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VLAAMSE OVERHEID

Cultuur, Jeugd, Sport en Media

[C − 2007/36092]

3 JULI 2007. — Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure van monsterneming voor
dopingcontrole van de UCI in het kader van de medisch verantwoorde sportbeoefening en de tijdelijke
erkenning van controleartsen van de UCI

De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel,

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, gewijzigd bij de decreten
van 20 december 1996 en 19 maart 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende uitvoering van het decreet van
27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, inzonderheid op artikel 54;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van
de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van 15 oktober 2004, 23 december 2005, 19 mei 2006 en 30 juni 2006;

Overwegende dat gelet op de aanvraag van 18 juni 2007 en op de voormelde wetgeving en reglementering de
tijdelijke erkenning kan worden toegestaan op voorwaarde van inachtneming van een aantal procedurevoorschriften
conform de voormelde wetgeving en reglementering,

Besluit :

Artikel 1. De procedure van monsterneming voor dopingcontroles, uitgevoerd overeenkomstig de reglemente-
ring van de Union Cycliste Internationale (UCI), wordt erkend als gelijkwaardig met de bepalingen in het besluit van
de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende uitvoering van het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch
verantwoorde sportbeoefening, mits inachtname van de procedurevoorschriften vermeld in artikel 5.

Art. 2. De in artikel 1 vermelde gelijkwaardigheid geldt enkel voor de monsternemingen, uitgevoerd tijdens de
Ronde van Frankrijk 2007 Duinkerke – Gent op 9 juli 2007.

Art. 3. Volgende artsen worden tijdelijk erkend als controlearts voor het uitvoeren van deze dopingcontroles:
Grondin Olivier, Bordaberry Gérard, Mesbahy Mohamed Samir, Brochard Olivier en Tollenaere Bruno.

Art. 4. Voor de analyse van de monsters, genomen tijdens de in artikel 2 vermelde wedstrijd, wordt het volgende
laboratorium erkend: Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD) – Département des analyses, 143 avenue
Roger Salengro, 92290 Chatenay-Malabry, France.

Art. 5. Een kopie van elk proces-verbaal van monsterneming, met vermelding van de gebruikte codes, moet
onmiddellijk na de wedstrijd gestuurd worden naar het Vlaams ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Een kopie van elk analyseverslag van het erkende laboratorium moet binnen acht dagen na de opmaak van het
analyseverslag gestuurd worden naar het Vlaams ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Art. 6. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2007.

Brussel, 3 juli 2007.

B. ANCIAUX
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