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GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ
[C − 2009/36020]
Af d e lin g Ec o n o m is c h To e z ic h t. — Rio o lw a te r z u iv e r in g s in f r a s tr u c tu u r. — Ve r k la r in g v a n o p e n b a a r n u t
BERLAAR. — Bij besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 14 september 2009 wordt
de oprichting van een rioolwaterzuiveringsinfrastructuur van openbaar nut verklaard.
Nr. 22101
1) Geografische omschrijving :
Berlaar : afkoppeling inlaten Liersesteenweg en Molenlei
2) Kadastrale gegevens :
Gemeente : Berlaar
kadastraal gekend onder : Afdeling : 1; Sectie : A;
Percelen : nrs. 118P, 117D, 99W, 99C2, 101D, 116C, 103A, 104, 91, 105, 108, 109A, 77M, 77B2, 78, 79, 82, 84 en 69/02E.
3) Reden van openbaar nut verklaring :
Voor de oprichting van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur (afkoppeling inlaten Liersesteenweg en Molenlei)
onder, op of boven private onbebouwde gronden, die niet omsloten zijn met een muur of een omheining
overeenkomstig de bouw- of stedenbouwverordeningen.
4) Bevoegde instantie :
Na deze verklaring van openbaar nut zal de NV Aquafin de terreinen kunnen bezwaren met een erfdienstbaarheid
of in naam van het Vlaamse Gewest verwerven.
5) Plannen ter inzage bij :
— (na telefonische afspraak op het secretariaat : 053-72 63 16)
VMM - Afdeling Economisch Toezicht
Dokter De Moorstraat 24-26
9300 Aalst
— NV Aquafin
Dijkstraat 8
2630 Aartselaar
— College van burgemeester en schepenen
van en te 2590 Berlaar
6) Wettelijke basis :
Besluit van de Vlaamse Regering d.d. 20 maart 1991 houdende vaststelling van regelen met betrekking tot de
uitvoering van werken door de NV Aquafin in toepassing van de artikelen 32septies en 32octies van de wet van
26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.
7) Datum + bevoegde minister :
14 september 2009
De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur
Joke SCHAUVLIEGE
8) Verjaring :
Iedere belanghebbende kan door middel van een ondertekend verzoekschrift tegen dit besluit bij de Raad van State
een beroep tot nietigverklaring indienen binnen een termijn van 60 dagen na kennisneming.
Het verzoekschrift dient aangetekend te worden neergelegd bij de Raad van State samen met drie gewaarmerkte
afschriften en bovendien zoveel afschriften als er tegenpartijen zijn (artikel 85 van het procedurereglement van de Raad
van State).

*
VLAAMSE OVERHEID
Cu ltu u r, J e u g d , Sp o r t e n Me d ia
[2009/204879]
2 6 OK TOB ER 2 0 0 9 . — B e s lu it v a n d e s e c r e ta r is -g e n e r a a l h o u d e n d e b e k e n d m a k in g v a n d e v e r b o d e n lijs t
De secretaris-Generaal van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media,
Gelet op het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening, inzonderheid
artikel 4, 6o, gewijzigd bij decreet van 21 november 2008;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2008 houdende uitvoering van het decreet van
13 juli 2007 inzake medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening, inzonderheid op artikel 37, gewijzigd bij besluit
van 19 december 2008;
Gelet op het besluit van de secretaris-generaal van 21 november 2008 houdende bekendmaking van de verboden
lijst, als vermeld in artikel 37 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2008 houdende uitvoering van het
decreet van 13 juli 2007 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening;
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Gelet op het advies van de Coördinatieraad inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, gegeven op
20 oktober 2009,
Besluit :
Ar tik e l 1 . § 1. Alle verboden stoffen moeten als ″specifieke stoffen″ worden aanzien behalve de stoffen vermeld
in § 2, 1o, 2o a ) ,b ) ,c) ,d ) en e), 4o d ) en § 3, 1o, a en de verboden methoden vermeld in § 2, 6o.
De vanaf 1 januari 2010 toepasselijke verboden lijst, als vermeld in artikel 37 van het besluit van de Vlaamse
Regering van 20 juni 2008 houdende uitvoering van het decreet van 13 juli 2007 inzake medisch en ethisch
verantwoorde sportbeoefening, is vervat in de volgende paragrafen.
§ 2. De volgende stoffen en methoden zijn verboden op elk ogenblik (binnen en buiten wedstrijdverband) :
1o anabole middelen :
a ) ex ogene anabole androgene steroïden (AAS), met inbegrip van :
1) 1-androsteendiol (5α;-androst-1-een-3ß,17ß-diol);
2) 1-androsteendion (5α;-androst-1-een-3,17-dion);
3) bolandiol (19-norandrosteendiol);
4) bolasteron;
5) boldenon;
6) boldion (androsta-1,4-dieen-3,17-dion);
7) calusteron;
8) clostebol;
9) danazol (1α-ethy ny l-17ß-hy drox y androst-4-eno [2,3-d]isox azol);
10) dehy drochloormethy ltestosteron (4-chloor-17ß-hy drox y -1α-methy landrosta-1,4-dieen-3-on);
11) desox y methy ltestosteron (1α-methy l-5α-androst-2-en-17ß-ol);
12) drostanolon;
13) ethy lestrenol (19-nor-1α-pregn-4-en-17-ol);
14) fluox y mesteron;
15) formebolon;
16) furazabol (17ß-hy drox y -1α-methy l-5α-androstano [2,3-c]-furazan);
17) gestrinon;
18) 4-hy drox y testosteron (4,17ß-dihy drox y androst-4-en-3-on);
19) mestanolon;
20) mesterolon;
21) metenolon;
22) methandiënon (17ß-hy drox y -1α-methy landrosta-1,4-dieen-3-on);
23) methandriol;
24) methasteron (2α,1α-dimethy l-5α-androstaan-3-on-17ß-ol);
25) methy ldiënolon (17ß-hy drox y -1α-methy lestra-4,9-dieen-3-on);
26) methy l-1-testosteron (17ß-hy drox y -1α-methy l-5α-androst-1-en-3-on);
27) methy lnortestosteron (17ß-hy drox y -1α-methy lestr-4-en-3-on);
28) methy ltestosteron;
29) metribolon (methy ltriënolon,(17ß-hy drox y -1α;-methy lestra-4,9,11-trieen-3-on);
30) miboleron;
31) nandrolon;
32) 19-norandrosteendion (estr-4-een-3,17-dion);
33) norboleton;
34) norclostebol;
35) norethandrolon;
36) ox abolon;
37) ox androlon;
38) ox y mesteron;
39) ox y metholon;
40) prostanozol (17ß-hy drox y -5α-androstano [3,2-c] py razol);
41) quinbolon;
42) stanozolol;
43) stenbolon;
44) 1-testosteron (17ß-hy drox y -5α-androst-1-en-3-on);
45) tetrahy drogestrinon (18a-homo-pregna-4,9,11-trieen-17ß-ol-3-on);
46) trenbolon;
47) andere stoffen met een vergelijkbare scheikundige structuur of een vergelijkbare biologische werking;
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b ) endogene AAS wanneer ex ogeen toegediend :
1) androsteendiol (androst-5-een-3ß,17ß-diol);
2) androsteendion (androst-4-een-3,17-dion);
3) dihy drotestosteron (17ß-hy drox y -5α-androstaan-3-on);
4) prasteron (dehy dro-epiandrosteron, DHEA);
5) testosteron;
en de volgende metabolieten en isomeren :
6) 5α-androstaan-3α,1α-diol;
7) 5α-androstaan-3α,17ß-diol;
8) 5α-androstaan-3ß,1α-diol;
9) 5α-androstaan-3ß,17ß-diol;
10) androst-4-een-3α,1α-diol;
11) androst-4-een-3α,17ß-diol;
12) androst-4-een-3ß,1α-diol;
13) androst-5-een-3α,17& -945;-diol;
14) androst-5-een-3α,17ß-diol;
15) androst-5-een-3ß,1α-diol;
16) 4-androsteendiol (androst-4-een-3ß,17ß-diol);
17) 5-androsteendion (androst-5-een-3,17-dion);
18) epi-dihy drotestosteron;
19) epitestosteron;
20) 3α-hy drox y -5α-androstaan-17-on;
21) 3ß-hy drox y -5α-androstaan-17-on;
22) 19-norandrosteron;
23) 19-noretiocholanolon.
c) andere anabole middelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot :
1) clenbuterol;
2) selectieve androgene receptormodulatoren (SARM’s);
3) tibolon;
4) zeranol;
5) zilpaterol.
2o hormonen en aanverwante stoffen :
de volgende stoffen en hun releasing factoren :
a ) ery tropoëse-stimulerende agentia (bv. ery tropoëtine (EPO ), darbepoëtine (dEPO ), methox y poly ethy leen
gly col-epoetine epoëtine beta (CERA), hematide);
b ) choriongonadotrofine (CG) en luteïniserend hormoon (LH), enkel bij mannelijke sporters;
c) insulines;
d ) corticotrope hormonen;
e) groeihormoon (GH); insulineachtige groeifactoren (IGF -1); mechanogroeifactoren (MGF ’s); plaatjes afgeleide
groeifactor (PDGF ); fibroblastgroeifactoren (F GF s); vasculair-endotheliale groeifactor (VEGF ) en hepatocy t groeifactor
(HGF ) alsook eender welke groeifactor die een invloed heeft op de eiwitsy nthese of eiwitafbraak in de spier, pees of
het ligament, de vascularisatie, het energiegebruik, de regeneratiecapaciteit of het veranderen van vezelty pe;
f) plaatjes afgeleide preparaten (bv. plaatjesrijk plasma, ″blood spinning″) toegediend via intramusculaire weg.
Toediening via andere weg vereist een gebruiksverklaring in overeenstemming met de internationale standaard voor
toestemming wegens therapeutische noodzaak;
g ) andere stoffen met een vergelijkbare scheikundige structuur of een vergelijkbare biologische werking.
3o bèta 2-agonisten :
Alle bèta 2-agonisten, met inbegrip van beide optische isomeren waar relevant, zijn verboden, behalve salbutamol
(max imaal 1600 microgram over 24 uur) en salmeterol via inhalatie, die een gebruiksverklaring vereisen in
overeenstemming met de internationale standaard voor toestemming wegens therapeutische noodzaak.
De aanwezigheid van meer dan 1000 ng/ml salbutamol in de urine wordt aanzien als een niet bedoeld
therapeutisch gebruik van de stof en zal als een afwijkend analy seresultaat worden beschouwd, tenzij de sporter aan
de hand van een gecontroleerde farmacokinetische studie kan bewijzen dat het abnormale resultaat het gevolg is van
het gebruik van een therapeutische dosis (max imaal 1600 microgram over 24 uur) van salbutamol via inhalatie.
4o hormoonantagonisten en modulatoren :
a ) aromatase-inhibitoren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot :
1) aminoglutethimide;
2) anastrozol;
3) androsta-1,4,6-trieen-3,17-dion (androstatrieendion);
4) 4-androsteen-3,6,17 trion (6-ox o);
5) ex emestaan;
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6) formestaan;
7) letrozol;
8) testolacton;
b ) selectieve oestrogeenreceptormodulatoren (SERM’s), met inbegrip van, maar niet beperkt tot :
1) ralox ifen;
2) tamox ifen;
3) toremifen;
c) andere anti-oestrogene stoffen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot :
1) clomifeen;
2) cy clofenil;
3) fulvestrant;
d ) agentia die een of meer my ostatinefuncties veranderen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot :
my ostatine-inhibitoren;
5o diuretica en andere maskerende middelen :
a ) maskerende middelen :
1) diuretica;
2) probenecid;
3) middelen die het plasmavolume vergroten (bijvoorbeeld gly cerol, intraveneuze toediening van albumine,
dex traan, hy drox y -ethy lzetmeel en mannitol);
4) andere stoffen met vergelijkbare biologische effecten;
b ) diuretica :
1) acetazolamide;
2) amiloride;
3) bumetanide;
4) canrenon;
5) chloortalidon;
6) etacry nezuur;
7) furosemide;
8) indapamide;
9) metolazon;
10) spironolacton;
11) thiaziden (bijvoorbeeld bendroflumethiazide, chloorthiazide, hy drochloorthiazide);
12) triamtereen;
13) andere stoffen met een vergelijkbare scheikundige structuur of vergelijkbare biologische werking (behalve voor
drosperinon, pamabrom en topisch dorzolamide en brinzolamide, welke niet verboden zijn).
Als de urine van de sporter naast é é n of meerdere van bovengenaamde stoffen, é é n of meer verboden stoffen op
of onder de grenswaarde bevat, is een toestemming wegens therapeutische noodzaak voor diuretica en maskeermiddelen niet geldig.
6o de volgende methoden :
a ) verbetering van het zuurstoftransport :
1) bloeddoping, met inbegrip van het gebruik van autoloog, homoloog of heteroloog bloed, of rodebloedcelproducten van welke oorsprong ook;
2) kunstmatige verhoging van de opname, het transport of de afgifte van zuurstof, met inbegrip van, maar niet
beperkt tot perfluorchemicaliën, efaprox iral (RSR13) en gemodificeerde hemoglobineproducten (bijvoorbeeld bloedvervangers, gebaseerd op hemoglobine, hemoglobineproducten in microcapsules) en met uitsluiting van zuurstoftoediening;
b ) chemische en fy sieke manipulatie :
1) fraude of poging tot fraude om de validiteit en integriteit te beïnvloeden van de monsters die afgenomen
worden tijdens een dopingcontrole. Daaronder wordt onder meer verstaan : katheterisatie, verwisselen van urine of
knoeien met de urine (bv. proteasen);
2) intraveneuze infusen zijn verboden tenzij voor de intraveneuze infusen op een legitieme wijze toegediend
tijdens een ziekenhuisopname of klinische onderzoeken;.
c) genetische doping :
1) de transfer van cellen of genetische elementen (bv. DNA, RNA);
2) het gebruik van farmacologische of biologische agentia om de ex pressie van genen te veranderen.
Perox isoomproliferatorgeactiveerde receptor δ (PPARδ) agonisten (bv. GW 1516) en PPARδ-AMP-geactiveerde
proteïne kinase (AMPK) as agonisten (bv. AICAR) zijn verboden.
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§ 3. De volgende stoffen en methoden zijn verboden binnen wedstrijdverband :
1o alle stimulantia, met inbegrip van, indien van toepassing, de beide optische isomeren, behalve imidazolderivaten voor topisch gebruik en de stimulantia die zijn opgenomen in het monitoringprogramma 2010.
Stimulantia zijn :
a : niet specifieke stimulantia :
1) adrafinil;
2) amfepramon;
3) amifenazol;
4) amfetamine;
5) amfetaminil;
6) benfluorex ;
7) benzfetamine;
8) benzy lpiperazine;
9) bromantan;
10) clobenzorex ;
11) cocaïne;
12) cropropamide;
13) crotetamide;
14) dimethy lamfetamine;
15) etilamfetamine;
16) famprofazon;
17) fencamine;
18) fendimetrazine;
19) fenmetrazine;
20) fenety lline;
21) fenfluramine;
22) fenproporex ;
23) fentermine;
24) 4-feny lpiracetam (carfedon);
25) furfenorex ;
26) mefenorex ;
27) mefentermine;
28) mesocarb;
29) metamfetamine (D-);
30) methy leendiox y amfetamine;
31) methy leendiox y metamfetamine;
32) p-methy lamfetamine;
33) methy lhex aanamine (dimethy lpenty lamine);
34) modafinil;
35) norfenfluramine;
36) preny lamine
37) prolintaan.
Een stimulans dat niet ex pliciet in deze lijst voorkomt, is een specifieke stof.
b : specifieke stimulantia (voorbeelden) :
38) adrenaline;
39) cathine, de concentratie in de urine mag niet hoger zijn dan 5 microgram per milliliter;
40) efedrine, de concentratie in de urine mag niet hoger zijn dan 10 microgram per milliliter;
41) etamivan;
42) etilefrine;
43) fenbutrazaat;
44) fencamfamine;
45) fenpromethamine;
46) heptaminol;
47) isomethepteen;
48) levmethamfetamine;
49) meclofenox aat;
50) methy lefedrine, de concentratie in de urine mag niet hoger zijn dan 10 microgram per milliliter;
51) methy lfenidaat;
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52) nikethamide;
53) norfenefrine;
54) octopamine;
55) ox ilofrine;
56) parahy drox y amfetamine;
57) pemoline;
58) pentetrazol;
59) propy lhex edrine;
60) pseudoefedrine, de concentratie in de urine mag niet hoger zijn dan 150 microgram per milliliter;
61) selegiline;
62) sibutramine;
63) stry chnine;
64) tuaminoheptaan;
65) andere stoffen met een vergelijkbare scheikundige structuur of een vergelijkbaar biologisch effect.
Stoffen die zijn opgenomen in het WADA-monitoringprogramma 2010 (bupropion, cafeïne, feny lefrine,
feny lpropanolamine, pipradol, sy nefrine) worden niet als verboden stoffen beschouwd.
Adrenaline, in combinatie met lokale anesthetica of voor lokaal gebruik (bijvoorbeeld nasaal of oftalmologisch), is
niet verboden.
2o narcotica :
a ) buprenorfine;
b ) dex tromoramide;
c) diamorfine (heroïne);
d ) fentany l en zijn derivaten;
e) hy dromorfon;
f) methadon;
g ) morfine;
h ) ox y codon;
i) ox y morfon;
j) pentazocine;
k ) pethidine;
3o cannabinoïden :
a ) natuurlijke of sy nthetische delta9-tetrahy drocannabinol (THC) en THC-achtige cannabinoïden (bijvoorbeeld
hasjiesj, marihuana, HU-210);
4o glucocorticosteroïden.
Alle glucocorticosteroïden zijn verboden als ze via orale, intraveneuze, intramusculaire of rectale weg worden
toegediend.
In overeenstemming met de internationale standaard voor toestemming wegens therapeutische noodzaak, moet
door de sporter een gebruiksverklaring worden ingevuld voor glucocorticosteroïden toegediend via intra-articulaire,
periarticulaire, peritendineuze, epidurale, intradermale en inhalatoire weg, behalve voor wat hieronder volgt.
Topische preparaten zijn, als ze gebruikt worden voor aandoeningen van oor, mond, huid (ook via iontoforese of
fonoforese), tandvlees, neus, oog of perianaal, niet verboden en vereisen noch een toestemming wegens therapeutische
noodzaak noch een gebruiksverklaring.
§ 4. De volgende stoffen zijn verboden bij bepaalde sporten :
1o alcohol.
Alcohol (ethanol) is alleen binnen wedstrijdverband verboden in de onderstaande sporten. De opsporing zal
worden verricht door ademanaly se en/of bloedcontrole. De geldende grenswaarde (bloedwaarden) voor een
dopingovertreding is 0,10 g/l.
a ) autosport (F IA);
b ) boogschieten (F ITA);
c) bowling (negen- en tien pins) (F IQ );
d ) karate (WKF );
e) moderne vijfkamp (UIPM)(alleen bij schietonderdelen);
f) motorsport (F IM);
g ) powerboatracen (UIM);
h ) vliegsport (F AI);
2o bètablokkers, alleen verboden binnen wedstrijdverband, behalve als het anders vermeld wordt :
a ) autosport (F IA);
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b ) biljarten en snooker (WCBS);
c) bobsleeën (F IBT);
d ) boogschieten (F ITA), ook verboden buiten wedstrijdverband;
e) bowling (negen- en tien pins) (F IQ );
f) bridge (F MB);
g ) curling (WCF );
h ) golf (IGF );
i) gy mnastiek (F IG);
j) jeu de boules (CMSB);
k ) moderne vijfkamp (UIPM), alleen bij schietonderdelen;
l) motorsport (F IM);
n ) powerboatracen (UIM);
m ) skiën of snowboarden (F IS) voor het schansspringen, het skiën vrije stijl of halfpipe skiën en het halfpipe of big
air snowboarden;
o) schieten (ISSF , IPC), ook verboden buiten wedstrijdverband;
p) vliegsport (F AI);
q ) worstelen (F ILA);
r ) zeilen (ISAF ), enkel voor stuurmannen in het matchracen.
Bètablokkers omvatten, maar zijn niet beperkt tot :
1) acebutolol;
2) alprenolol;
3) atenolol;
4) betax olol;
5) bisoprolol;
6) bunolol;
7) carteolol;
8) carvedilol;
9) celiprolol;
10) esmolol;
11) labetalol;
12) levobunolol;
13) metipranolol;
14) metoprolol;
15) nadolol;
16) ox prenolol;
17) pindolol;
18) propranolol;
19) sotalol;
20) timolol.
Ar t. 2 . Het besluit van de secretaris-generaal van 21 november 2008 houdende bekendmaking van de verboden
lijst, als vermeld in artikel 37 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juni 2008 houdende uitvoering van het
decreet van 13 juli 2007 inzake medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening wordt opgeheven.
Ar t. 3 . Dit besluit wordt gepubliceerd in het B elg isch S ta a tsb la d en heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2010.
Brussel, 26 oktober 2009.
De secretaris-generaal van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media,
Mevr. Ch. CLAUS

*
VLAAMSE OVERHEID
We r k e n So c ia le Ec o n o m ie
[2009/204880]
2 3 OK TOB ER 2 0 0 9 . — Min is te r ie e l b e s lu it to t b e p a lin g v a n d e s ta n d a a r d v o o r d e tite l v a n a u to v e r k o p e r
De Vlaamse minister van F inanciën, Begroting, Werk, Ruimtelijke O rdening en Sport,
Gelet op het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid,
inzonderheid op artikel 6, 4o;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 tot uitvoering van het decreet van
30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid, inzonderheid op artikel 4, § 3,
gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007;
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