
 

Verklaring als vermeld in artikel 15 (Controlearts) en 16 (Chaperon) van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende de 
uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 
 

 
Als ik erkend of aangesteld word als controlearts of chaperon van de Nationale 
Antidopingorganisatie, NADO Vlaanderen, stem ik in met de onderstaande verklaringen. 

 
1. Relatie 

 
Ik word vergoed per prestatie op zelfstandige basis. Ik ga ermee akkoord om mezelf niet 
voor te stellen als een erkend controlearts of chaperon, en ik zal evenmin beweren dat ik 
de NADO vertegenwoordig zonder dat de NADO mij daarvoor de uitdrukkelijke 
toestemming heeft verleend. Ik ben ervan op de hoogte dat ik geen andere voordelen zal 
ontvangen dan de vergoeding en de terugbetaling van de kosten die gespecificeerd zijn 
voor de diensten die ik heb verleend. 
 
 

2. Termijn 
 
Ik ben ervan op de hoogte dat van mijn diensten als controlearts of chaperon alleen naar 
goeddunken van de NADO gebruikgemaakt wordt. Ik begrijp dat mijn erkenning of 
aanstelling als controlearts of chaperon voor de NADO op elk ogenblik kan worden 
ingetrokken. Als de NADO daarom verzoekt, zal ik mijn erkenning als controlearts of 
aanstelling als chaperon, samen met alle andere eigendommen van de NADO zoals het 
materiaal voor de monsterneming, de handleiding en de legitimatiekaart, onmiddellijk 
aan de NADO terugbezorgen. 
 
 

3. Vertrouwelijkheid 
 
Ik ben ervan op de hoogte dat als controlearts of chaperon de NADO mij gevoelige en 
vertrouwelijke informatie zal meedelen die ik nodig heb om mijn taken uit te voeren. Ik ga 
ermee akkoord om dergelijke informatie strikt vertrouwelijk te behandelen en zal die 
informatie alleen openbaar maken op vraag van of met de toestemming van de NADO, 
of als ik daar wettelijk toe verplicht word. Het gaat onder meer om de volgende 
vertrouwelijke informatie: namen, woonplaatsen, trainingslocaties en telefoonnummers 
van sporters, controle-informatie over sporters en resultaten van controles op sporters. 
 
 

4. Belangenconflict 
 
Ik begrijp dat ik, zolang ik de NADO vertegenwoordig, verplicht ben om mijn persoonlijke 
belangen ondergeschikt te maken aan de belangen van de NADO en haar missie.  
 
Ik heb de gedragscode voor controleartsen en chaperons die als bijlage 1 bij deze 
verklaring gevoegd is, gelezen en ik begrijp de inhoud ervan. Ik zal de mededeling over 
persoonlijke en professionele banden met sporters, sportverenigingen en 
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sportmanifestaties die als bijlage 2 bij deze verklaring gevoegd is, invullen en binnen 
dertig dagen na de ondertekening van deze verklaring aan de NADO terugbezorgen.  
 
Ik beloof dat ik mijn volledige steun verleen aan de geest en de letter van de vereisten 
die van toepassing zijn op mijn taken als controlearts of chaperon. Ik dien de NADO 
zonder eigenbelang, vermijd dat de NADO institutioneel verlies lijdt of in verlegenheid 
wordt gebracht, en gedraag mij op een manier die het vertrouwen van de burger in de 
NADO vergroot. Ik vermijd elk werkelijk of schijnbaar belangenconflict in mijn functie als 
controlearts of chaperon voor de NADO.  
 

5. Taken 
 
Ik bevestig dat ik alle taken die rechtstreeks of onrechtstreeks met mijn functie als 
controlearts of chaperon te maken hebben, naar mijn beste vermogen zal vervullen. Ik 
zal de procedures van de NADO zo goed mogelijk naleven en zal ervoor zorgen dat het 
eigenaarschap, de veiligheid en de beheersketen van de monsters op elk moment 
gewaarborgd blijven. 
 
Ik verklaar dat ik aan de hoogste norm van professioneel en persoonlijk gedrag zal 
voldoen bij alle activiteiten die ik voor de NADO uitvoer. Mijn voornaamste taken hebben 
betrekking op de monsterneming, maar daarnaast kan ik opgedragen worden om te 
getuigen tijdens hoorzittingen of om presentaties te geven met het oog op de preventie 
van dopingbestrijding en kan ik andere activiteiten uitvoeren waarbij ik de NADO zal 
vertegenwoordigen, telkens als de NADO daarom verzoekt. Ik zal geen handtekeningen, 
foto's, giften of souvenirs vragen aan sporters, coaches of officials op de momenten dat 
ik de NADO vertegenwoordig. 
 
Ik bevestig dat ik met sporters of hun begeleidend personeel geen kwesties zal 
bespreken die niet tot mijn functie van controlearts of chaperon behoren, zoals medisch 
advies, het NADO-beleid of vertrouwelijke informatie over gecontroleerde sporters. 
 
Ik bevestig dat ik een professioneel voorkomen en gedrag zal aannemen als ik 
activiteiten van de NADO uitvoer of terwijl ik de NADO vertegenwoordig. 
 
Ik verklaar dat ik ervoor zal zorgen dat mijn erkenning als controlearts of aanstelling als 
chaperon zo recent mogelijk is, zolang ik actief ben als controlearts of chaperon. Ik zorg 
ervoor dat de NADO een recente foto van mij ter beschikking heeft zodat ik mij bij een 
externe partij, bij wie ik controles mag uitvoeren, kan identificeren en legitimeren, als dat 
nodig is. 
 
Ik verklaar dat ik niet zal deelnemen aan dopingcontroles waarbij buiten de NADO 
monsters worden genomen, tenzij de NADO daartoe uitdrukkelijk de toestemming heeft 
gegeven. 
 

datum:       

handtekening van de 
controlearts of 

chaperon:       

voor- en achternaam 
(in drukletters):       
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Bijlage 1 
 

 
Gedragscode voor de erkende controleartsen en chaperons 
 

 
Toepassingsgebied 
 
Deze gedragscode is van toepassing op de erkende controleartsen en chaperons, 
vermeld in artikel 15 en 16 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 
2015 houdende uitvoering van het antidopingdecreet van 25 mei 2012. 
 
Door hun erkenning of aanstelling zijn controleartsen en chaperons verplicht deze code 
strikt na te leven. Bij twijfel over de interpretatie ervan kunnen ze de verantwoordelijke 
van de Nationale Antidopingorganisatie (NADO) of de coördinerend controlearts van de 
NADO raadplegen. NADO Vlaanderen maakt deel uit van het agentschap Sport 
Vlaanderen van de Vlaamse overheid, en werd belast met de uitvoering van het 
antidopingbeleid in Vlaanderen. 
 
Overtredingen van een of meer bepalingen van deze gedragscode kunnen leiden tot de 
intrekking van de erkenning of aanstelling als controlearts of chaperon. 
 
 
Artikel 1 – Loyauteit 
 
De verplichting van elke controlearts of chaperon om de toevertrouwde taken loyaal uit 
te oefenen, is de hoeksteen van deze code. 
 
Elke controlearts of chaperon neemt een loyale houding aan tegenover de NADO en 
werkt met de grootste inzet mee aan de verwezenlijking van haar doelstellingen, onder 
meer door elke taak naar zijn beste vermogen uit te voeren. Die loyale houding 
veronderstelt dat elke controlearts of chaperon voorrang geeft aan het algemeen belang 
van de Vlaamse Gemeenschap en het beleid van de Vlaamse Regering, die 
vooropstaan bij de NADO, en elke vorm van belangenvermenging vermijdt. 
 
Een controlearts of chaperon stelt zich positief op tegenover de Vlaamse overheid, helpt 
de overheid zo veel mogelijk en verdedigt de rechtmatige belangen van de NADO met 
geoorloofde middelen. 
 
Een controlearts of chaperon schikt zich in alle omstandigheden loyaal en strikt, zowel 
naar de letter als naar de geest, naar de wettelijke, reglementaire en administratieve 
bepalingen die van toepassing zijn op de uitgeoefende activiteiten. Daartoe behoort ook 
de medewerking aan de disciplinaire, administratiefrechtelijke of gerechtelijke 
afhandeling van de procedures die het gevolg zijn van de uitoefening van de 
toevertrouwde taken. 
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Artikel 2 - Objectiviteit 
 
Belangenconflicten worden onmiddellijk gemeld aan de verantwoordelijke van de NADO 
of aan de coördinerend controlearts van de NADO. 
 
Persoonlijke voorkeuren en overtuigingen of het engagement in een vereniging of bedrijf 
mogen geen weerslag hebben op de objectiviteit waarmee een controlearts of chaperon 
zijn taken uitvoert. 
 
 
Artikel 3 – Correctheid 
 
Een soepele en efficiënte werking en een professionele uitstraling zijn alleen mogelijk als 
iedere controlearts of chaperon correctheid als richtsnoer neemt bij de uitvoering van zijn 
taken. Dat houdt eerlijkheid in en ook respect in de omgang met anderen. Een 
controlearts of chaperon gedraagt zich op elk moment hoffelijk en professioneel. 
 
Een controlearts of chaperon stelt zich minstens vijftien dagen per jaar (waarvan 
minstens twaalf weekend- of feestdagen en minstens drie weekdagen) beschikbaar om 
een controle uit te voeren. 
 
Tijdens de controle wijdt een controlearts of chaperon zich volledig aan zijn taken. Een 
controlearts of chaperon maakt geen ongeoorloofd gebruik van uitrusting of materiaal 
van de NADO voor privédoeleinden.  
 
Betrokkene is altijd tijdig ter plaatse, kan zich legitimeren met zijn legitimatiekaart, werkt 
nuchter, zorgvuldig en nauwgezet, en treedt als dat nodig is kordaat op zonder arrogant 
of agressief te zijn. Tijdens de controle draagt een controlearts of chaperon steeds de 
officiële NADO-kledij. De controlearts of chaperon controleert steeds of de sporter de 
procedure begrijpt en geeft uitleg als dat nodig is. 
 
Controleartsen of chaperons vermijden elke vorm van uitsluiting of discriminatie en tonen 
respect voor de andere medewerkers, sporters en derden. De controleartsen en 
chaperons brengen begrip op voor de eisen die aan de sporter gesteld worden tijdens 
een dopingcontrole. 
Betrokkene zorgt voor een veilige omgeving voor de sporter voor en tijdens de 
monstername en gedraagt zich gereserveerd en met respect voor de waardigheid van 
de sporter. Een controlearts of chaperon onthoudt zich van elke vorm van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag ten aan zien van de sporter, zoals seksueel getinte 
opmerkingen, non-verbaal gedrag en ongewenste aanrakingen. 
 
Een controlearts of chaperon mag geen misbruik maken van zijn functie om rechtstreeks 
of onrechtstreeks gunsten te vragen of te aanvaarden, ze uit te lokken of het aanbieden 
ervan in de hand te werken. 
 
Zo zullen controleartsen of chaperons onder geen beding: 
1° sporters om een handtekening vragen; 
2° sporters om een foto vragen; 
3° voedsel of drank vragen tijdens het evenement; 
4° gokken of weddenschappen aangaan in verband met de sportmanifestatie waarbij ze 

optreden als controlearts of chaperon; 
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5° memorabilia vragen van het evenement; 
6° giften aannemen van een sporter of official; 
7° alcohol drinken voor of tijdens de controle; 
8° roken als ze de officiële NADO-kledij dragen; 
9° te vertrouwelijk omgaan met sporters. 
 
Artikel 4 - Bekwaamheid 
 
Een controlearts of chaperon levert de nodige inspanningen om zijn 
beroepsbekwaamheid op een hoog peil te houden. Hij maakt daarbij optimaal gebruik 
van de opleidingsmogelijkheden en informatiebronnen die de NADO aanbiedt. 
 
 
Artikel 5 – Discretie 
 
Alle vertrouwelijke gegevens waarvan een controlearts of chaperon kennis krijgt of die hij 
creëert in het kader van zijn taken binnen de NADO, behandelt hij als geheim of 
vertrouwelijk, en gebruikt hij alleen in het kader van de uitoefening van zijn taken voor de 
NADO. 
 
Betrokkenen bouwen op eigen initiatief geen gegevensbestanden uit buiten de systemen 
die binnen de NADO gangbaar zijn. Beschikbare gegevens over natuurlijke personen 
worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze bijgehouden worden. 
 
Vertrouwelijke informatie die verworven is in het kader van de uitoefening van de taken 
voor de NADO, wordt niet gebruikt voor persoonlijke doeleinden, ook al wordt daardoor 
aan de NADO geen rechtstreekse schade berokkend. 
 
Elke controlearts of chaperon is ervoor verantwoordelijk dat de informatie waarover hij 
beschikt niet door onbevoegden kan worden geraadpleegd, gewijzigd of vernietigd. Dat 
geldt voor elke vorm van informatieopslag. 
 
De discretieplicht blijft gelden nadat de erkenning is beëindigd. 
 
 
Artikel 6 – Contacten met de media 
 
Controleartsen of chaperons mogen onder geen beding spreken met de media in naam 
van de NADO. Aangezien het imago van de Vlaamse overheid en de NADO in 
belangrijke mate wordt bepaald door de verslaggeving in de media, is de door de NADO 
verstrekte informatie van vitaal belang. 
 
Contacten met de media behoren dan ook alleen tot de bevoegdheid van de specifieke 
personen die daarvoor door NADO Vlaanderen aangewezen zijn. De overige 
medewerkers onthouden zich van publieke verklaringen over de door hen uitgevoerde 
controles en verwijzen door naar de daarvoor aangewezen personen. 
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Artikel 7 – Publiceren van teksten en houden van toespraken 
 
Door de aard van hun functie kunnen bepaalde controleartsen of chaperons een grote 
gespecialiseerde kennis hebben ontwikkeld over een specifieke materie. 
 
Bij de publicatie van teksten of het houden van toespraken daarover maken zij duidelijk, 
als dat van toepassing is, dat de uiteengezette standpunten die van de auteur of spreker 
zijn, en niet noodzakelijk stroken met de opvattingen van de Vlaamse overheid. Een 
controlearts of chaperon vermijdt dat hij in zijn privéleven uitspraken doet die door 
derden ten onrechte als een standpunt of verbintenis van de NADO geïnterpreteerd 
kunnen worden. 
 
 
Artikel 8 – Spreekplicht 
 
Bij onregelmatigheden geldt de spreekplicht.  
Elke onregelmatigheid die tijdens een dopingcontrole wordt vastgesteld, wordt gemeld 
en in de vorm van een verslag aan de NADO bezorgd. De coördinerend controlearts 
wordt onmiddellijk van de onregelmatigheid op de hoogte gebracht. 
 
 

datum:       

handtekening van de 
controlearts of 

chaperon:       

voor- en achternaam 
(in drukletters):       



 

 

 Mededeling van persoonlijke en 
professionele banden met sporters, 
sportverenigingen en sportmanifestaties 

     

   

NADO-21112016 

1 Bent u zelf of is een lid van uw naaste familie ambtenaar, directeur, werknemer, lid of vrijwilliger van het 
Nationaal Olympisch Comité (NOC), een nationale sportfederatie (NSF) of een internationale federatie 
(IF)? 

Onder ‘naaste familie’ wordt verstaan: de echtgenoot of echtgenote, ouder, broer of zus, of kind van de controlearts of 
chaperon. 

  ja. Vul hieronder de gegevens van die entiteit of entiteiten in.  

 
 naam van de entiteit  straat en nummer  postnummer en 

gemeente 
 aard van de relatie  wie heeft die 

relatie? 

                                   

                                   

                                   

                                   

   nee 

 
2 Hebt u redenen om aan te nemen dat u zelf of een naast familielid in de toekomst banden of zakelijke 

betrekkingen kan hebben met het NOC, een NSF of een IF? 
  ja. Vul hieronder de gegevens van die entiteit of entiteiten in. 

 
 naam van de entiteit  straat en nummer  postnummer en 

gemeente 
 aard van de relatie  wie heeft die 

relatie? 

                                   

                                   

                                   

                                   

   nee 

 
3 Zijn er nog andere relaties of kwesties die u niet in vraag 1 of 2 vermeld hebt maar die uw verplichtingen 

tegenover de NADO kunnen compromitteren of die aanleiding kunnen geven tot een belangenconflict 
tussen uw taak en loyaliteit tegenover de NADO en uw economisch zelfbelang 

Het kan bijvoorbeeld gaan om een relatie met een sporter, een lid van de familie van een sporter, een coach ...  

  ja. Geef hieronder een omschrijving van de relatie of kwestie. 

       

       

       

  nee 

 
4 Onderteken deze verklaring. 

 Ik verklaar dat alle gegevens in deze mededeling volledig en naar waarheid zijn ingevuld. 

 
 datum dag     maand     jaar          

 
 handtekening van de 

controlearts of chaperon       

 voor- en achternaam       


