, met name A, B, C en D?

2.

Kan de minister per categorie een opdeling maken van het aantal atleten per
sporttak?

3.

Hoeveel elitesporters uit categorie A dragen momenteel één of twee streepjes achter
hun naam ingevolge een gemiste dopingcontrole en/of een aangifteverzuim?
Graag een opsplitsing tussen het aantal elitesporters met één streepje en met twee
streepjes evenals een weergave van de sporttak van de elitesporters.

PHILIPPE MUYTERS
VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT
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1-2.Categorie A: 224 sporters in volgende sportdisciplines:
Atletiek (lange afstand):

9

Bobslee*:

6

Duatlon:

3

Kunstschaatsen*:

2

Skeleton*:

1

Skiën*:

3

Snelschaatsen*:

5

Snowboarden*:

3

Triatlon:

13

Wielrennen:

179

*Deze wintersporten behoren formeel niet tot categorie A. Zij werden na overleg met
het BOIC tijdelijk als A categorie beschouwd om ze nog te kunnen controleren voor de
start van de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea zoals gevraagd en opgelegd door
het IOC en het WADA.
Categorie B: 42 sporters
Atletiek:

13

Bodybuilding:

2

Boksen:

2

Judo:

5

Powerliften:

8

Zwemmen:

12

Categorie C: 480 sporters
Basketbal:

68

Korfbal:

18

Voetbal:

311

Volleybal:

83

Categorie D: 117 sporters
Badminton:

4

Beachvolley:

2

Boccia:

3

Boogschieten:

4

Golf:

1

Gymnastiek:

40

Kano:

5

Kickboksen:

1

Ruitersport:

15

Pistoolschieten:

1

Roeien:

3

Schermen:

2

Taekwondo:

6

Tafeltennis:

5

Tennis:

13

Waterski:

4

Zeilen:

8

3.

Met betrekking tot deelvraag 3: Aantal sporters van categorie A met één “streepje”
achter hun naam: 16
Triatlon:

3

Wielrennen:

7, waarvan twee die door de UCI werden geregistreerd en
afgehandeld

Atletiek:

2, waarvan één van categorie B komt (zie hieronder)

Powerlifting:

1, komende van categorie B (zie hieronder)

Skeleton*:

1

Snowboarden*:

1

Kunstschaatsen*: 1
* Deze wintersporten behoren formeel niet tot categorie A. Zij werden na overleg met
het BOIC tijdelijk als A categorie beschouwd om ze nog te kunnen controleren voor de
start van de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea zoals gevraagd en opgelegd door
het IOC en het WADA.
Een sporter van categorie B die gedurende een periode van twaalf maanden twee maal
een inbreuk (“niet-nakoming”) begaat, dient gedurende zes maanden dezelfde
verblijfsgegevens als een elitesporter van categorie A in te dienen. Indien ze dan nog
een inbreuk begaan, kan dat een “streepje” opleveren.
Aantal sporters van categorie A met twee “streepjes” achter hun naam: 1 wielrenner.

