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1 – TAKEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN AANKLAGER KNMV 

Artikel 1 – Algemene bepalingen 

1. Het reglement administratief verzuim en rechtspleging is van toepassing op 

alle leden van de KNMV. 

2. Het reglement administratief verzuim en rechtspleging wordt vastgesteld door 

het bestuur. 

3. Dit reglement is niet van toepassing op de onderwerpen seksuele intimidatie, 

matchfixing en doping. Indien zaken betreffende seksuele intimidatie, 

matchfixing en doping onder de aandacht van de aanklager van de KNMV 

worden gebracht, stuurt de aanklager van de KNMV deze zaken door naar 

het Instituut Sportrechtspraak. De aanklager van de KNMV is onbevoegd om 

deze zaken zelfstandig af te doen. Deze zaken worden afgedaan door de 

aanklager, tuchtcommissie en de commissie van beroep van het Instituut 

Sportrechtspraak. Voor deze onderwerpen gelden de betreffende 

reglementen van het Instituut Sportrechtspraak. 

4. Met 'betrokkene' wordt bedoeld: het lid tegen wie aangifte is gedaan, dat 

verzet heeft aangetekend tegen een besluit van een jury, of beroep heeft 

ingesteld tegen een uitspraak van de KNMV aanklager. De betrokkene kan 

een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn. 

5. Met 'aangever' wordt bedoeld: degene die protest indient of aangifte doet 

van een overtreding. 

6. Met 'deelnemer' wordt bedoeld: iedereen die met een geldige licentie aan 

het desbetreffende evenement deelneemt. 

 

Artikel 2 – Benoeming aanklager 

1. Op voorstel van het bestuur bepaalt de ledenraad het aantal aanklagers van 

de KNMV dat tegelijkertijd in functie is. 

2. De aanklagers van de KNMV worden op voordracht van het bestuur voor de 

duur van drie jaar door de ledenraad benoemd. De aanklagers van de KNMV 

zijn lid van de KNMV. 

3. Aftredende aanklagers van de KNMV kunnen terstond worden herbenoemd 

met dien verstande dat de totale zittingsduur voor aanklagers van de KNMV 

maximaal twaalf jaar bedraagt. 

4. De aanklagers van de KNMV dienen de functie volledig onafhankelijk uit te 

oefenen. 

5. Het bestuur voorziet in de secretariaatsbijstand ten behoeve van de 

aanklager(s) van de KNMV. 

6. De functie van aanklager van de KNMV is in elk geval onverenigbaar met de 

functie van: 

a. lid van de ledenraad; 

b. lid van de raad van toezicht; 

c. lid van het bestuur; 

d. lid van de Financiële Commissie; 

e. aanklager van het Instituut Sportrechtspraak; 

f. de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak; 

g. de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak. 

7. De functie van aanklager van de KNMV eindigt: 

a. door te bedanken voor de functie; 

b. door het verstrijken van de termijn waarvoor de aanklager is verkozen; 

c. door het aanvaarden van een functie die ingevolge lid 6 van dit artikel 

onverenigbaar is met de functie van aanklager; 
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d. door overlijden; 

e. door beëindiging van het lidmaatschap van de KNMV. 

 

Artikel 3 – Bevoegdheden van de aanklager van de KNMV 

De aanklager van de KNMV ontleent zijn bevoegdheden aan dit reglement. 

 

Artikel 4 – De aanklager KNMV 

1. De aanklager van de KNMV is verplicht een aangifte door een orgaan, 

commissie of lid van de KNMV, dan wel een melding door een niet-lid van de 

KNMV wegens een  vermoedelijk begane overtreding van een bepaling in de 

Statuten, reglementen of bestuursbesluiten van de KNMV in behandeling te 

nemen. 

2. In artikel 9 lid 3 van de Statuten is bepaald dat de aanklager van de KNMV 

bepaalt welke zaken op het gebied van het algemeen tuchtrecht worden 

afgedaan door: 

a. de tuchtcommissie Instituut Sportrechtspraak en de commissie van beroep 

Instituut Sportrechtspraak op basis van het Algemeen Tuchtreglement van 

het Instituut Sportrechtspraak, of door 

b. de KNMV, zoals bepaald in dit reglement administratief verzuim en 

rechtspleging. 

3. De leden, zijn verplicht op eerste verzoek van de aanklager van de KNMV, 

voor het beoordelen van de overtreding of voor het behandelen van de 

tuchtzaak benodigde medewerking te verlenen en informatie te verstrekken. 

 

Artikel 5 – Indienen van een zaak 

Een zaak wordt door een orgaan, een jury, commissie of lid van de KNMV, dan wel 

een niet-lid van de KNMV onder de aandacht gebracht van de aanklager van de 

KNMV, via een door de arbeidsorganisatie van de KNMV beschikbaar gesteld 

formulier. 

 

Artikel 6 – Doorverwijzen Instituut Sportrechtspraak 

Indien sprake is van een overtreding welke naar het oordeel van de aanklager van 

de KNMV niet gekwalificeerd kan worden als administratief verzuim overeenkomstig 

artikel 7 van dit reglement dan wel verzet overeenkomstig artikel 15 lid 4 van dit 

reglement, dit ter beoordeling van de aanklager, zal de aanklager deze zaak ter 

behandeling doorverwijzen naar het Instituut Sportrechtspraak. 
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2 – ADMINISTRATIEF VERZUIM 

Artikel 7 – Administratief verzuim 

1. Aan leden van de KNMV kunnen maatregelen worden opgelegd, wanneer zij 

zich schuldig hebben gemaakt aan één of meer administratieve verzuimen. 

2. Administratieve verzuimen zijn limitatief opgesomd in artikel 8 van dit 

reglement. 

3. De bevoegdheid om maatregelen als bedoeld in dit artikel op te leggen 

berust bij de aanklager van de KNMV. 

4. De aanklager van de KNMV is bevoegd een maatregel op te leggen aan: 

a. leden rechtspersonen die zich aan een administratief verzuim schuldig 

hebben gemaakt; 

b. leden natuurlijke personen die zich aan een administratief verzuim schuldig 

hebben gemaakt. 

5. De aanklager dient bij het opleggen van een maatregel voor zover mogelijk 

de strafmaat te hanteren zoals vastgelegd door het bestuur. 

6. In geval van administratieve verzuimen kunnen de navolgende maatregelen 

worden opgelegd: 

a. aan leden rechtspersonen: 

i. een waarschuwing of berisping; 

ii. een geldboete van ten hoogste het bedrag dat door het bestuur is 

vastgesteld; 

b. aan leden natuurlijke personen: 

i. een waarschuwing of een berisping; 

ii. een geldboete van ten hoogste het bedrag dat door het bestuur is 

vastgesteld; 

c. de maatregelen onder zowel sub a. als onder sub b. genoemd, kunnen 

ook voorwaardelijk en/of (al dan niet ten dele) gezamenlijk worden 

opgelegd. 

7. De maatregelen als genoemd in sub a. en sub b. van lid 6 van dit artikel 

worden schriftelijk ter kennis van betrokkenen gebracht. 

8. Tegen een maatregel, als genoemd in dit artikel, opgelegd door de 

aanklager van de KNMV staat geen beroep open. 

9. Administratieve verzuimen krachtens dit artikel bestraft en afgedaan, kunnen 

niet alsnog voor de Tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak worden 

gebracht. 

 

Artikel 8 – Administratieve verzuimen 

1. Als administratieve verzuimen worden aangemerkt: 

a. het niet of niet tijdig voldoen van verschuldigde gelden; 

b. het niet tijdig verschaffen van inlichtingen en gegevens aan het bestuur of 

een ander orgaan of commissie van KNMV; 

c. de in een ander dan dit reglement vermelde verzuimen. 

2. Indien de duur van een in lid 1 onder genoemd verzuim meer dan twee 

weken bedraagt, is het bestuur bevoegd voor elke week of een gedeelte 

hiervan dat het verzuim nadien voortduurt het voor dat verzuim door het 

bestuur vastgestelde bedrag aan administratiekosten in rekening te brengen. 

 

Artikel 9 – Administratiekosten 

1. Het bestuur stelt jaarlijks voor elk verzuim het bedrag aan administratiekosten 

vast en doet hiervan mededeling in de officiële mededelingen. 

2. Het bestuur belast de betrokkene met het bedrag van de administratiekosten. 
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3 – PROTESTEN EN WEDSTRIJDOVERTREDINGEN 

Artikel 10 – Toepasselijkheid 

1. De bepalingen van dit hoofdstuk Protesten en Wedstrijdovertredingen zijn van 

toepassing op alle evenementen, gehouden onder de wedstrijdregelingen 

van de KNMV en de bij haar aangesloten leden rechtspersonen. 

2. De bepalingen van het Motorsport Reglement en haar specifieke 

Sportreglementen zijn van toepassing. 

 

Artikel 11 – Recht van protest 

1. Iedere deelnemer aan een wedstrijd heeft de bevoegdheid protest aan te 

tekenen tegen: 

a. inschrijvingen van rijders, passagiers, inschrijvers en motoren; 

b. door de wedstrijdleider goedgekeurde uitslagen van wedstrijden; 

c. alle beslissingen van wedstrijdleiders of organisatie tijdens een training of 

wedstrijd, ten gevolge waarvan hij of zij meent in zijn of haar belang te zijn 

getroffen; 

d. ingeschreven motoren of onderdelen daarvan, waarvan betrokkene 

meent dat deze niet voldoen aan de bepalingen en vereisten van het 

Motortechnisch Reglement; hiervan uitgezonderd is de brandstof; 

uitvoering van een brandstofcontrole is uitsluitend een actie door of in 

opdracht van de KNMV; een dergelijke controle kan periodiek worden 

uitgevoerd. 

2. Echter is geen protest mogelijk tegen een beslissing van de wedstrijdleider of 

referee, welke genomen is gedurende het verloop van de training of de 

wedstrijd, om reden van veiligheid, milieu of een goed wedstrijdverloop. 

 

Artikel 12 – Termijn van indiening 

1. Protesten zoals bedoeld in artikel 11 lid 1 onder a. dienen op straffe van niet 

ontvankelijkheid vóór de aanvang van de officiële training bij de 

wedstrijdleider te worden ingediend. 

2. Protesten als bedoeld onder in artikel 11 lid 1 onder b. dienen op straffe van 

niet ontvankelijkheid binnen een half uur na het publiceren van de uitslag bij 

de wedstrijdleider te worden ingediend. Indien de wedstrijduitslag niet op de 

wedstrijddag kan worden gepubliceerd, dient protest aangetekend te 

worden binnen 7 dagen na publicatie bij het bondsbureau. 

3. Protesten als bedoeld in artikel 11 lid 1 onder c. dienen op straffe van niet 

ontvankelijkheid binnen een half uur na de publicatie van de einduitslagen bij 

de wedstrijdleider te worden ingediend. 

4. Protesten zoals bedoeld in artikel 11 lid 1 onder d. dienen op straffe van niet 

ontvankelijkheid binnen een half uur na de finish van de betreffende klasse bij 

de wedstrijdleider te worden ingediend. 

 

Artikel 13 – Wijze van indiening 

1. De indiening van protesten geschiedt schriftelijk onder opgave van redenen. 

De indiener ondertekent zijn protest. 

2. Een protest kan slechts gericht zijn tegen één feit. 

3. In geval van een protest zoals bedoeld in artikel 11 dient expliciet 

aangegeven te worden waartegen geprotesteerd wordt. 

4. De wedstrijdleider geeft een bewijs van ontvangst af met vermelding van 

datum en tijdstip van indiening. 
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Artikel 14 – Protestgeld en bevestiging 

1. Per protest is een protestgeld verschuldigd van € 50,-. Gelijktijdig aan de 

indiening van het protest dient het protestgeld voldaan te worden. De 

indiener ontvangt een bevestiging van ontvangst van het protest. De 

bevestiging vermeldt het tijdstip van ontvangst. 

2. In die gevallen waar het een technisch protest betreft en het noodzakelijk is 

dat het motorblok geheel of gedeeltelijk gedemonteerd wordt, is een 

minimum protestgeld verschuldigd van € 250,- bij protest tegen tweetakt 

motoren en € 500,- bij protest tegen viertakt motoren. Indien een onderzoek 

door derden noodzakelijk is kan het protestgeld verhoogd worden. Alvorens 

een dergelijk onderzoek ingesteld wordt, kan een waarborgsom gevraagd 

worden aan de deelnemer die het protest heeft ingediend. De waarborgsom 

dient ontvangen te zijn alvorens het onderzoek zal worden opgestart. De 

kosten van dat onderzoek komen, bij afwijzing van het protest, ten laste van 

degene die het protest heeft ingediend. 

3. Bij toewijzing van een protest wordt het protestgeld geretourneerd aan 

degene die het protest heeft ingediend. De kosten van het onderzoek komen 

ten laste van de in het ongelijk gestelde partij. 

4. In geval bij een technisch protest demontage van het motorblok geheel of 

gedeeltelijk noodzakelijk is en het protest wordt afgewezen vervalt in geval 

van een 2-takt motor € 100,- en in geval van een 4-takt motor € 250,- van het 

protestgeld, als tegemoetkoming in gemaakte kosten, aan de benadeelde 

partij. 

 

Artikel 15 – Beslissing 

1. De jury beslist terstond of zo spoedig mogelijk op de wedstrijddag over een 

ingediend protest. 

2. Wanneer naar aanleiding van een protest of een onderzoeksopdracht van 

de wedstrijdleider door een deelnemer de medewerking tot een onderzoek 

wordt  geweigerd waardoor geen beoordeling op (on)juistheid kan plaats 

hebben wordt het protest of het onderzoek toegekend als zijnde een 

onreglementaire gedraging. 

3. De jury doet door middel van het juryrapport verslag van de zitting. Het 

rapport wordt zoveel mogelijk opgemaakt met vermelding van de gegevens, 

zoals de naam, het  rijnummer en de klasse van de betrokken deelnemer en 

de naam en adresgegevens van getuigen. Overeenkomstig artikel 5 van dit 

reglement kan de jury de zaak bij de aanklager van de KNMV indienen. 

4. Tegen de beslissing van de jury is verzet mogelijk bij de aanklager van de 

KNMV. De aanklager van de KNMV beoordeelt het verzet en neemt een 

besluit. Het verzet op een jurybesluit dient binnen veertien dagen na de 

beslissing van de jury door middel van een brief met ontvangstbevestiging te 

worden ingediend bij de KNMV aanklager, p/a bondsbureau. 

5. De aanklager van de KNMV behandelt het verzet schriftelijk. In die gevallen 

waarin dit wenselijk wordt geacht kan, met instemming van de betrokkene, 

terstond mondeling uitspraak worden gedaan. Een mondelinge uitspraak 

wordt, mits terstond verzocht, desgevraagd schriftelijk bevestigd. 

6. Indien beroep wordt aangetekend tegen de uitspraak van de aanklager 

wordt de zaak ter behandeling doorverwezen naar het Instituut 

Sportrechtspraak. Het Algemeen Tuchtreglement van het Instituut 

Sportrechtspraak is hierop van toepassing. 
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Artikel 16 – Administratiekosten verzet 

De administratiekosten voor het verzet zoals bedoeld in artikel 15, lid 4 bedragen 

€ 250,-. De betaling van dit bedrag dient gelijktijdig met het aantekenen van verzet 

plaats te vinden. Bij gebreke daarvan wordt het verzet niet behandeld. 

 

Artikel 17 – Wedstrijdovertredingen 

1. Overtredingen door licentiehouders, of door diegenen waarvoor 

licentiehouders verantwoordelijk kunnen worden gesteld conform artikel 9.6 

van het Motorsport Reglement, worden overeenkomstig artikel 18 van dit 

reglement bestraft door de jury. Bij internationale evenementen gelden voor 

buitenlandse deelnemers dezelfde verplichtingen als voor de KNMV 

licentiehouders. 

2. In geval van een overtreding, begaan tijdens het verloop van een training of 

wedstrijd waardoor een klassering wordt beïnvloed, de geldende geluidsnorm 

wordt overschreden of waarbij om reden van veiligheid of een goed 

wedstrijdverloop onverwijld optreden noodzakelijk is, is de wedstrijdleider of 

referee bevoegd een deelnemer op aanwijzing of door middel van een 

zwarte vlag uit de wedstrijd te nemen, een tijdstraf of een geldboete van ten 

hoogste € 100,- op te leggen. Het betreffende Sportreglement noemt de hier 

bedoelde overtredingen met name. Het bepaalde in artikel 5.8.1 Motorsport 

Reglement is van toepassing. 

3. De wedstrijdleider kan een deelnemer uit de uitslag nemen (diskwalificeren) 

indien bij de controle na afloop van de wedstrijd is gebleken dat diens 

motorfiets niet voldoet aan de gestelde motor technische eisen of als de 

deelnemer weigert hieraan mee te werken. Artikel 11 van dit reglement is van 

toepassing. 

 

Artikel 18 – Straffen 

1. Wedstrijdovertredingen die op grond van dit reglement worden 

gesanctioneerd, en dus niet door het ISR, kunnen worden gesanctioneerd 

met: 

a. waarschuwing; 

b. boete; 

c. tijdstraf; 

d. diskwalificatie. 

2. Ernstige wedstrijdovertredingen, dit ter beoordeling van de jury, worden door 

de jury overeenkomstig artikel 5 van dit reglement onder de aandacht van de 

aanklager van de KNMV gebracht. Indien de aanklager van de KNMV 

daartoe besluit kunnen deze ernstige wedstrijdovertredingen afgedaan 

worden volgens het Algemeen Tuchtreglement van het Instituut 

Sportrechtspraak. 

3. Een combinatie van de in lid 1 vermelde straffen is mogelijk. 

4. Met inachtneming van het gestelde in de artikel 15 en 17 worden de straffen 

van waarschuwing, boete (voor zover een bedrag van € 250,- niet te boven 

gaande), tijdstraf, gehele of gedeeltelijke diskwalificatie door de jury ter 

plaatse opgelegd en schriftelijk bevestigd aan de betrokken deelnemer. 

5. In die gevallen waarin de jury van oordeel is dat een overtreding als hier 

bedoeld: 

a. een boete rechtvaardigt die een bedrag van € 250,- te boven gaat of, 

b. een uitsluiting van deelname aan wedstrijden rechtvaardigt, dient de jury 

de zaak zo spoedig mogelijk overeenkomstig artikel 5 van dit reglement bij 
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de aanklager van de KNMV in. De jury deelt betrokken deelnemer dit 

schriftelijk mede. 

6. Indien een zaak overeenkomstig artikel 5 van dit reglement bij de aanklager 

van de KNMV wordt ingediend en/of door de jury opgelegde straffen dienen 

uiterlijk de tweede werkdag volgend op de wedstrijddag aan het 

bondsbureau gezonden te worden. 

7. Alle opgelegde straffen worden: 

a. ter kennis gebracht van beschuldigde; 

b. gepubliceerd via het door het bestuur aangewezen medium. 


