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ALGEMEEN
Artikel 1
I
De reglementaire strafbepalingen van de N.D.R. zijn van toepassing
op alle deelnemers, zoals omschreven in artikel 2, van het Deelnemers
Reglement.
II
Het Bestuur benoemt:
a.
de leden van de Raad van Appèl, het Tuchtcollege en Comité;
b.
de Baancommissarissen en de Starters;
c.
de Gevolmachtigde van de N.D.R. in tuchtzaken (verder te
noemen
"Gevolmachtigde") en diens plaatsvervanger.
III
Functionarissen van de N.D.R. mogen niet in het Deelnemersregister,
zoals bedoeld in artikel 3 van het Deelnemers Reglement zijn
ingeschreven, noch enigerlei functie bekleden, die verband houdt met
de
organisatie
van
de
wedstrijdsport,
anders
dan
in
de
functieomschrijving in de reglementen bedoeld.

DE AUTORITEITEN
RAAD VAN APPEL
Artikel 2
I
De Raad van Appèl fungeert als beroepsinstantie en spreekt recht in
hoogste instantie.
II
De Raad van Appèl heeft volledige strafbevoegdheid.
III
De Raad van Appèl heeft als beroepsinstantie de bevoegdheid
overtredingen, zoals omschreven in alle vanwege de N.D.R. vastgestelde
reglementen en gegeven voorschriften en bepalingen, te bestraffen.
IV
De Raad van Appèl bestaat uit een Voorzitter, een plaatsvervangende
Voorzitter en vier leden, aan wie toegevoegd een Secretaris.
V
De Voorzitter en/of plaatsvervangende Voorzitter moeten bij benoeming
voldoen aan de vereisten van benoeming tot Rechter in een
Arrondissementsrechtbank.
VI
De Voorzitter, plaatsvervangende Voorzitter en leden hebben zitting
voor een periode van vier jaar en zijn terstond herbenoembaar.
Zij treden af volgens een op te maken rooster.
VII
Benoeming
c.q.
herbenoeming
geschiedt
na
1
januari
van
het
desbetreffende jaar, tenzij het een tussentijdse benoeming betreft,
die op elk gewenst tijdstip kan plaatsvinden.
VIII Indien door het ontstaan van een vacature een tussentijdse benoeming
noodzakelijk is, vervult het nieuw benoemde lid de resterende
zittingsperiode van degene in wiens plaats de benoeming heeft
plaatsgevonden.
IX
Het lidmaatschap van de Raad van Appel c.q. de ambtstermijn van de Secretaris van de Raad van Appel eindigt:
a.
door overlijden;
b.
wanneer een lid niet wordt herbenoemd;
c.
wegens het verstrijken van de ambtstermijn;
d.
door bedanken;
e.
wegens het niet meer voldoen aan het gestelde in artikel 1, lid
III.
X
De Raad van Appèl oordeelt met tenminste drie leden, onder wie de
Voorzitter en/of de plaatsvervangende Voorzitter.
XI
De Raad van Appèl is gevestigd te Wassenaar.

TUCHTCOLLEGE
Artikel 3
I
Het Tuchtcollege spreekt recht in eerste aanleg en fungeert daarnaast
als
beroepsinstantie
op
grond
van
terzake
geldende
reglementsbepalingen.
II
Het Tuchtcollege heeft volledige strafbevoegdheid.
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III
IV
V
VI
VII
VIII

IX

X

Het
Tuchtcollege
bestraft
overtredingen
van
door
de
N.D.R.
vastgestelde reglementen, gegeven voorschriften en bepalingen.
Het Tuchtcollege bestaat uit een Voorzitter, een plaatsvervangende
Voorzitter en drie leden, aan wie toegevoegd een Secretaris en één of
meer plaatsvervangende Secretarissen.
De Voorzitter en/of plaatsvervangende Voorzitter moeten bij benoeming
voldoen aan de vereisten voor benoeming tot Rechter in een
Arrondissementsrechtbank.
De Voorzitter, plaatsvervangende Voorzitter en de leden hebben zitting
voor een periode van vier jaar en zijn terstond herbenoembaar.
Zij treden af volgens een op te maken rooster.
Benoeming
c.q.
herbenoeming
geschiedt
na
1
januari
van
het
desbetreffende jaar, tenzij het een tussentijdse benoeming betreft,
die op elk gewenst tijdstip kan plaatsvinden.
Indien door het ontstaan van een vacature een tussentijdse benoeming
noodzakelijk is, vervult het nieuw benoemde lid de resterende
zittingsperiode van degene in wiens plaats de benoeming heeft
plaatsgevonden.
Het lidmaatschap van het Tuchtcollege c.q. de ambtstermijn van de
Secretaris en plaatsvervangend Secretarissen eindigt:
a.
door overlijden;
b.
wanneer een lid c.q. Secretaris c.q. plaatsvervangend Secretaris
niet wordt herbenoemd;
c.
wegens het verstrijken van de ambtstermijn;
d.
door bedanken;
e.
wegens het niet meer voldoen aan het gestelde in artikel 1,
lid III.
Het Tuchtcollege oordeelt met drie leden, onder wie de Voorzitter
en/of de plaatsvervangende Voorzitter.

GEVOLMACHTIGDE
Artikel 4
I
De Gevolmachtigde treedt op namens de N.D.R. in overeenstemming met de
daaromtrent in de reglementen opgenomen bepalingen.
II
De benoeming als Gevolmachtigde eindigt:
a.
door overlijden;
b.
wanneer niet tot herbenoeming wordt overgegaan;
c
door bedanken;
d.
wegens het niet meer voldoen aan het gestelde in artikel 1,
lid III.
III
De Gevolmachtigde:
a.
is bevoegd hoger beroep aan te tekenen bij de Raad van Appèl;
b.
vordert straf ter zitting van de Raad van Appèl;
c.
brengt zaken aan bij het Tuchtcollege ter behandeling in eerste
aanleg, zoals bepaald in artikel 25 en is conform artikel 28, B
bevoegd ambtshalve hoger beroep aan te tekenen;
d.
omschrijft de feiten, op grond waarvan het Tuchtcollege
oordeelt;
e.
vordert straf ter zitting van het Tuchtcollege;
f.
heeft de leiding bij het onderzoek naar strafbare feiten;
g.
dient een vordering in tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke straf;
h.
geeft opdrachten en aanwijzingen met betrekking tot de
rapportage van strafbare feiten.

COMITÉ
Artikel 5
I
De leden van het Comité worden benoemd, zoals bepaald in artikel 1,
lid II, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 7, lid I van
het Algemeen Wedstrijdreglement.
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II
III
IV

V

Het Comité bestraft overtredingen van door de N.D.R. vastgestelde
reglementen , voorschriften en bepalingen en fungeert daarnaast als
beroepsinstantie op grond van ter zake geldende bepalingen.
Het Comité heeft uitgebreide strafbevoegdheid.
De benoeming van een lid van het Comité eindigt:
a.
door overlijden;
b.
wanneer niet tot herbenoeming wordt overgegaan;
c
door bedanken;
d.
wegens het niet meer voldoen aan het gestelde in artikel 1,
lid III.
De samenstelling, bevoegdheden en werkwijze zijn bepaald in de
wedstrijdreglementen.

BAANCOMMISSARIS
Artikel 6
I
De Baancommissaris wordt benoemd, zoals bepaald in artikel 1, lid II ,
in overeenstemming met het bepaalde in artikel 7 van het Algemeen
Wedstrijdreglement.
II
De Baancommissaris bestraft overtredingen, zoals omschreven in de
wedstrijdreglementen en vanwege de N.D.R. gegeven voorschriften en
bepalingen.
III
De Baancommissaris heeft beperkte strafbevoegdheid.
IV
De benoeming eindigt:
a.
door overlijden;
b.
wanneer niet tot herbenoeming wordt overgegaan;
c.
door bedanken;
d.
wegens het niet meer voldoen aan het gestelde in artikel 1,
lid III.
V
De
bevoegdheden
en
de
werkwijze
zijn
bepaald
in
de
wedstrijdreglementen.

STARTER
Artikel 7
I
De Starter wordt benoemd, zoals bepaald in artikel 1, lid II in
overeenstemming met het bepaalde in artikel 7 van het Algemeen
Wedstrijdreglement.
II
De Starter bestraft overtredingen van door de
N.D.R. vastgestelde
reglementen, voorschriften en bepalingen.
III
De Starter heeft beperkte strafbevoegdheid.
IV
De benoeming eindigt:
a.
door overlijden;
b.
wanneer niet tot herbenoeming wordt overgegaan;
c.
door bedanken;
d.
wegens het niet meer voldoen aan het gestelde in artikel 1,
lid III.
V
De
bevoegdheden
en
de
werkwijze
zijn
bepaald
in
de
wedstrijdreglementen.

DE STRAFFEN
ALGEMEEN
Artikel 8
I
Bij verandering in de reglementen na het tijdstip waarop het strafbare
feit is begaan, worden de voor de betrokkene gunstigste bepalingen
toegepast.
II
Bij het opleggen van straffen door het Tuchtcollege, het Comité, de
Baancommissaris en de Starter, wordt rekening gehouden met door het
Comité, de Baancommissaris en de Starter opgelegde straffen aan
betrokkene, die hebben plaatsgevonden in een periode van maximaal drie
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III

IV
V
VI
VII

VIII

IX

maanden, voorafgaande aan het tijdstip waarop het laatste strafbare
feit is begaan en met straffen opgelegd door het Tuchtcollege en de
Raad van Appèl in een periode van maximaal twee jaar, dit met
inachtneming van het bepaalde in lid III.
Bij het opleggen van straffen door het Tuchtcollege of de Raad van
Appèl wordt rekening gehouden met door genoemde autoriteiten opgelegde
straffen aan betrokkene, die hebben plaatsgevonden in een periode van
maximaal twee jaar voorafgaande aan het tijdstip waarop het laatste
strafbare feit is begaan, een en ander met inachtneming van het
bepaalde in lid II. Voor straffen wegens overtreding van het bepaalde
in artikel 54 van het Algemeen Wedstrijdreglement en artikel 3 van het
Registratie en Stamboekreglement is geen termijn gesteld.
Twee jaren na de constatering van het strafbare feit vervalt het recht
tot vordering van straf.
Waar in de reglementen gesproken wordt van maatregelen, worden deze
niet gerekend te behoren tot de straffen.
Straffen kunnen uitsluitend worden opgelegd, gewijzigd en ongedaan
gemaakt door tot straffen bevoegde autoriteiten, die daartoe op grond
van de reglementen bevoegd zijn verklaard.
De straffen die kunnen worden opgelegd zijn:
a.
berisping met publicatie;
b.
boete tot een bedrag van € 100.000;
c.
tijdelijke of blijvende intrekking van de vergunning tot
deelneming aan wedstrijden als eigenaar, trainer en rijder;
d.
tijdelijke of blijvende intrekking van de toestemming tot
deelneming aan de fokkerij;
e.
tijdelijke of blijvende uitsluiting van personen als deelnemer;
f.
ontzegging van de toegang tot alle wedstrijd- en trainingsbanen
en de daartoe behorende gebouwen en terreinen, dan wel tot
bepaalde wedstrijd- en trainingsbanen, gebouwen en terreinen op
bepaalde tijdstippen;
g.
tijdelijke of blijvende diskwalificatie van paarden.
Dispensatie van intrekking van de vergunning tot deelneming aan
wedstrijden als eigenaar, trainer en rijder wordt -binnen de periode
waarin de intrekking van de vergunning van kracht is- verleend voor
het deelnemen aan bepaalde koersen in Nederland, die jaarlijks in het
Officieel Bulletin worden gepubliceerd.
Voorts is deze ontheffing ook van toepassing op deelneming aan
belangrijke evenementen, zoals internationale rijderskampioenschappen
en officiële landenontmoetingen. Voor overige wedstrijden in Europa
geldt, dat ontheffing alleen mogelijk is indien deze wedstrijden
volgens de U.E.T.-normen in groep I zijn ingedeeld (drafsport) of
volgens de Federation Internationale bepalingen als groeprennen zijn
geklasseerd (rensport). Indien van de dispensatiemogelijkheid voor één
of meer wedstrijddagen gebruik wordt gemaakt, wordt de periode van
intrekking
verlengd
met
eenzelfde
aantal
van
één
of
meer
wedstrijddagen. Het bepaalde in dit lid is uitsluitend van kracht, in
geval de duur van de intrekking van de vergunning niet langer dan
veertien wedstrijddagen bedraagt.
Onder verwijzing naar art. 8 lid VIII van het Tuchtreglement geldt
voor deelnemers, die zijn gestraft tijdens wedstrijden op de
langebaan, met intrekking van de rijvergunning tot deelneming aan
wedstrijden als trainer of rijder voor de duur van ten hoogste
veertien wedstrijddagen of 28 dagen aansluitend, dat deze dagen
alleen betrekking hebben op wedstrijden op de lange baan.
Voor deelnemers, die tijdens kortebaanwedstrijden worden gestraft met
intrekking van de rijvergunning tot deelneming aan wedstrijden als
trainer of rijder voor de duur van veertien wedstrijddagen of 28
dagen aansluitend, geldt dat deze dagen alleen betrekking hebben op
wedstrijden op de korte baan.
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DE SOORTEN VAN STRAFFEN
BERISPING
Artikel 9
Een berisping is een straf, die bestaat uit een vermanende toespraak c.q.
toezending van een vermaning naar aanleiding van een overtreding die
is
begaan.

BOETE
Artikel 10
Een boete is een geldstraf.

INTREKKING VAN DE VERGUNNING TOT DEELNEMING AAN WEDSTRIJDEN
Artikel 11
Het tijdelijk dan wel blijvend intrekken van een vergunning tot deelneming
aan wedstrijden is een straf die uitsluit, dat gedurende een periode
waarvoor de intrekking geldt, in de hoedanigheid waarvoor de vergunning is
verstrekt in Nederland en het buitenland aan de wedstrijdsport wordt
deelgenomen,
waaronder
mede
te
verstaan
het
deelnemen
aan
kwalificatiedraverijen en het afleggen van proeven van bekwaamheid, dit met
inachtneming van het bepaalde in artikel 8, lid VIII.
Bovenbedoelde periode kan aaneengesloten zijn of onderbroken. In het laatste
geval geldt de intrekking van de vergunning voor een aantal Nederlandse
wedstrijddagen,
waaronder
verstaan
wordt:
dagen,
waarop
met
de
desbetreffende vergunning zou kunnen worden deelgenomen aan wedstrijden in
Nederland, echter met de uitdrukkelijke toevoeging dat de intrekking op een
dergelijke dag zich ook uitstrekt tot wedstrijden in het buitenland.

INTREKKING VAN DE TOESTEMMING TOT DEELNEMING AAN DE FOKKERIJ
Artikel 12
Het tijdelijk dan wel blijvend intrekken van de toestemming tot deelneming
aan de fokkerij is een straf die uitsluit, dat gedurende de periode waarvoor
de intrekking van de toestemming geldt, in die hoedanigheid in Nederland en
het buitenland aan de fokkerij wordt deelgenomen.

UITSLUITING
Artikel 13
Het uitsluiten van een deelnemer, zoals omschreven in artikel 54 van het
Algemeen
Wedstrijdreglement
en
artikel
3
van
het
Registratie
en
Stamboekreglement is een straf die uitsluit, dat gedurende de periode
waarvoor de uitsluiting geldt, aan de wedstrijdsport en/of de fokkerij wordt
deelgenomen.

ONTZEGGING VAN DE TOEGANG
Artikel 14
I
Het tijdelijk dan wel blijvend ontzeggen van de toegang is een straf
die uitsluit, dat deelnemers wedstrijd- en trainingsbanen en daartoe
behorende
gebouwen
en
terreinen,
of
bepaalde
wedstrijden
trainingsbanen,
gebouwen
en
terreinen
op
bepaalde
tijdstippen
betreden.
II
De verbodsbepaling, zoals bedoeld in lid I, is uitsluitend van kracht
op de dagen dat op de desbetreffende baan wedstrijden worden
georganiseerd, een en ander met inachtneming van het bepaalde in
artikel 1, lid VII van het Algemeen Wedstrijd Reglement.

DISKWALIFICATIE VAN PAARDEN
Artikel 15
Diskwalificatie van een paard, zoals omschreven in artikel 49 van het
Algemeen
Wedstrijdreglement
en
artikel
4
van
het
Registratie
en
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Stamboekreglement, is een straf die uitsluit, dat gedurende de periode
waarvoor de diskwalificatie geldt, met het paard aan de wedstrijdsport en/of
de fokkerij wordt deelgenomen.

DE STRAFBEVOEGDHEDEN
Artikel 16
I
De bevoegdheid tot het opleggen van straffen is onderverdeeld in:
a.
beperkte strafbevoegdheid;
b.
uitgebreide strafbevoegdheid;
c.
volledige strafbevoegdheid.
II
Onder beperkte strafbevoegdheid wordt verstaan de bevoegdheid tot het
opleggen van de volgende straffen:
a.
berisping met publicatie;
b.
boete tot een bedrag van maximaal € 50.
III
Onder uitgebreide strafbevoegdheid wordt verstaan de bevoegdheid tot
het opleggen van de volgende straffen:
a.
berisping met publicatie;
b.
boete tot een bedrag van maximaal €600 aan leerlingen,
leerlingpikeurs en leerlingjockey's;
c.
boete tot een bedrag van maximaal €600 aan deelnemers, anders
dan genoemd onder b.;
d.
intrekking van de rijvergunning voor ten hoogste veertien
wedstrijddagen.
IV
Onder volledige strafbevoegdheid wordt verstaan de bevoegdheid tot het
opleggen van de volgende straffen:
a.
berisping met publicatie;
b.
boete tot een bedrag van maximaal €1000 aan leerlingen,
leerlingpikeurs en leerlingjockey's;
c.
boete tot een bedrag van maximaal € 100.000 aan trainers en
rijders, anders dan genoemd onder b.;
d.
boete tot een bedrag van maximaal € 100.000 aan deelnemers,
anders dan genoemd onder b. en c.;
e.
tijdelijke of blijvende intrekking van de vergunning tot
deelneming aan wedstrijden als eigenaar, trainer en rijder;
f.
tijdelijke of blijvende intrekking van de toestemming tot
deelneming aan de fokkerij;
g.
tijdelijke of blijvende uitsluiting als deelnemer aan de
wedstrijdsport en/of fokkerij;
h.
tijdelijke of blijvende ontzegging van de toegang tot wedstrijden trainingsbanen en daartoe behorende gebouwen en terreinen, of
bepaalde wedstrijd- en trainingsbanen en bepaalde daartoe
behorende gebouwen en terreinen;
i.
tijdelijke of blijvende diskwalificatie van paarden.

HET COMBINEREN VAN STRAFFEN
Artikel 17
Het combineren van straffen zoals vermeld in artikel 16, lid IV, onder b.
tot en met onder i., is mogelijk met dien verstande, dat niet meer dan twee
straffen kunnen worden gecombineerd.

DE VOORWAARDELIJKE STRAF
Artikel 18
I
Ten aanzien van elk van de straffen zoals vermeld in artikel 16, lid
IV onder b. tot en met onder i., zal door het Tuchtcollege en de Raad
van Appèl bepaald kunnen worden, dat deze geheel of ten dele niet ten
uitvoer zal worden gelegd, tenzij betrokkene gedurende een bij het
bepalen van de straf vastgestelde proeftijd de daarin gestelde
algemene, dan wel bijzondere voorwaarden overtreedt.
De proeftijd kan niet langer zijn dan twee jaar, tenzij het een
overtreding betreft, zoals vermeld in artikel 54 van het Algemeen
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II
III

Wedstrijdreglement en artikel 3 van het Registratie en Stamboekreglement.
De bijzondere voorwaarden kunnen inhouden de plicht voor betrokkene om
binnen een bepaalde termijn, korter dan de proeftijd, de schade te
vergoeden die hij heeft veroorzaakt.
Bij overtreding van een opgelegde voorwaarde kan het voorwaardelijke
gedeelte
van
de
straf
of
straffen,
op
voordracht
van
de
Gevolmachtigde, op last van de autoriteit die de straf heeft opgelegd,
ten uitvoer worden gelegd, nadat de overtreding is komen vast te
staan.
Ook kan deze autoriteit gelasten -al dan niet onder instandhouding of
wijziging van de voorwaarde- dat een gedeelte van de niet ten uitvoer
gelegde straf alsnog ten uitvoer wordt gelegd. Bedoelde autoriteit kan
de proeftijd verkorten of éénmaal verlengen. De verlenging geschiedt
met ten hoogste één jaar.

DE BEHANDELING VAN DE ZAAK, UITSPRAAK EN TEN UITVOERLEGGING
ALGEMEEN
Artikel 19
I
Indien een deelnemer een overtreding begaat en de tot straffen
bevoegde
autoriteit
van
oordeel
is,
dat
de
hem
toegekende
strafbevoegdheid niet toereikend is om de straf op te leggen die naar
zijn oordeel in overeenstemming is met de ernst van het gepleegde
feit, zal, zonder tot strafoplegging wordt overgegaan:
a.
de
autoriteit
met
beperkte
strafbevoegdheid
(Starter
en
Baancommissaris) de zaak ter verdere behandeling en afdoening
overdragen aan de autoriteit met uitgebreide strafbevoegdheid
(Comité). De overdracht geschiedt mondeling;
b.
de autoriteit met uitgebreide strafbevoegdheid (Comité) de zaak
ter verdere behandeling en afdoening overdragen aan de
autoriteit met volledige strafbevoegdheid (Tuchtcollege). De
overdracht geschiedt schriftelijk door middel van een rapport,
dat vergezeld is van alle op de zaak betrekking hebbende stukken
en is getekend door de Voorzitter en Secretaris van het
desbetreffende Comité.
II
Indien op grond van het bepaalde in artikel 25, respectievelijk
artikel 28, onder B., de Gevolmachtigde een deelnemer voor bestraffing
c.q. voor herziening van bestraffing voordraagt bij het Tuchtcollege,
geschiedt dit schriftelijk door middel van een beschikking, die
vergezeld is van alle op de zaak betrekking hebbende stukken en is
getekend door de Gevolmachtigde.
III
Het is een lid van een tot straffen bevoegde autoriteit niet
toegestaan:
a.
hetgeen hij als zodanig te weten is gekomen bekend te maken;
b.
de gevoelens te openbaren, welke in raadskamer over aanhangige
zaken zijn geuit;
c.
over een voor hem aanhangige zaak of een zaak, die naar hij weet
of vermoedt voor hem aanhangig wordt, zich in te laten in enig
onderhoud of gesprek met de betrokkene of zijn Raadsman of van
deze enige bijzondere inlichtingen of schriftelijk stuk aan te
nemen.
Het onder a., b. en c. omschrevene geldt eveneens voor de
Secretarissen
van
de
desbetreffende
autoriteiten
en
hun
plaatsvervangers.
IV
De betrokkene, die zich tegenover een autoriteit -met volledige
strafbevoegdheid- moet verantwoorden, kan zich doen bijstaan door een
Raadsman. Hij moet dit tijdig, doch tenminste twee werkdagen vóór de
zitting wordt gehouden aan de Secretaris van de tot straffen bevoegde
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autoriteit melden. De Voorzitter heeft het recht personen die geen
advocaat zijn, als Raadsman te weigeren.

BEHANDELING VAN DE ZAAK DOOR DE BAANCOMMISSARIS EN STARTER
Artikel 20
I
De Baancommissaris en Starter stellen betrokkene in de gelegenheid
zich mondeling te verantwoorden voor de geconstateerde overtreding en
doen terstond schriftelijk dan wel mondeling uitspraak, of dragen op
grond van het bepaalde in artikel 19, lid I, onder a. de zaak ter
verdere behandeling en afdoening over aan het Comité.
II
Het Comité brengt namens de Baancommissaris en Starter schriftelijk
rapport uit aan de N.D.R. ingeval tot strafoplegging is overgegaan,
dan wel een zaak ter verdere behandeling en afdoening aan het Comité
is overgedragen.

BEHANDELING VAN DE ZAAK TER ZITTING VAN HET COMITÉ
Artikel 21
I
De Baancommissaris en Starter en overige functionarissen brengen hun
eventuele wetenschap omtrent vermoedelijke overtredingen onverwijld
ter kennis van het Comité.
II
Het Comité stelt betrokkene in de gelegenheid zich mondeling te
verantwoorden voor de geconstateerde overtreding, dan wel naar
aanleiding van een ingediende klacht, waarna het Comité indien
mogelijk terstond schriftelijk dan wel mondeling uitspraak doet, of op
grond van het bepaalde in artikel 19, lid I, onder b. de zaak ter
verdere behandeling en afdoening aan het Tuchtcollege overdraagt.
III
Indien de behandeling, dan wel voortzetting van de behandeling van de
zaak moet plaatsvinden door een Comité dat niet langer in functie is,
wordt het te dien einde geacht in functie te zijn gebleven.
IV
De Secretaris van het Comité maakt van de behandeling van de zaak en
de uitspraak een rapport op, dat door de Voorzitter en hem is
ondertekend, en stelt het rapport onverwijld ter beschikking van de
N.D.R.
V
De Secretaris geeft tevens in een door de Voorzitter en hem
ondertekend rapport van bijzonderheden een uitgebreide met redenen
van wetenschap omklede omschrijving van de toedracht van het
gepleegde feit c.q. de gepleegde feiten. Hij neemt hierin de inhoud
op van een eventuele informatie, zoals bedoeld in lid I, met
vermelding van naam en functie van de informant.

BEHANDELING VAN DE ZAAK TER ZITTING VAN HET TUCHTCOLLEGE
Artikel 22
I
Het Tuchtcollege behandelt een zaak:
a.
op aangifte van de Gevolmachtigde;
b.
naar aanleiding van een door het Comité uitgebracht rapport;
c.
naar aanleiding van een door een deelnemer ingesteld beroep.
II
Het aanhangig maken van een zaak bij het Tuchtcollege geschiedt
schriftelijk bij de Secretaris van het Tuchtcollege. Zo spoedig
mogelijk hierna wordt betrokkene bij aangetekend schrijven opgeroepen
om op door de Voorzitter te bepalen dag en uur ter zitting te
verschijnen. De oproep wordt tenminste acht werkdagen voor de dag van
de zitting aan de betrokkene verzonden naar het door betrokkene aan de
N.D.R. bekend gemaakte adres.
III
De zittingsoproep behelst een door de Gevolmachtigde opgestelde
omschrijving van het feit dat ten laste wordt gelegd, met vermelding
van wanneer en waar het begaan zou zijn.
IV
Het dossier ligt ter inzage voor betrokkene en/of diens Raadsman bij
de N.D.R.
V
De oproep houdt tevens in:
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a.

VI

VII
VIII

IX

de namen en de woonplaats van de getuigen en deskundigen, die
ter zitting door de Gevolmachtigde zijn opgeroepen;
b.
de mededeling, dat betrokkene bevoegd is om getuigen en
deskundigen ter zitting mede te brengen.
Het Tuchtcollege kan de behandeling ter zitting schorsen voor nader
onderzoek. In dat geval bepaalt de Voorzitter het tijdstip van de
voortzetting van de behandeling. Dit tijdstip wordt ter zitting aan
betrokkene bekend gemaakt, dan wel hem tenminste acht werkdagen voor
de hervatting schriftelijk medegedeeld, vergezeld van afschriften van
de nadere op de zaak betrekking hebbende stukken.
Indien
bij
schorsing
geen
nadere
dag
is
bepaald
doet
de
Gevolmachtigde, zodra mogelijk, mededeling aan betrokkene van het
tijdstip van hervatting van de behandeling.
Het Tuchtcollege beraadslaagt en beslist in de raadkamer op grondslag
van de zittingsoproep en doet uitspraak naar aanleiding van het
onderzoek ter zitting. Wanneer meer feiten bewezen zijn, wordt voor
ieder feit een afzonderlijke straf opgelegd.
De Voorzitter bepaalt het tijdstip van de uitspraak, welke binnen twee
weken nadat de behandeling ter zitting is gesloten, moet worden
gedaan.

DE UITSPRAAK
Artikel 23
I
De uitspraak bevat in ieder geval:
a.
de beslissing;
b.
een korte weergave van de feiten op grond waarvan is geoordeeld;
c.
een korte motivering;
d.
de reglementaire voorschriften waarop de beslissing steunt.
II
Elke uitspraak van een tot straffen bevoegde autoriteit moet zover dit
betreft de naam van betrokkene, het gepleegde feit, de overtreden
bepalingen en de opgelegde straf, benevens de namen van de leden van
de autoriteit die de uitspraak heeft gedaan, in het Officieel Bulletin
worden gepubliceerd. De volledige inhoud van de uitspraak wordt de
betrokkene door de Secretaris van de desbetreffende autoriteit
toegezonden, ondertekend door de Voorzitter en de Secretaris van die
autoriteit.
Bij een uitspraak van het Comité, de Baancommissaris of de Starter,
die resulteert in een straf, kan worden volstaan met een mondelinge
mededeling aan de betrokkene of een korte schriftelijke mededeling aan
de betrokkene. Daarnaast wordt de uitspraak gepubliceerd in het
Officieel Bulletin.
III
Bij de mededeling aan betrokkene -gedaan door een tot straffen
bevoegde autoriteit in eerste aanleg- wordt de betrokkene gewezen op
de mogelijkheid dat op grond van het gestelde in dit reglement hoger
beroep open staat, dit met inachtneming van het bepaalde in artikel
28, onder A. en artikel 30, lid I.
IV
Elke uitspraak van een tot straffen bevoegde autoriteit moet
schriftelijk aan de N.D.R. bekend worden gemaakt.
V
Een straf kan niet worden opgelegd en geen tenuitvoerlegging van een
voorwaardelijke straf kan worden bevolen, zonder dat betrokkene in de
gelegenheid is gesteld aan te voeren wat tot zijn verdediging kan
strekken. Indien betrokkene, na daartoe behoorlijk te zijn opgeroepen,
van deze gelegenheid geen gebruik heeft gemaakt, terwijl in
redelijkheid kan worden aangenomen dat betrokkene in staat was om aan
de oproep gehoor te geven, kan verstek worden verleend en is de tot
straffen bevoegde autoriteit bevoegd tot het doen van een uitspraak.

DE TENUITVOERLEGGING
Artikel 24
I
De tenuitvoerlegging van straffen berust bij de N.D.R.
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II

III

III

Indien een deelnemer bij tenuitvoerlegging van een straf de
bevoegdheid
verliest
om
als eigenaar,
trainer
of
rijder
aan
wedstrijden deel te nemen, wordt de straf 14 dagen na de dag waarop
de straf is uitgesproken ten uitvoer gelegd, dit met inachtneming van
het bepaalde in artikel 8, lid VIII en artikel 26, lid I van dit
reglement en artikel 54, lid IV van het Algemeen Wedstrijd Reglement.
Indien het een straf betreft waartegen de mogelijkheid tot het
aantekenen van beroep openstaat, wordt in dat geval de straf – voor
zover de toepasselijke beroepstermijn nog niet is verstreken - na het
verstrijken van de beroepstermijn ten uitvoer gelegd.
Indien toepassing van lid II zou leiden tot een overlapping van
perioden van straffen, kan de datum van tenuitvoerlegging naar een
later tijdstip worden verschoven zodanig, dat straffen in elkaars
verlengde liggen.
Indien toepassing van lid II zou leiden tot een overlapping van
perioden van straffen, wordt de datum van tenuitvoerlegging naar een
later tijdstip verschoven zodanig, dat straffen in elkaars verlengde
liggen.

HET AMBTSHALVE AANBRENGEN VAN EEN ZAAK
Artikel 25
I
De Gevolmachtigde brengt een zaak ambtshalve ter behandeling aan bij
het Tuchtcollege, indien hij van oordeel is dat door het Comité, de
Baancommissaris of Starter ten onrechte geen straf is opgelegd, of een
straf is opgelegd, die niet in overeenstemming is met de ernst van het
gepleegde feit, dan wel naar aanleiding van een op grond van het
bepaalde in artikel 57, H van het Algemeen Wedstrijdreglement door een
deelnemer ingediende klacht.
II
De Gevolmachtigde brengt voorts een zaak ambtshalve ter behandeling
aan bij het Tuchtcollege, indien ten aanzien van een gelijksoortige
overtreding binnen de in artikel 8 lid II gestelde termijn van drie
maanden voor de vierde maal door het Comité, de Baancommissaris dan
wel de Starter, aan betrokkene een straf is opgelegd.
III
Het ambtshalve aanbrengen van een zaak geschiedt binnen acht werkdagen
na de dag waarop de vermoedelijke overtreding heeft plaatsgevonden,
door middel van het indienen van een beschikking bij de Secretaris van
het Tuchtcollege. In het geval zoals bedoeld in lid II, geschiedt het
ambtshalve aanbrengen van een zaak bij het Tuchtcollege binnen vier
werkdagen na de dag waarop de vierde overtreding heeft plaatsgevonden.
IV
Binnen dezelfde termijn wordt de betrokken deelnemer bij aangetekend
schrijven van het ambtshalve aanbrengen van de zaak in kennis gesteld.
V
Een afschrift van de beschikking wordt door de Secretaris van het
Tuchtcollege onverwijld toegezonden aan de desbetreffende autoriteit.
Met uitzondering van het bepaalde in lid II, kan de desbetreffende
autoriteit binnen acht werkdagen na ontvangst van de beschikking een
verweerschrift indienen bij de Secretaris van Tuchtcollege. Verdere
stukken worden niet gewisseld.

HET INSTELLEN VAN HOGER BEROEP
ALGEMEEN
Artikel 26
I
Hoger beroep schort tenuitvoerlegging van de straf op.
II
Indien een uitspraak van de Raad van Appèl, het Tuchtcollege of het
Comité tot gevolg heeft dat een uitspraak geheel of gedeeltelijk wordt
vernietigd of gewijzigd, kan daaraan door niemand enig recht op
schadeloosstelling worden ontleend.
III
De N.D.R. is gerechtigd voor de daarvoor naar het oordeel van de
Stichting in aanmerking komende straffen of strafmaten te bepalen dat
geen beroep tegen deze straffen kan worden ingesteld.
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BIJ HET COMITÉ
Artikel 27
I
Tegen uitspraken van de Baancommissaris en de Starter kan door
betrokkene hoger beroep worden ingesteld bij het Comité, met
inachtneming van het bepaalde in artikel 26, lid III.
II
Het hoger beroep moet door betrokkene mondeling en persoonlijk bij het
Comité worden ingesteld op de desbetreffende wedstrijddag zo spoedig
mogelijk na het tijdstip waarop de straf aan hem is bekend gemaakt.
III
Het Comité neemt de zaak aanstonds in behandeling en doet mondeling
uitspraak.

BIJ HET TUCHTCOLLEGE
Artikel 28
A. Door de deelnemer.
I
II

III
IV
V

VI

Tegen uitspraken van het Comité in eerste aanleg kan door betrokkene
hoger beroep worden ingesteld bij het Tuchtcollege, met inachtneming
van het bepaalde in artikel 26 lid III.
Het hoger beroep wordt ingesteld door indiening van een gemotiveerd
beroepschrift bij de Gevolmachtigde binnen acht werkdagen na de dag
waarop de uitspraak, waarvan hoger beroep, aan betrokkene bekend is
gemaakt. Het Tuchtcollege kan bepalen dat een hoger beroep ook bij
overschrijding van de termijn zoals in dit artikel bedoeld,
ontvankelijk wordt verklaard.
Een afschrift van het beroepschrift zoals bedoeld in lid II, wordt
door de Gevolmachtigde onverwijld toegezonden aan de Secretaris van
het Comité, dat de bestreden uitspraak heeft gedaan.
De Voorzitter van het desbetreffende Comité kan binnen acht werkdagen
na ontvangst van het afschrift een verweerschrift indienen bij de
Gevolmachtigde.
Het verweerschrift zoals bedoeld in lid IV, wordt door de
Gevolmachtigde onverwijld in afschrift toegezonden aan de betrokkene,
die binnen acht werkdagen na ontvangst daarvan schriftelijk kan
repliceren.
Verdere stukken worden niet gewisseld.

B. Door de Gevolmachtigde.
VII

VIII

IX
X

XI

Indien de Gevolmachtigde van oordeel is dat door een Comité, de
Baancommissaris of de Starter aan betrokkene een straf is opgelegd die
niet in overeenstemming is met de ernst van het gepleegde feit, kan
hij ambtshalve in hoger beroep gaan tegen de desbetreffende uitspraak.
Ambtshalve hoger beroep wordt bij de Secretaris van het Tuchtcollege
ingesteld door indiening van een beschikking door de Gevolmachtigde
binnen acht werkdagen na de dag waarop de uitspraak, waarvan
ambtshalve hoger beroep, aan betrokkene bekend is gemaakt.
Binnen dezelfde termijn zoals bedoeld in lid II, wordt de betrokken
deelnemer bij aangetekend schrijven van het ambtshalve hoger beroep in
kennis gesteld.
Een afschrift van de beschikking wordt door de Secretaris van het
Tuchtcollege onverwijld toegezonden aan de autoriteit die de uitspraak
heeft gedaan. De desbetreffende autoriteit kan binnen acht werkdagen
na ontvangst van de beschikking een verweerschrift indienen bij de
Secretaris van het Tuchtcollege.
Verdere stukken worden niet gewisseld.
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Artikel 29
I
Het staat het Tuchtcollege, de Gevolmachtigde en betrokkene vrij
andere
getuigen en deskundigen op te roepen dan bij de behandeling van de
zaak in eerste aanleg heeft plaatsgevonden.
II
Voor door betrokkene aangetekend beroep is verschuldigd € 150, welk
bedrag automatisch in rekening-courant wordt verrekend. Indien het
hoger beroep geheel of gedeeltelijk gegrond wordt bevonden, wordt dit
bedrag ter beoordeling van het Tuchtcollege geheel of gedeeltelijk
gerestitueerd.
III
De uitspraak in hoger beroep wordt verkort bekend gemaakt in het
Officieel Bulletin.

BIJ DE RAAD VAN APPÈL
Artikel 30
I
Tegen uitspraken van het Tuchtcollege, in eerste aanleg gewezen, kan
door de gestrafte hoger beroep worden ingesteld bij de Raad van Appèl,
met dien verstande dat tegen een boete van € 300 of minder geen beroep
kan worden ingesteld.
II
Het hoger beroep wordt ingesteld door indiening van een gemotiveerd
beroepschrift bij de Secretaris van de Raad van Appel binnen tien
werkdagen nadat de uitspraak waarvan hoger beroep, in het Officieel
Bulletin is gepubliceerd.
III
De Raad van Appèl kan bepalen dat een hoger beroep ook bij
overschrijding van de termijn zoals bedoeld in lid II, ontvankelijk
wordt verklaard.
IV
De Voorzitter van de Raad van Appèl beslist, tenzij de Gevolmachtigde,
dan wel de gestrafte te kennen heeft gegeven dat op mondelinge
behandeling prijs wordt gesteld, of het hoger beroep schriftelijk kan
worden afgedaan.
V
Ingeval van schriftelijke afdoening wordt de Gevolmachtigde in de
gelegenheid gesteld binnen tien werkdagen een memorie van appèl in te
dienen,
die
in
fotokopie
onverwijld
aan
de
gestrafte
wordt
toegezonden, die op zijn beurt binnen tien werkdagen na verzending
daarvan schriftelijk kan repliceren.
VI
Verdere stukken worden niet gewisseld.
VII
De Raad van Appèl doet op de stukken zoals bedoeld in lid II en lid V,
uitspraak of verwijst de zaak alsnog ter mondelinge behandeling.
VIII Ingeval dat mondelinge behandeling door de Gevolmachtigde of gestrafte
is verzocht of deze door de Voorzitter noodzakelijk wordt geoordeeld,
alsmede in het geval van verwijzing ter mondelinge behandeling zoals
bedoeld in lid VII, zal de Raad van Appèl geen uitspraak doen alvorens
de Gevolmachtigde en gestrafte zijn gehoord en in de gelegenheid
gesteld bewijzen bij te brengen en getuigen te doen horen.
IX
Het staat de Raad van Appèl vrij bij mondelinge behandeling andere
getuigen op te roepen en te horen, al dan niet in het bijzijn van
partijen en ieder onderzoek in te stellen, dat voor behandeling van de
zaak nodig mocht zijn.
X
De uitspraak wordt gegeven bij schriftelijke gemotiveerde beslissing,
waarvan
een
fotokopie
aangetekend
vanwege
de
Voorzitter
aan
betrokkene, het Tuchtcollege en de Gevolmachtigde wordt toegezonden.
XI
Voor het aantekenen van hoger beroep is betrokkene verschuldigd € 90
ingeval een schriftelijke behandeling, en € 250 ingeval een mondelinge
behandeling is verzocht, welk desbetreffend bedrag automatisch in
rekening-courant wordt verrekend.
XII
In het geval het hoger beroep geheel of gedeeltelijk gegrond wordt
bevonden, wordt het desbetreffende bedrag geheel of gedeeltelijk op
aanwijzing van de Raad van Appèl gerestitueerd.
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