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8. HANDLEIDING VOOR HET INSTELLEN VAN BEROEP 
 
Deze handleiding is bedoeld als richtlijn bij beroepsprocedures. Het beoogt geenszins een uitputtende regeling te zijn noch komt het in de plaats van 
de oorspronkelijke artikelen. Aan deze tekst kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. 
 
Voor het instellen van beroep bij wedstrijden zijn van toepassing de bepalingen van de Code Sportif International (Artikel 15) alsmede het Reglement 
betreffende de Autosport Rechtspraak. De tekst van deze bepalingen is bindend. 
 
- Bij nationale evenementen kan beroep worden ingesteld tegen een beslissing van de Sportcommissarissen en, indien deze niet aanwezig zijn,  de 

wedstrijdleider door de deelnemer tegen wie of tegen wiens rijder de beslissing is genomen of deelnemers die getroffen worden door een tegen 
andere rijders door de Sportcommissarissen genomen beslissing. 

- Het recht tot het instellen van beroep verstrijkt 96 uur nadat de intentie tot het instellen van het beroep aan de Sportcommissarissen en/of de 
Wedstrijdleider, op de wijze als hierboven omschreven, is medegedeeld.  

-  Tevens kan tegen een beslissing van de KNAF (art.3.5 Autosport Rechtspraak), beroep worden ingesteld tegen besluiten en handelingen van het 
KNAF bestuur waarbij de beroepsmogelijkheid in het betreffende reglement is opgenomen. 

-  Beroepen tegen KNAF bestuur beslissingen dienen binnen 7 dagen ingesteld te worden (zie 34.3 en 3.5 sub e en d).  
- Het beroep moet zijn ondertekend door de deelnemer of zijn schriftelijk gemachtigde. Indien een eenmaal ingediend beroep wordt ingetrokken 

bestaat geen recht op teruggaaf van de beroepswaarborgsom. 
- Beroep wordt ingesteld bij het College van Beroep, Postbus 357, 2400 AJ  Alphen a/d Rijn. 
- Een beroep dient schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend, vergezeld van de verschuldigde beroepswaarborgsom. 
- De beroepswaarborgsom bedraagt: 
 € 1000,-- met betrekking tot wedstrijden tijdens nationale evenementen; 
 € 1750,-- met betrekking tot wedstrijden tijdens nationale autorensport evenementen en alle internationale evenementen. 

 


