
 
Strafzaken, behandeling en beroep 
 
Wat gebeurt er als je wordt bestraft voor een overtreding en kun je daar bezwaar 
tegen maken? Er zijn jaarlijks zo’n duizend motorsportwedstrijden in Nederland en er 
worden slechts tien zaken voorgelegd aan de Tuchtcommissie of Commissie van 
Beroep van de KNMV. 
 
 
Algemeen 
De meeste juridische zaken komen voort uit overtredingen van de reglementen,  
bijvoorbeeld de technische regels, maar ook uit wangedrag. Meestal wordt tijdens de 
wedstrijddag al door de jury een uitspraak gedaan.   
 
KNMV-strafzaken worden behandeld door twee onafhankelijke commissies die zijn 
samengesteld uit vrijwilligers, van wie enkele een juridische achtergrond hebben. Ze 
worden ondersteund door een ambtelijk secretaris vanuit het KNMV Bondsbureau.  

- De Tuchtcommissie (TC) behandelt protesten van sporters tegen wie een straf 
is opgelegd door de jury. Bij misdraging van een sporter kan de jury zich over 
de zaak buigen, of doorverwijzen naar de TC.  

- De Commissie van Beroep (CvB): behandelt ieder beroep tegen uitspraken 
van de TC en de protesten tegen besluiten van het KNMV Bondsbestuur. 

- In het Tuchtreglement is de afhandeling van mogelijke juridische zaken 
vastgelegd. 

 
Onderwerpen als doping en seksuele intimidatie worden door de KNMV voorgelegd 
bij het Instituut Sport Rechtspraak (ISR). De KNMV behandelt deze zaken dus niet 
zelf. 
 
 
Juryzaken  
Wanneer tijdens een evenement iets voorvalt dat in strijd is met het reglement komt 
de wedstrijdjury bij elkaar. Een wedstrijdjury bestaat altijd uit drie personen, de 
juryvoorzitter en twee anderen. Wanneer een rijder bijvoorbeeld is gediskwalificeerd 
en hij tekent hiertegen protest aan, dan wordt een jury samengesteld.  
 
 
Protestprocedure 
Een protest moet schriftelijk door de rijder bij de wedstrijdleider worden ingediend: 

- Beschrijf duidelijk tegen wie en waarom je protest aantekent. Men kan 
protesteren tegen de uitslag, de inschrijving van een andere rijder, een aan 
jou opgelegde straf, of een besluit dat door de wedstrijdleiding is genomen. 

- De protestkosten bedragen € 50,- per stuk. Wanneer de indiener van het 
protest gelijk krijgt, dan krijgt hij deze € 50,-- weer terug. Je kunt niet tegen 
meerdere punten protesteren in één protest.  

- Wanneer bij een technisch protest het motorblok geheel of gedeeltelijk 
gedemonteerd dient te worden, dan zijn de protestkosten € 250,-- (bij tweetakt 
motoren) en € 500,-- (bij viertakt motoren). De kosten van het onderzoek zijn 
voor rekening van de verliezende partij.  

 
Het is niet mogelijk om tegen een waarneming van een official protest in te dienen. 
Wanneer de wedstrijdleider bijvoorbeeld iets gezien heeft en hij straft daar een rijder 
voor, dan kan men hiertegen niet in protest gaan. 
 
 
 



Verzet tegen juryuitspraak 
Wanneer een licentiehouder verzet indient tegen een uitspraak van de jury dan stuurt 
hij een aangetekend schrijven naar de KNMV ter attentie van de Tuchtcommissie.  

- In dit verzet dient duidelijk worden omschreven waartegen je in beroep gaat.  
- Het verzet dient binnen veertien dagen na datum van de beslissing van de jury 

schriftelijk ingediend te zijn.  
- De administratiekosten van een verzet zijn € 250,--. Dit bedrag dient binnen de 

zelfde tijd door de KNMV te zijn ontvangen, anders wordt het verzet niet 
behandeld. 

 
 
Behandeling door de TC  
De behandeling kan op verzoek van de rijder mondeling worden gedaan. Wordt dit 
niet aangevraagd, dan kan de Tuchtcommissie beslissen de behandeling schriftelijk 
of mondeling te doen.  

- Het in verzet gaan betekent niet dat de opgelegde straf van de wedstrijdjury 
wordt opgeschort. Wil je dat de opgelegde straf niet direct in werking treedt 
dan kun je apart een schriftelijk verzoek indienen. De voorzitter van de 
Tuchtcommissie zal hierover oordelen.  

- Bij een mondelinge behandeling bepaalt de voorzitter van de TC de datum, 
uur en plaats van behandeling.  

- De secretaris van de TC roept de betrokkenen ten minste vijf dagen voor de 
behandeling per brief op. 

- Alle stukken worden aan de betrokkenen gestuurd, vergezeld van een 
uitnodiging voor de zitting waarin de TC de strafzaak zal behandelen. Deze 
zitting vindt uiterlijk zes weken na de ontvangst van de documenten plaats.  

- De aangeklaagde heeft het recht tijdens de zitting mondeling verweer te 
voeren.  

- De aangeklaagde kan maximaal drie getuigen laten horen, mits minimaal een 
week voor de zitting is doorgegeven wie als getuigen gehoord dienen te 
worden. Getuigen mogen, indien ze niet aanwezig kunnen zijn, schriftelijk een 
verklaring indienen.  

 
Over het algemeen vinden behandelingen van Tuchtzaken ’s avonds in het kantoor 
van de KNMV te Arnhem plaats. De sporter en alle getuigen worden gehoord. De 
leden van de TC stellen vragen. Gekeken wordt naar de uitspraak van de 
wedstrijdjury. Vervolgens wordt de zaak getoetst aan de hand van de reglementen.  
 
De overige betrokkenen hebben het recht om als toehoorder bij de zitting aanwezig 
te zijn, mits ze uiterlijk drie dagen van tevoren zijn aangemeld. De TC kan een 
verzoek van deze overige betrokkenen om gehoord te worden inwilligen.  
 
De aangeklaagde kan zich tijdens de zitting laten vergezellen door een raadsman. 
Hij/zij is niet verplicht om aanwezig te zijn en mag ook schriftelijk zijn verklaring 
geven. 
 

- Als een aangeklaagde zonder afmelding niet verschijnt, wordt aangenomen 
dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan hetgeen hem ten laste is gelegd.   

- Er kunnen verschillende straffen, of een combinatie daarvan, worden 
opgelegd.  

- Een straf kan ook voorwaardelijk zijn, wat betekent dat deze pas wordt 
uitgevoerd als men binnen een vastgelegde termijn weer in de fout gaat. 

 
Na de zitting bespreken de leden van de TC de zaak en doen uitspraak. Vervolgens 
krijgt de sporter binnen veertien dagen de uitspraak van de TC via een aangetekend 
schrijven. 



 
- Wanneer er - bijvoorbeeld in verband met de competitie - haast geboden is, 

dan kan het zijn dat de TC direct uitspraak doet tijdens de zitting. Dit is 
meestal niet het geval. 

- De TC doet uiterlijk een maand na de zitting schriftelijk uitspraak. Een rijder 
heeft veertien dagen de tijd om hiertegen in beroep te gaan bij de Commissie 
van Beroep (CvB).  

- Wanneer de rijder geen beroep aantekent zal de uitspraak van de TC 
geanonimiseerd (zonder naamgegevens) worden gepubliceerd op de website 
van de KNMV. 

 
Een sporter die wordt verwezen naar de Tuchtcommissie hoeft geen beroepskosten 
te betalen, hij gaat immers niet in beroep. In dat geval komen de kosten ten laste van 
de KNMV.  
 
Het is mogelijk dat wanneer iemand schuldig wordt bevonden de kosten van de 
zitting aan de betreffende persoon worden doorberekend. De TC neemt hierover een 
besluit.  
Een sporter kan tegen de uitspraak van de TC verzet aantekenen. Andere sporters 
hebben deze mogelijkheid ook, als zij door de uitspraak worden benadeeld. 
 
 
Hoe werkt de Commissie van Beroep? 
Het in beroep gaan tegen de uitspraak van de TC, of tegen een besluit van het 
bondsbestuur, gaat op dezelfde wijze als het indienen van een verzet bij de TC. Het 
verschil is uiteraard dat nu de CvB hierover gaat en dat de beroepskosten € 500,-
bedragen. Voor deze procedure geldt na de uitspraak van de TC ook een termijn van 
veertien dagen voor het sturen van een aangetekende brief  

- In het geval van een beroep wordt de eerder uitgesproken straf niet 
opgeschort. Die is dus meteen geldig en wordt direct ingevoerd.  

- Indien de CvB dit beroepschrift ontvankelijk verklaart (goedkeurt voor een 
inhoudelijke behandeling) wordt het direct naar alle betrokkenen gemaild. 

 
Tegen een uitspraak van de CvB kan geen protest/verzet worden ingediend. De 
uitspraak van de CvB is bindend.  
 
 
Straffen uitvoeren en publiceren 
Het bondsbureau ziet er op toe dat opgelegde straffen uitgevoerd worden. De 
betrokkene is verplicht om medewerking te verlenen bij het uitvoeren hiervan.  
  
Alle uitspraken van de TC en de CvB worden, zodra de eventuele beroepstermijn 
voorbij is, geanonimiseerd gepubliceerd op de website van de KNMV. 
  


