BELGISCHE DANSSPORT FEDERATIE – B.D.S.F. VZW
FEDERATION BELGE DE DANSE SPORTIVE – F.B.D.S.∙ A.S.B.L.
BDSF OFFICE ∙ JAN GEERTS ∙ BEEKSTRAAT 38 – 2500 LIER
TEL: +32 (0)495 58 61 97 OFFICE@BDSF.BE ∙ WWW.BDSF.BE
Member: World DanceSport Federation - WDSF ∙
Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité - BOIC ∙ Comité Olympique et Interfédéral Belge - COIB

MELDINGSFORMULIER DANSWEDSTRIJD – ANTI-DOPING
Verplichten informatie, volgens artikel 12 en 15 van het decreet van 25 mei 2012 en artikel 4 van het besluit van 19 oktober
2012 van de Vlaamse Overheid, betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport
Organisator: …
Titel van de wedstrijd: …
Aard van de wedstrijd:

 BDSF-Preseletiewedstrijd (alle leeftijdscategorieën - onder de auspiciën van de Belgische DansSport Federatie)
 WDSF (onder de auspiciën van de World DanceSport Federation)
Leeftijdscategorieën:
...
Datum: …
Zaal: …
Adres: …
Aanvangsuur: …
Vermoedelijke duur: …
Verantwoordelijke van de organisator:
Naam: …
Adres: …
Tel.: …
Fax: …
E-mail: …
Eventuele wijzigingen dienen onmiddellijk worden doorgegeven.
Datum: …
Handtekening verantwoordelijke organisator:

Dit formulier verzenden naar het Wedstrijdsecretariaat van de B.D.S.F. ten laatste 1 maand voor de organisatie.
Wedstrijdsecretariaat
E-mail: sportdirector@bdsf.be

Vlaamse Overheid: Decreet van 22.05.2012 / Besluit van 19.10.2012
01.08.2013

B.D.S.F. zal alle informatie verzamelen en doorsturen naar de Vlaamse Overheid.

VLAAMSE OVERHEID
25 MEI 2012. — Decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport
Art. 12. Met het oog op de controle en het toezicht op de naleving van de voorwaarden vermeld in artikel 15 en
44, is elke sportvereniging verplicht:
1° de regering, ten minste veertien dagen van tevoren, op de hoogte te brengen, op de door de regering bepaalde
wijze, van alle door haar geplande wedstrijden;
2° de totale medewerking aan de controles en het toezicht, vermeld in artikel 15 en 44, te verlenen, te organiseren en
te waarborgen;
3° de identificatie- en contactgegevens te registreren van alle sporters die deelnemen aan de door haar
georganiseerde wedstrijden, en daarbij van de voornoemde sporters te vereisen dat zij een passend identiteitsbewijs
voorleggen.
Art. 15. § 1. De NADO, het WADA of de sportvereniging kunnen op elk moment, zowel binnen als buiten
wedstrijdverband, onder de verantwoordelijkheid van erkende controleartsen dopingcontroles laten uitvoeren bij alle
sporters. De erkende controleartsen kunnen zich bij de uitvoering van een dopingcontrole laten bijstaan door
chaperons.
Bij de dopingcontroles die het WADA en de sportverenigingen buiten wedstrijdverband laten uitvoeren onder de
verantwoordelijkheid van erkende controleartsen, hoeft geen rekening gehouden te worden met de voorwaarden,
vermeld in artikel 16, 1°, 2° en 3°.
§ 2. Een dopingcontrole kan zowel het direct opsporen van een verboden stof tot doel hebben, als het indirect
opsporen van een verboden stof via de effecten ervan op het lichaam door middel van het opstellen van het
biologisch paspoort van de sporter.
§ 3. De regering bepaalt, in overeenstemming met de Code en de Internationale Standaarden, de nadere procedure
van de dopingcontrole, het opstellen en opvolgen van het biologisch paspoort en de wijze waarop experten, erkende
controleartsen, chaperons en erkende controlelaboratoria daarvoor worden aangewezen.
De toepasselijke formulieren voor de oproeping en monsterneming worden in het Nederlands opgesteld en
worden voorzien van een Franse en Engelse vertaling.
19 OKTOBER 2012. — Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 25 mei 2012
betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport
Art. 4. Overeenkomstig artikel 12, 1°, van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 brengt de sportvereniging de NADO
minstens veertien dagen op voorhand op de hoogte van alle wedstrijden die ze gepland heeft.
De mededeling, vermeld in het eerste lid, bevat:
1° naam en aard van de geplande wedstrijd;
2° gemeente, precieze plaats, datum en aanvangsuur en waarschijnlijke duur van de geplande wedstrijd;
3° naam, adres en telefoonnummer van de afgevaardigde van de sportvereniging of, in voorkomend geval, van de
organisator.
De minister kan bijkomstige bepalingen vaststellen met betrekking tot de mededeling, vermeld in het eerste lid.

