
 

 

 

 

NATIONALE SPORTRECHTBANK 
 

OPENBARE ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2020 

 

             

 

 

De Nationale Sportrechtbank van de RACB Sport spreekt volgend vonnis uit in de zaak: 

 

De Heer Rens VAN PELT, gedaagde, licentienummer 906246 

 

De Heer Philip VAN PELT, gedaagde, licentienummer 906246, tevens wettelijk 

vertegenwoordiger van de op het moment van de feiten minderjarige Rens VAN PELT, 

 

Beiden niet aanwezig 

 

Gehoord : Mr. Gérard MARTIN, optredend als Sportprocureur 

 

             

 

 

1. RECHTSPLEGING VOOR DE SPORTRECHTBANK 

 

De voorzitter van het College van Sportcommissarissen van de wedstrijd Belgian RX 

Championship te Maasmechelen op 06-10-2019 maakt melding van een incident op 

voormelde meeting. 

 

Gedaagden werden op 20-01-2020 opgeroepen te verschijnen voor de zitting van de 

Sportrechtbank te Brussel op 04-02-2020 wegens gevaarlijk, onsportief en onbeleefd 

gedrag tijdens een competitie (Art. 2.e Nationale Sport Code 2019 – Gerechtelijke 

Procedure). 

 

Gedaagden waren niet aanwezig op de zitting, ze hebben de Griffier van de 

Sportrechtbank hiervan per mail op de hoogte gebracht op 20-01-2020. 

 

Gezien de stukken van het dossier. 
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Gezien de vordering van de sportprocureur. 

 

 

2. BESLISSING VAN DE SPORTRECHTBANK 

 

a) Aangaande de procedure : oproeping 

 

Gedaagden werden op 20-01-2020 regelmatig opgeroepen overeenkomstig Art. 21.a van 

de Nationale Sport Code 2019 – Gerechtelijke Procedure. 

 

Gedaagden verschenen niet ter zitting, maar meldden per mail op 20-01-2020 niet 

aanwezig te kunnen zijn wegens beroepsredenen, en bevestigen zodoende bereikt te zijn 

door de oproeping. 

 

b) Aangaande de feiten 

 

De Heer Rens VAN PELT nam deel aan de competitie Belgian RX Championship te 

Maasmechelen op 6 oktober 2019. 

 

Na de finalewedstrijd kwam de piloot op een gevaarlijke manier en met overdreven 

snelheid de paddock ingereden. Er ontstond tevens een woordenwisseling met een andere 

deelnemer. 

 

De dagen volgend op de wedstrijd trapte de vader van de piloot, Philip VAN PELT, via 

sociale media nog na naar de vader van een andere deelnemer, de Heer Koen PAUWELS. 

 

Gedaagden dienden zich dan ook voor de Rechtbank te verantwoorden voor de 

tenlastelegging van schending van Art. 1.e en 2.e van de Nationale Sport Code 2019 – 

Gerechtelijke Procedure, die luiden als volgt: 

 

‘Artikel 1.e : Alle deelnemers aan de Autosport zijn verantwoordelijke voor iedere 

persoon die hen vergezelt (als ouder, supporter, vriend, genodigde of eender welke 

andere hoedanigheid) op dezelfde wijze zoals ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen 

gedragingen, zowel op burgerrechtelijk vlak als sportief vlak, en zij lopen dezelfde 

sancties op als zouden ze dezelfde overtreding begaan hebben dan de vergezellende 

persoon.’ 

 

‘Artikel 2.e : Elk gevaarlijk, roekeloos en onsportief of onbeleefd gedrag tijdens de 

competitie of tijdens de voorbereiding ervan of ter gelegenheid van de autosport in het 

algemeen’. 

 

Een schending van de artikelen 1.e en 2.e worden als een overtreding beschouwd, die 

door de rechtelijke macht kan worden bestraft. 
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De materialiteit van de feiten staat niet ter discussie, nu er getuigen en geschreven 

bewijzen voorliggen. 

 

De overdreven snelheid van de piloot had volgens het Bijzonder Wedstrijdreglement – 

Artikel 5 – Algemene Voorschriften kunnen bestraft worden door het College van 

Sportcommissarissen, wat klaarblijkelijk niet is gebeurd. 

 

Rekening houdend met bovenstaande, 

 

c) Beslist de rechtbank als volgt: 

 

 

De rechtbank stelt vast dat gedaagden gedragingen stelden die niet in overeenstemming 

zijn met de waardigheid die in de autosport wordt vereist. 

 

Het gebruik van verbaal of fysiek geweld in de autosport kan nooit worden getolereerd 

noch toegelaten. 

 

Automobielsport is een zeer gevaarlijke sport waarin zelfbeheersing en eerbied voor 

iedere andere persoon van essentieel belang zijn. 

 

Het laakbaar gedrag van gedaagden dient passend bestraft te worden. 

 

De sportprocureur bevestigt echter dat gedaagden nooit eerder in aanraking kwamen met 

de Belgische Sportrechtbank, zodat uitstel kan worden verleend voor een gedeelte van de 

straf. 

 

De rechtbank verzoekt gedaagden om lessen te trekken uit dit vonnis, opdat een 

gelijkaardig incident niet meer voorkomt. 

 

De rechtbank oordeelt dienvolgens de hierna beschreven bestraffing gepast. 

 

 

Om deze redenen, 

De sportrechtbank, 

 

 

Op tegenspraak en ten aanzien van beide gedaagden; 

 

Verklaart de vordering van de sportprocureur ontvankelijk en gegrond; 

 

Veroordeelt gedaagde Rens VAN PELT wegens gevaarlijk, roekeloos en onsportief 

gedrag tijdens een competitie tot een schorsing van alle vergunningen voor een periode 

van 6 maanden, volledig met uitstel gedurende een periode van 1 jaar te rekenen vanaf 

het vonnis. 
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Veroordeelt gedaagde Philip VAN PELT wegens gevaarlijk, roekeloos en onsportief 

gedrag tijdens een competitie tot een algemeen verbod om aanwezig te zijn op trainingen, 

kampioenschappen of enige andere wedstrijd van om het even welke aard, georganiseerd 

onder de sportieve autoriteit van de RACB, dit voor een periode van 6 maanden, 

eveneens met uitstel gedurende een periode van 1 jaar te rekenen vanaf het vonnis. Dit 

verbod strekt zich uit tot elke plaats waar de competitie zich afspeelt, waaronder – maar 

niet limitatief – de paddocks, stands en pistes. 

 

Veroordeelt de gedaagden solidair tot een effectieve geldboete van 500,00 €. 

 

Veroordeelt de gedaagden solidair, tot de kosten van het geding ten belope van 500,00 € 

(Artikel 22 Nationale Sport Code – Gerechtelijke Procedure). 

 

Aldus geoordeeld door de Sportrechtbank van de RACB Sport te Brussel op 4 februari 

2020 waarin zetelden 

 

 

 

Arianne Vandecasteele  Benoît Declerck  Jean-Pierre Migeal 

Voorzitter    Rechter   Rechter 


