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I. ALGEMENE BEPALINGEN
par. 1. Definities en grondslag

Art. 1
In dit reglement wordt verstaan onder:
FIA:
Fédération Internationale de l'Automobile
CSI:
Code Sportif International, zoals vastgesteld door de FIA
KNAF:
Knac Nationale Autosport Federatie
Sectie:
een sectie als bedoeld in de statuten van de KNAF
Autosport: kart- en autosport
Sportcommissarissen: de als zodanig benoemde officials, die voor een
autosportevenement fungeren overeenkomstig de desbetreffende
bepalingen van de CSI en overeenkomstig vanwege de KNAF gegeven
aanvullende regels.
Licenties: certificaten van registratie als gedefinieerd in Art. 9 van de CSI
Aanklager: Een door het KNAF Bestuur benoemd persoon, aan wie de
bevoegdheid is gedelegeerd tot het aanhangig maken van een (tucht-) zaak
als bedoeld in art. 3.4.

Art. 2
De instelling overeenkomstig dit reglement van de rechtsprekende
colleges als bedoeld in Art. 3.1 strekt mede ter voldoening aan de
verplichtingen die de KNAF heeft in haar functie van Nationale Autosport
Autoriteit (ASN) in de zin van de CSI.
par. 2. Instellingen en rechtsmacht

Art. 3
3.1 Er is een Tuchtcollege en een College van Beroep. Dit laatste College
zijnde een College als bedoeld in Art. 15.3 van de CSI. Van beide
colleges is het secretariaat gevestigd te Alphen a/d Rijn, Postbus 357,
2400 AJ Alphen a/d Rijn tel: 0172-244446, fax: 0172-442028.
3.2 Het Tuchtcollege is belast met het treffen van disciplinaire
maatregelen en het opleggen van straffen aan organisatoren,
deelnemers, rijders en andere licentiehouders wier handelen of
nalaten in strijd is met de regels van de autosport of het aanzien van
de autosport in de ruimste zin van het woord kan schaden. Een
overtreding van enige bepaling van het geldende dopingreglement
wordt geacht een gedraging te zijn waardoor het aanzien van de
autosport wordt geschaad.
3.3 Een zaak als bedoeld in het volgende lid wordt bij het Tuchtcollege
aanhangig gemaakt door het KNAF Bestuur of de door het KNAF
Bestuur benoemde aanklager, hetzij uit eigen beweging, hetzij op
verzoek van een persoon of organisator als bedoeld in het tweede lid,
hetzij op verzoek van een buitenlandse ASN.
3.4 In het kader van het gestelde in Art. 3.2 beoordeelt het Tuchtcollege
desgevraagd gedragingen, activiteiten, c.q. besluiten van:
a. alle KNAF licentiehouders, alsmede alle deelnemers en rijders met een
buitenlandse licentie, die hebben deelgenomen aan een onder

auspiciën van de KNAF gehouden evenement.
b. onder de gedragingen, activiteiten en besluiten als onder a bedoeld
worden ten deze mede verstaan de gedragingen, activiteiten en
besluiten van door deze ingeschakelde monteurs, helpers of (andere)
assistenten.
c. alle leden van de KNAF.
3.5 Het College van Beroep is belast met het behandelen van beroepen
overeenkomstig artikel 15 van de CSI tegen:
a. beslissingen van sportcommissarissen
b. beslissingen van de wedstrijdleider, voor zover deze beslissingen zijn
genomen tijdens een nationaal evenement waarbij geen
sportcommissarissen aanwezig zijn geweest;
c. beslissingen van het Tuchtcollege;
d. beslissingen van het KNAF Bestuur als bedoeld in Art. 17.1.;
e. beslissingen van het KNAF Bestuur, houdende een weigering een
besluit tot tussentijdse reglementswijziging van een sectiebestuur te
vernietigen of aanvaarden;
f. besluiten en handelingen van het KNAF Bestuur, doch slechts indien
het een besluit betreft, waarbij het betreffende reglement expliciet
aangeeft dat tegen dit besluit beroep kan worden aangetekend.
3.6 Ingevolge het bepaalde in Art. 15.2 CSI staat hoger beroep bij het
internationale hof van beroep open tegen beslissingen van het
nationale College van Beroep in overeenstemming met artikel 15.1.2
tot en met 15.1.5 CSI (in overeenstemming met de FIA Gerechtelijke
en disciplinaire regels).
3.7 De in het tweede lid bedoelde personen en instanties aanvaarden dat
het Tuchtcollege en het College van Beroep bij uitsluiting bevoegd zijn
om alle geschillen tussen hem/haar en de KNAF, zulks met
inachtneming van de van toepassing zijnde KNAF reglementen, te
beslechten. Deze aanvaarding blijkt o.m. uit inschrijving voor of
deelname aan een evenement waarvoor die reglementen gelden en
uit acceptatie van enige licentie, uitgegeven door of namens de KNAF.

Art. 4
4.1 Het Tuchtcollege zal de KNAF in een verzoek tot het aanhangig maken
van een tuchtzaak niet-ontvankelijk verklaren, indien dit verzoek een
zaak betreft waarbij meer dan 6 maanden zijn verstreken sinds de
feiten, die aanleiding zijn tot het verzoek zich hebben voorgedaan.
4.2 Het College van Beroep zal in aangelegenheden die, nadat meer dan 6
maanden of langer zijn verstreken sinds de feiten waarop de zaken
betrekking hebben zich hebben voorgedaan, voor de eerste maal aan
dit College worden voorgelegd de niet-ontvankelijk verklaring
uitspreken.

Art. 5
Zowel het College van beroep als het Tuchtcollege spreken recht met
inachtneming van:
a. de door of vanwege de FIA vastgestelde internationale reglementen,
voorschriften en besluiten;
b. meer specifiek Art. 12.1 van de CSI met betrekking tot het toetsen van
de gedragingen van personen en organisaties;
c. de door of vanwege de KNAF vastgestelde reglementen, voorschriften
en besluiten inzake autosport, behoudens voor zover deze - anders
dan op grond van toegestane nationale overwegingen - afwijken van
een hogere regeling;
d. de door of vanwege de organisatoren van een autosportevenement
vastgestelde algemene en bijzondere reglementen, voorschriften en
besluiten.
par. 3. Inrichting en samenstelling van het Tuchtcollege en het College
van Beroep

Art. 6
6.1 Het Tuchtcollege bestaat uit tenminste 7 leden. Per zitting zal uit deze
leden een kamer worden gevormd. Degene die het College presideert
is bij voorkeur een persoon als bedoeld onder lid 5 van dit artikel.
6.2 Om tot lid van het Tuchtcollege te kunnen worden benoemd, dient
men de Nederlandse nationaliteit te bezitten en de leeftijd van 25 jaar
hebben bereikt.
6.3 Het KNAF Bestuur, gehoord het Tuchtcollege, benoemt de leden van
het Tuchtcollege en wijst een voorzitter, alsmede een of meer
plaatsvervangende voorzitters, aan. De benoeming geldt voor de duur
van een jaar en kan door het KNAF Bestuur telkens voor de duur van
een jaar worden verlengd. Van de benoeming, de verlenging(en) en de
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beëindiging van het lidmaatschap van het Tuchtcollege wordt
schriftelijk mededeling gedaan aan de betrokkene, alsmede aan de
leden van het Tuchtcollege.
6.4 De voorzitter van het College wijst per zaak de voorzitter van de
behandelende kamer aan.
6.5 De voorzitter van het College zal bij voorkeur iemand zijn die aan een
Nederlandse universiteit met goed gevolg het doctoraal examen in een
der studierichtingen van de faculteit der rechtsgeleerdheid heeft
afgelegd.

de zaak zal worden behandeld, geldt als oproep als bedoeld in Art. 19.1
c.q. 39.3. Indien het verzoek wordt afgewezen zal de behandeling van
de zaak terstond door het College worden voortgezet.

Art. 10
Het Tuchtcollege en het College van Beroep oefenen hun taak uit in
volkomen onafhankelijkheid van het KNAF Bestuur en de Sectiebesturen
van de KNAF en kan van deze geen opdrachten ontvangen.

Art. 11

Art. 7
7.1 Het College van Beroep bestaat uit tenminste 7 leden. Per zitting zal
uit deze leden een kamer worden gevormd. Degene die het College
presideert is bij voorkeur een persoon als bedoeld onder lid 5 van dit
artikel.
7.2 Om tot lid van het College van Beroep te kunnen worden benoemd,
dient men de Nederlandse nationaliteit te bezitten en de leeftijd van
25 jaar hebben bereikt.
7.3 Het KNAF Bestuur, gehoord het College van Beroep, benoemt de leden
van het College van Beroep en wijst een voorzitter, alsmede een of
meer plaatsvervangende voorzitters, aan. De benoeming geldt voor de
duur van een jaar en kan door het bestuur telkens voor de duur van
een jaar worden verlengd. Van de benoeming, de verlenging(en) en de
beëindiging van het lidmaatschap van het College van Beroep wordt
schriftelijk mededeling gedaan aan de betrokkene, alsmede aan de
leden van het College van Beroep.
7.4 De voorzitter van het College wijst per zaak de voorzitter van de
behandelende kamer aan.
7.5 De voorzitter van het College kan uitsluitend iemand zijn die aan een
Nederlandse Universiteit met goed gevolg het doctoraal examen in
een der studierichtingen van de faculteit der rechtsgeleerdheid heeft
afgelegd.

De leden van het Tuchtcollege en het College van Beroep zijn onbezoldigd.
Aan hen kan door de KNAF een tegemoetkoming in gemaakte reis-, verblijfen administratiekosten worden verleend.

Art. 12
Het Tuchtcollege en het College van Beroep hebben een secretariaat, dat
aan de voorzitter en de overige leden van het Tuchtcollege en het College
van Beroep de administratieve bijstand verleent die zij voor de uitoefening
van hun functie behoeven. Het adres van het secretariaat is: Postbus 357,
2400 AJ Alphen a/d Rijn, tel: 0172-244446, fax: 0172-442028.

Art. 13
13.1

13.2

Art. 8
8.1 De leden van het College van Beroep en het Tuchtcollege worden
telkens voor een periode van één jaar benoemd door het KNAF
Bestuur; na afloop van elk jaar is herbenoeming voor een zelfde
periode mogelijk. Deze herbenoeming dient jaarlijks geformaliseerd te
worden tijdens de laatste vergadering van het KNAF Bestuur van het
betreffende jaar. In de notulen van de betreffende vergadering zullen
wijzigingen in de lijst van leden van het Tuchtcollege of College van
Beroep expliciet worden vermeld.
8.2 Degene die als lid van het Tuchtcollege belast is geweest met de
behandeling van een zaak in eerste aanleg, neemt op straffe van
nietigheid geen deel aan de behandeling van die zaak door het College
van Beroep.
8.3 Omtrent een voorgenomen benoeming in het Tuchtcollege en in het
College van Beroep wordt het Tuchtcollege respectievelijk het College
van Beroep zelf door het KNAF Bestuur gehoord.

II. TUCHTRECHTSPRAAK
par. 1. Algemene bepalingen

Art. 14
14.1
a.
b.

14.2

Art. 9
9.1 Degene die direct of indirect bij een zaak, waarover moet worden
geoordeeld, betrokken is geweest of ten aanzien waarvan zich andere
feiten of omstandigheden voordoen die het vormen van een
onpartijdig oordeel kunnen bemoeilijken, kan niet tot lid van het
behandelend college worden benoemd.
9.2 Voor de aanvang van de openbare behandeling van een zaak kunnen
belanghebbenden een beroep doen op het eerste lid.
9.3 In het geval dat het lid van het College waartegen het verzoek als in
het tweede lid bedoeld zich richt, zich daarbij neerlegt, zal dit lid niet
aan de behandeling van de zaak deelnemen en de behandeling van de
zaak door het College in afwachting van de samenstelling van een
nieuwe kamer, worden aanhouden tot een nader te bepalen datum
tenzij het College na terugtreden van het gewraakte lid nog bestaat uit
ten minste drie leden. De mondelinge mededeling van het College van
de nieuwe datum waarop de zaak zal worden behandeld, geldt als
oproep als bedoeld in Art. 19.1 c.q. 39.3
9.4 Indien het lid van het College, waartegen het verzoek als in het tweede
lid bedoeld zich richt, niet in het verzoek berust, zal het College
waarvan het lid deel uitmaakt, buiten deelname van het betreffende
lid, het verzoek beoordelen en bij toewijzing de behandeling van de
zaak in afwachting van de samenstelling van een nieuwe kamer,
aanhouden tot een nader door het College te bepalen datum. De
mondelinge mededeling van het College van de nieuwe datum waarop

De kamers van zowel het Tuchtcollege als het College van Beroep
houden zitting met tenminste drie leden, die door de voorzitter
van het betreffende college worden aangewezen. Daarbij wordt
zoveel mogelijk rekening gehouden met deskundigheid in de
relevante takken van autosport.
Het College van Beroep zal bij een beroep tegen een beslissing van
de sportcommissarissen, de betreffende voorzitter van het
college van sportcommissarissen ter zitting horen en kennis
nemen van de wijze waarop zij tot hun beslissing zijn gekomen.
Het college van sportcommissarissen kan in onderling overleg
beslissen dat het zich door de één van hen, in plaats van de
voorzitter, laat vertegenwoordigen.

Het Tuchtcollege is belast met de behandeling van:
zaken als genoemd in Art. 3.2 t/m 3.4;
overtredingen, waarvan de bestraffing de bevoegdheid van
sportcommissarissen te boven gaat ingevolge het bepaalde in Art.
12.5, 12.9 en 12.13 van de CSI.
In gevallen als bedoeld in het vorige lid, onder sub a, is het
Tuchtcollege bevoegd reeds getroffen maatregelen van
sportcommissarissen of andere bevoegde instanties geheel of ten
dele te verlichten, te verzwaren of te vernietigen, al dan niet
onder vervanging van die maatregelen door andere.

par. 2. De wijze van procederen

Art. 15
15.1

15.2

15.3

Een zaak als bedoeld in Art. 14 wordt aanhangig gemaakt door het
KNAF Bestuur of de door het KNAF bestuur benoemde aanklager,
hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van een persoon of
organisator als bedoeld in Art. 3, tweede lid; hetzij op verzoek van
een buitenlandse ASN.
Een verzoek als bedoeld in het eerste lid wordt ingediend binnen
14 dagen nadat de feiten waarop het betrekking heeft zich hebben
voorgedaan dan wel zo spoedig als dit redelijkerwijs verlangd kon
worden.
Het KNAF Bestuur of de door het KNAF bestuur benoemde
aanklager kan degene die een ongemotiveerd verzoek heeft
ingediend in de gelegenheid stellen dit verzuim binnen een
bepaalde termijn te herstellen. Indien het verzuim niet binnen de
gestelde termijn wordt hersteld wijst het KNAF Bestuur of de door
het KNAF bestuur benoemde aanklager het verzoek af.

Art. 16
Het KNAF Bestuur of de door het KNAF bestuur benoemde aanklager
beslist zo spoedig mogelijk op een aan de KNAF gericht verzoek tot het
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aanhangig maken van een zaak. Het geeft van zijn beslissing schriftelijk
kennis aan verzoeker en, in geval van afwijzing onder opgave van redenen
en met vermelding van de wijze waarop en de termijn waarbinnen
ingevolge Art. 17 beroep kan worden ingesteld.

ingevolge Art. 19.2 gedeponeerde videobanden/dvd’s kunnen door
partijen en/of anderen die hiertoe door het Tuchtcollege schriftelijk zijn
uitgenodigd na voorafgaande afspraak ter secretariaat worden bekeken.
par. 3. Openbare behandeling en uitspraak

Art. 17
17.1

17.2
17.3

17.4

Tegen een beslissing van het KNAF Bestuur of de door het KNAF
bestuur benoemde aanklager, houdende afwijzing van een
verzoek als bedoeld in Art. 15, kan de verzoeker, behoudens in het
geval bedoeld in Art. 15.3, tweede volzin, binnen zeven dagen na
de dag van verzending van de beslissing van het KNAF Bestuur of
de door het KNAF bestuur benoemde aanklager, houdende een
afwijzing van het verzoek, bij gemotiveerd geschrift bij het College
van Beroep in beroep komen.
Art. 35 t/m 38 zijn van overeenkomstige toepassing.
Het College van Beroep beslist zo spoedig mogelijk op het beroep.
Zij stelt de verzoeker en het KNAF Bestuur of de door het KNAF
bestuur benoemde aanklager van zijn beslissing schriftelijk in
kennis.
Tegen een beslissing als bedoeld in het derde lid staat geen
verdere voorziening open.

Art. 21
21.1

21.2

21.3

Art. 18
18.1

18.2

18.3

18.4.

18.5.

Een zaak wordt door het KNAF Bestuur of de door het KNAF
bestuur benoemde aanklager bij het Tuchtcollege aanhangig
gemaakt door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling,
welke wordt gericht aan het Tuchtcollege en wordt ingezonden
aan het secretariaat van het Tuchtcollege.
Ingeval van aanhangig making uit eigen beweging doet het KNAF
Bestuur of de door het KNAF bestuur benoemde aanklager opgave
van de redenen die daartoe hebben geleid.
In geval van het aanhangig maken van een zaak op verzoek van de
personen als bedoeld in Art. 3.2 kan het KNAF Bestuur of de door
het KNAF bestuur benoemde aanklager zijn zienswijze met
betrekking tot de zaak en de overige opmerkingen die het dienstig
mocht achten, bijvoegen.
Het KNAF Bestuur kan bij het aanhangig maken van een zaak op
verzoek van de personen als bedoeld in Art. 3.2 besluiten dat de
inhoudelijke toelichting op de zaak c.q. op het verzoek ter zitting
door de betreffende verzoeker zelf moet wordt verzorgd. Tegen
dit besluit staat geen beroep of andere voorziening open.
Het KNAF Bestuur stelt het tuchtcollege bij het aanhangig maken
van een zaak van haar besluitvorming als bedoeld in artikel 18.4.
schriftelijk in kennis.

Art. 22
22.1

22.2

22.3

22.4

Art. 19
19.1

19.2
19.3

Het Tuchtcollege stelt, na ontvangst van de mededeling bedoeld
in Art. 18, degene wie de zaak betreft, hierna te noemen de
beklaagde, bij aangetekend schrijven of bij poststuk met
ontvangstbevestiging in kennis van het feit dat een zaak tegen
hem/haar aanhangig is gemaakt en doet aan de beklaagde
mededeling van datum, tijd en plaats waarop de behandeling van
de zaak door het Tuchtcollege zal plaatsvinden. De beklaagde
wordt door het Tuchtcollege voor deze mondelinge behandeling
opgeroepen.
Bij de kennisgeving bedoeld in het eerste lid wordt mededeling
gedaan van hetgeen ten laste wordt gelegd.
Tot zeven dagen vóór de datum van de mondelinge behandeling,
kunnen door of vanwege partijen en/of anderen die hiertoe door
het Tuchtcollege schriftelijk zijn uitgenodigd, stukken in het
geding worden gebracht. Videobanden/dvd’s die partijen ter
terechtzitting willen tonen, dienen tenminste zeven dagen vòòr
de datum van de mondelinge behandeling op het secretariaat te
worden gedeponeerd. Op stukken of videobanden/dvd’s die laten
worden ingebracht, zal door het Tuchtcollege geen acht meer
worden geslagen. Van het inbrengen van stukken en/of
deponeren van videobanden/dvd’s wordt door het secretariaat
mededeling gedaan aan de partijen.

Behoudens ingeval toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in
het tweede lid van dit artikel wordt de zaak behandeld in een
openbare zitting.
Indien naar het oordeel van de voorzitter een mondelinge
behandeling niet kan bijdragen aan de afdoening van de zaak, kan
de voorzitter bepalen dat een mondelinge behandeling
achterwege blijft. Alsdan zal de voorzitter op grond van de stukken
uitspraak doen.
Indien gelijktijdig aan elkaar verknochte zaken voor het College
aanhangig zijn, kan de voorzitter ambtshalve of op verzoek van
één van partijen of partijen gezamenlijk een gevoegde
behandeling van die zaken gelasten.
Het tijdstip van de zitting wordt niet vroeger bepaald dan
tenminste 14 dagen na de datum van verzending van de in Art.
19.1 bedoelde kennisgeving aan de beklaagde en niet later dan 28
dagen. De voorzitter van het Tuchtcollege kan, indien hij dit gelet
op de zaak noodzakelijk acht, ambtshalve een kortere termijn
vaststellen. Alsdan zal de voorzitter tevens een nieuwe termijn
vaststellen voor het indienen van stukken en het doen van opgave
van te horen getuigen en/of deskundigen als bedoeld in Art. 19.3
en 21.3.

Art. 23
23.1

23.2

De beklaagde wordt ter zitting door het College gehoord. De
beklaagde kan zich ter zitting door een raadsman doen
vertegenwoordigen of bijstaan.
Indien de beklaagde noch in persoon noch bij gemachtigde
verschijnt kan niettemin tot behandeling van de zaak worden
besloten.

Art. 24
24.1

24.2

Art. 20
De op de zaak betrekking hebbende stukken liggen voor de
belanghebbenden en hun gemachtigden ter inzage bij het secretariaat als
bedoeld in Art. 12. Op hun verzoek worden daarvan tegen betaling van de
kosten eenmalig afschriften van de stukken ter beschikking gesteld. De

Het Tuchtcollege kan hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van
degene die de zaak aanhangig heeft gemaakt, hetzij op verzoek
van beklaagde, bepaalde personen als getuigen of deskundigen
horen.
Hij die ingevolge dit artikel als getuige of deskundige door het
Tuchtcollege is opgeroepen en behoort tot een der categorieën
van personen, genoemd in Art. 3.4 is verplicht aan die oproeping
gevolg te geven. Het Tuchtcollege kan straffen en maatregelen
opleggen aan licentiehouders die, behoudens overmacht, geen
gehoor geven aan de oproeping als getuige of deskundige bij een
zitting te verschijnen, dan wel die klaarblijkelijk welbewust hun
verklaringen in strijd met de waarheid hebben afgelegd.
Tot zeven dagen voor de mondelinge behandeling kunnen partijen
aan het secretariaat schriftelijk opgave doen van getuigen en/of
deskundigen die zij ter terechtzitting wensen te doen of laten
horen. Deze getuigen en deskundigen dienen door de partij die
hen wenst te horen te worden opgeroepen. Getuigen en/of
deskundigen die niet met inachtname van de voorgeschreven
termijn aan het secretariaat zijn opgegeven, als ook getuigen
en/of deskundigen waarvan het verhoor naar het oordeel van het
Tuchtcollege niet kan bijdragen aan de beoordeling van de zaak,
zullen niet door het Tuchtcollege worden gehoord.

24.3.
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Getuigen en deskundigen kunnen worden ondervraagd door het
Tuchtcollege. Op verzoek kan de voorzitter van de behandelende
kamer ondervraging van de bij het geding betrokkenen toestaan,
voor zover zulks een goede procesorde niet in de weg staat.
Na afloop van het verhoor van getuigen en deskundigen wordt de
beklaagde dan wel zijn gemachtigde of raadsman in de
gelegenheid gesteld naar aanleiding van hetgeen door de
getuigen en deskundigen is verklaard, het woord te voeren.
Het in Art. 24.2. bepaalde geldt ook voor de personen als bedoeld
in Art. 3.2 op wiens verzoek de zaak aanhangig is gemaakt, waarbij
het echter niet is toegestaan feiten, omstandigheden en/of
stellingen naar voren te brengen die niet zijn terug te voeren op
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het verzoek als bedoeld in Art 3.3.. Het Tuchtcollege kan enkel op
zwaarwegende gronden een uitzondering hierop toestaan.

a.
b.

Art. 25
Het Tuchtcollege draagt er zorg voor dat er aantekening wordt gehouden
van de hoofdzaken van het verhandelde ter zitting. Deze aantekeningen
zijn niet openbaar.

32.2
a.
b.
c.

Art. 26
Het Tuchtcollege beraadslaagt en beslist niet in het openbaar.

d.

Art. 27
27.1

27.2
27.3
27.4

a.
b.
c.
d.
e.
f.

27.5

Het Tuchtcollege doet zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval niet
later dan veertien dagen na de datum van de mondelinge
behandeling schriftelijk uitspraak.
De uitspraak bevat de gronden waarop zij berust.
Zij vermeldt wanneer en door welke leden van het Tuchtcollege zij
is vastgesteld.
Bij de uitspraak kunnen door het Tuchtcollege één of meer van de
navolgende disciplinaire maatregelen en straffen hetzij (geheel)
voorwaardelijk hetzij (geheel) onvoorwaardelijk, worden
opgelegd:
Waarschuwing;
Een geldboete met een maximum van € 250.000,--;
Diskwalificatie van één of meer in de uitspraak aan te wijzen
evenementen;
Intrekking van de licentie;
Uitsluiting als bedoeld in Art. 12.13 CSI;
Ongeldigverklaring van een race of evenement met bepaling dat
de daarbij behaalde punten buiten beschouwing worden gelaten
voor het betreffende kampioenschap.
Het secretariaat is bevoegd aan een ieder afschriften van
uitspraken te verstrekken.

Art. 33
33.1

33.2

33.3

d.
28.2

34.1
a.

Afschrift van de schriftelijke uitspraak wordt gezonden aan:
het KNAF Bestuur;
het betrokken Sectiebestuur;
degene op wiens verzoek de zaak bij de KNAF aanhangig was
gemaakt;
de persoon of rechtspersoon op wie de uitspraak betrekking
heeft.
Bij de toezending ingevolge het eerste lid wordt mededeling
gedaan van de wijze waarop, de termijn waarbinnen en het
College waarbij ingevolge Art. 32.2 tegen de uitspraak beroep
openstaat.

b.

Art. 29
Tenzij in de uitspraak anders is bepaald treedt deze in werking met ingang
van de eerste dag na het verstrijken van de termijn waarbinnen beroep
tegen de beslissing kan worden ingesteld.

34.2

Art. 30
Het Tuchtcollege kan bij haar uitspraak de beklaagde veroordelen in de
kosten van het geding, waaronder de kosten van getuigen, deskundigen en
deskundigenonderzoek. Het bedrag van de kosten wordt bij de uitspraak
door het College vastgesteld en kan maximaal € 2500,-- bedragen. Het
maximum van de kosten wordt jaarlijks door het KNAF Bestuur vastgesteld
tijdens de laatste vergadering van het KNAF Bestuur.

34.3

34.4

III RECHTSPRAAK IN BEROEP
par. 1. Algemene bepalingen

Het beroep tegen een beslissing van de sportcommissarissen c.q.
de wedstrijdleider moet worden ingesteld binnen 96 uur vanaf het
moment dat de sportcommissarissen op de hoogte zijn van de
intentie van beroep, onder de – in artikel 15.3.2 bedoelde –
voorwaarde dat de intentie tot beroep schriftelijk is gemeld aan
de sportcommissarissen van dat evenement binnen één uur na de
publicatie van de beslissing. In geval het voornemen om in beroep
te gaan niet is kenbaar gemaakt binnen een uur na de beslissing
van de sportcommissarissen, kan het College van Beroep het
beroep - mits de daarvoor geldende termijn in acht is genomen niettemin ontvankelijk verklaren indien blijkt dat tijdige
aankondiging fysiek onmogelijk was, zoals het geval zou kunnen
zijn wanneer de beslissing van de sportcommissarissen wegens
nader onderzoek niet op de dag, waarop het evenement werd
gehouden, kon worden genomen.
Het beroep tegen een beslissing van de sportcommissarissen,
genomen naar aanleiding van een onderzoek dat zich heeft
uitgestrekt tot na afloop van het evenement, moet, op de wijze
als voorzien in Art. 33, worden ingesteld binnen vijf werkdagen na
dagtekening van het schrijven waarin die beslissing de betrokkene
is medegedeeld.
Een beroep tegen een beslissing van het Tuchtcollege, moet
worden ingesteld binnen veertien dagen na de dag waarop de
bestreden beslissing of uitspraak aan de betrokkene is
medegedeeld, uitgereikt of verzonden.
Een beroep tegen de beslissingen, als bedoeld in Art. 3.5 sub e en
f dient te worden ingesteld binnen zeven dagen na de dag van
verzending van de bestreden beslissing.
Degene die beroep instelt (hierna te noemen: appellant) na de in
voormelde leden gestelde termijn zal niet-ontvankelijk worden
verklaard, tenzij hij/zij ten genoegen van het College van Beroep
aantoont dat hem/haar ter zake de overschrijding van de
beroepstermijn redelijkerwijs geen verwijt treft.

Art. 35
35.1

Art. 31
Het College van Beroep is belast met de behandeling van zaken als
genoemd in Art. 3.5.

35.2

par.2. Het beroep

Art. 32
32.1

Het beroep wordt ingesteld bij een tot het College van Beroep
gericht geschrift, dat aan het secretariaat van het College van
Beroep wordt toegezonden.
Het beroepsschrift is gemotiveerd en gaat voor zoveel mogelijk
vergezeld van de op de zaak betrekking hebbende stukken,
waaronder in elk geval een afschrift van de beslissing of uitspraak
waartegen het beroep is gericht.
Het College van Beroep zal degene die een ongemotiveerd
beroepsschrift heeft ingediend in de gelegenheid stellen dit
verzuim binnen een bepaalde termijn te herstellen. Hij die niet
binnen de gestelde termijn het verzuim heeft hersteld kan in zijn
beroep niet-ontvankelijk worden verklaard.

Art. 34

Art. 28
28.1
a.
b.
c.

de deelnemer jegens wie of jegens wiens rijder de beslissing is
genomen.
Deelnemers, die getroffen worden door een jegens andere rijders
door de sportcommissarissen genomen beslissing.
Beroep tegen een uitspraak van het Tuchtcollege kan worden
ingesteld door:
KNAF Bestuur;
Degene jegens wie de uitspraak is gedaan;
Degene op wiens verzoek de zaak bij het Tuchtcollege aanhangig
was gemaakt;
Andere personen of instanties, als bedoeld in Art. 15.1 voor zover
deze door de uitspraak rechtstreeks in hun belang zijn getroffen.

Beroep tegen een beslissing van sportcommissarissen c.q. de
wedstrijdleider kan worden ingesteld door:

35.3
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Voor de behandeling van het beroep als bedoeld in Art. 32.1 en
32.2 is een beroepswaarborgsom verschuldigd, waarvan de
hoogte door het KNAF bestuur wordt vastgesteld.
Het bedrag van de beroepswaarborgsom bedraagt:
€ 1000,-- met betrekking tot wedstrijden tijdens nationale
evenementen;
€ 1750,-- met betrekking tot wedstrijden tijdens nationale
autorensport evenementen en alle internationale evenementen.
Het KNAF Bestuur is geen beroepswaarborgsom verschuldigd.
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Art. 36
Appellant wordt door het College van Beroep niet-ontvankelijk verklaard
in geval de verschuldigde beroepswaarborgsom niet binnen de in Art. 17.1
en Art. 34.1 t/m 34.3, gestelde termijnen is ontvangen door het
secretariaat van het College, het Federatiebureau, de organisator of door
de sportcommissarissen.

42.2

42.3

Art. 37
Bij gehele of gedeeltelijke gegrondverklaring van een beroep kan het
College van Beroep gehele of gedeeltelijke teruggaaf van het gestorte
beroepswaarborgsom gelasten.

IV SLOTBEPALINGEN

Art. 38
38.1

38.2
a.

b.

In geval van intrekking van een ingesteld beroep blijft de
beroepswaarborgsom verschuldigd, behoudens zwaarwegende
belangen, een en ander ter beoordeling aan het College van
Beroep.
Recht op teruggaaf bestaat niet:
Indien de deelnemer in beroep is gegaan tegen een straf en dit
beroep de straf (voorlopig) ongedaan heeft gemaakt. In dit geval
moet de deelnemer overigens ook onmiddellijk na het
aantekenen van het beroep zijn beroepswaarborgsom betalen en
mag dat niet achteraf gebeuren. De deelnemer/rijder mag niet
starten zolang de beroepswaarborgsom niet is voldaan.
Wanneer het evenement op de internationale kalender van de FIA
vermeldt staat. In dit geval moet de deelnemer altijd onmiddellijk
betalen bij het instellen van een beroep.

Art. 43
Over wijzigingen van dit reglement wordt vooraf advies ingewonnen van
de voorzitters van het Tuchtcollege en het College van Beroep. De
wijzigingen moeten worden vastgesteld door het KNAF Bestuur.

Art. 44
44.1
44.2

Art. 39
39.1
39.2
39.3

39.4

Het beroep wordt behandeld in een openbare zitting.
De voorzitter van het College van Beroep bepaalt tijd en plaats van
de zitting.
Het tijdstip van de zitting wordt niet vroeger bepaald dan
tenminste 14 dagen na de datum van het instellen van het beroep
als bedoeld in Art. 34.1 en niet later dan 28 dagen. De voorzitter
van het College van Beroep kan, indien hij dit gelet op de zaak
noodzakelijk acht, ambtshalve een kortere termijn vaststellen.
Alsdan zal de voorzitter tevens een nieuwe termijn vaststellen
voor het indienen van stukken en het doen van opgave van te
horen getuigen en/of deskundigen als bedoeld in Art. 19.3 en
21.3.
Art. 19 t/m 28 en 30 zijn voor zoveel mogelijk van
overeenkomstige toepassing.

Art. 40
Onverminderd het bepaalde in de onderhavige paragraaf, zijn op het
beroep voorts van toepassing de bepalingen van Artikel 15 van de CSI en
de reglementen die voor de verschillende secties van de KNAF zijn
vastgesteld.
par. 3. Gevolgen van het instellen van beroep

Art. 41
41.1

41.2

Het beroep schort de werking van de beslissing of de uitspraak
waartegen het is gericht op, tenzij de deelnemer is bestraft
wegens wangedrag of om veiligheidstechnische redenen dan wel
het een uitspraak van het Tuchtcollege betreft tot schorsing of
uitsluiting. Indien de deelnemer tijdens een evenement in beroep
gaat tegen een hem opgelegde straf en dit beroep de straf
(voorlopig) ongedaan heeft maakt, moet de deelnemer ook
onmiddellijk na het aantekenen van het beroep zijn
beroepswaarborgsom betalen en mag dat niet achteraf gebeuren.
De deelnemer/rijder mag in dit geval niet starten zolang de
beroepswaarborgsom niet is voldaan.
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ingeval van een
kennisgeving van het voornemen beroep in te stellen, gedaan
overeenkomstig het bepaalde in Artikel 15 van de CSI.

Art. 42
42.1

schorsing, hangende de uitspraak op het beroep, op te heffen.
Op een verzoek als bedoeld in het vorige lid wordt zo spoedig
mogelijk beslist, zonder dat hiervoor een openbare zitting nodig
is. Tegen een dergelijke beslissing staat geen verdere voorziening
open.
Opheffing van de schorsing als bedoeld in dit artikel kan
plaatsvinden op de grond, dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging
van de opgelegde straf van schorsing voor appellant een
onevenredig nadeel met zich mee zou brengen in verhouding tot
het door de directe tenuitvoerlegging van de schorsing te dienen
belang.

Onverminderd het bepaalde in Art. 41 kan degene die beroep
heeft ingesteld tegen een uitspraak tot schorsing als bedoeld in
Art. 12.9 en 12.11 van de CSI, tegelijk met het beroep bij het
College van Beroep bij gemotiveerd geschrift verzoeken de

- 5 -

Dit reglement treedt in werking met ingang van publicatie hiervan
op de website van de KNAF.
Op het moment van inwerking treden vervalt de vorige versie van
het Reglement betreffende de Autosport Rechtspraak.

