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Sportrechtbank 

RACB SPORT 
 

 

Openbare zitting van 

22 januari 2015 
 

  

VONNIS 
 

 

De Heer Niels KOOL (licentienr. 22554) 

 

- appellant - 

 

hebbende als raadsman Mr. Breus van der Horst 

 

 

Tegen: 

 

 

RACB SPORT 

Afdeling van de vzw Royal Automobile Club of Belgium met 

zetel 1040 BRUSSEL, Aarlenstraat 53  

 

 

vertegenwoordigd door haar gerechtelijke rapporteur Mr. 

Gérard MARTIN, 

 

 

 

 

I. Rechtspleging voor de Sportrechtbank 

 

Gezien de beslissing nr. 5 van het College van 

Sportcommissarissen van de KNAF dd. 15/12/2014 waarbij 

de inschrijver/rijder Niels KOOL werd uitgesloten van de 

resultaten van het gehele evenement, meer bepaald het 

evenement Formido Finaleraces van de Clio Cup Benelux te 

Zandvoort 17-19/10/2014. 

 

Gezien de kennisgeving dd. 15/12/2014. 

 

Gezien het tijdig beroep van diezelfde datum. 

 

Gezien de oproeping van 13 januari 2015 om te verschijnen 

voor de zitting van de Sportrechtbank te Brussel op 22 

januari 2015 waarbij gedaagde opgeroepen werd voor het 

‘Beroep tegen de beslissing van de Sportcommissarissen – 

uitsluiting wegens non-conformiteit bij Technische Controle – 

Renault Clio Cup Benelux – Formido Finaleraces – Zandvoort 

(17-19/10/2014)’. 
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Gezien de stukken van het dossier. 

 

Gehoord het standpunt van de gerechtelijke rapporteur. 

 

Gehoord de conclusies voor appellant bij monde van zijn 

raadsman. 

 

 

II. Beslissing van de Sportrechtbank 

 

 

a)aangaande de feiten en de retroacten 

 

Aangezien appellant deelgenomen heeft aan de Formido 

Finaleraces van de Renault Clio Cup Benelux te Zandvoort 

op 17-19/10/2014. 

 

Aangezien de brandstof van de wagen van appellant met 

het startnummer 5 gecontroleerd werd. 

 

Aangezien naar aanleiding van deze controle vastgesteld 

werd dat de benzine niet conform de referentie brandstof 

van de Clio Cup Benelux was (rapport nakeuring dd. 

24/11/2014). 

 

Aangezien dit een inbreuk uitmaakt op artikel 16.1 van het 

technisch reglement van de Clio Cup Benelux. 

 

Aangezien gedaagde bij beslissing nr. 5 dd. 15/12/2014 

door het College van Sportcommissarissen uitgesloten werd 

van de resultaten van het gehele evenement. 

 

Aangezien appellante tegen deze beslissing beroep heeft 

aangetekend om redenen uiteengezet in zijn bezwaarschrift 

dd. 15/12/2014, de nadere motivering van Mr. Van der 

Horst dd. 17/12/2014 en zoals toegelicht ter zitting.  

 

b) beslist de Sportrechtbank als volgt: 

 

1. Overwegende dat het reglement niet duidelijk is of 

ongelode brandstof met een octaangehalte van 95 dan 

wel 98 toegelaten is. 

 

Overwegende dat beide aan de pomp op het circuit 

aangeboden worden, zodat beide als 

referentiebrandstof gelden. 

 

Overwegende dat wat betreft het octaangehalte dan 

ook geen afwijking ten opzichte van het referentiestaal 

kan vastgesteld worden. 

 

Overwegende dat op deze grondslag geenszins kan 

besloten worden dat de benzine van wagen nr. 5 niet 

conform is. 

 

Overwegende dat wagen nr. 5 op basis hiervan niet kon 

worden uitgesloten van het gehele evenement. 
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2. Overwegende dat uit het voorliggende 

onderzoeksrapport opgemaakt door SGS dd. 

31/10/2014 dient afgeleid worden dat het staal nr. 

1876 van wagen nr. 5 een afwijkende waarde vertoont 

voor wat betreft de parameter ‘Chrommatogrammes 

RW/MA/ 10050’ ten opzichte van het referentiestaal. 

 

Overwegende dat hieruit niet zomaar kan afgeleid 

worden dat er een additief of een andere ongeoorloofde 

substantie aan de benzine werd toegevoegd wat 

volgens artikel 17.1 van het sportief reglement van de 

Clio Cup Benelux 2014 en artikel 16.1 van het technisch 

reglement verboden is. 

 

Overwegende dat de wagen nr. 5 op basis van het 

beproevingsverslag van SGS dd. 31/10/2014 dan ook 

niet mocht worden uitgesloten van de resultaten van 

het gehele evenement. 

 

3. Overwegende dat het beroep derhalve ontvankelijk en 

gegrond is. 

 

Overwegende dat de beslissing nr. 5 dd. 15/12/2014 

van het College van Sportcommissarissen waarbij 

inschrijver/rijder de heer Niel KOOL met startnummer 5 

uitgesloten wordt van de resultaten van het gehele 

evenement, zijnde de Formido Finaleraces te Zandvoort 

dd. 17-19/10/2014, dan ook geen rechtsgevolg kan 

ressorteren en aldus wordt herroepen/vernietigd. 

 

Overwegende dat de wagen met startnummer 5 dan 

ook dient opgenomen te worden in de resultaten van 

het gehele evenement. 

 

4. Overwegende dat het betaalde verhaalsrecht in 

toepassing van artikel 22.a van de Nationale Sportcode 

dient teruggestort te worden aan appellant. 

 

5. Overwegende dat gezien de gegrond verklaring van het 

beroep op basis van bovenstaande motieven de overige 

aangevoerde middelen ter zake niet relevant zijn. 

 

 

OM DIE REDENEN, 

DE SPORTRECHTBANK, 

 

 

Op tegenspraak ten aanzien van appellant; 

 

Verklaart het hoger beroep ontvankelijk en gegrond; 

 

Zegt voor recht dat de beslissing nr. 5 dd. 15/12/2014 van het 

College van Sport-commissarissen waarbij inschrijver/rijder de 

heer Niel KOOL met startnummer 5 uitgesloten wordt van de 

resultaten van het gehele evenement, zijnde de Formido 

Finaleraces te Zandvoort dd. 17-19/10/2014, dan ook geen 
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rechtsgevolg kan ressorteren en aldus wordt 

herroepen/vernietigd; 

 

Zegt voor recht dat de wagen met startnummer 5 dan ook 

dient opgenomen te worden in de resultaten van het gehele 

evenement; 

 

Zegt tevens voor recht dat het gestorte verhaalsrecht integraal 

dient teruggestort te worden aan appellant; 

 

Aldus geoordeeld door de Sportrechtbank van RACB SPORT te 

Brussel door de voorzitter Mr. Benoît DECLERCK en rechters 

Mr. Arianne VANDECASTEELE en Dhr. André VANSTEYVOORT 

en uitgesproken in openbare terechtzitting van 22 januari 

2015. 

 

 

Getekend, 

 

 

 

Mr. B. DECLERCK 

 

 

 

Mr. A. VANDECASTEELE 

 

 

 

Dhr. A. VANSTEYVOORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RACB SPORT 

 

 


