
 

 

 

 

NATIONALE SPORTRECHTBANK 
 

OPENBARE ZITTING VAN 2 NOVEMBER 2022 

 

             

 

 

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

 

De Heer Ivo VAN DEN BRANDT, gedaagde, licentienummer 699843 

 

In persoon verschijnend 

 

Gehoord : Mevr. Arianne VANDECASTEELE, optredend als Sportprocureur 

 

             

 

 

1. RECHTSPLEGING VOOR DE SPORTRECHTBANK 

 

 

Het College van Sportcommissarissen van de wedstrijd Belgian Rallycross 

Championship – Round 5 in Arendonk (07/08/2022) maakt melding van een incident op 

voormelde meeting. 

 

Gedaagde werd op 20-10-2022 opgeroepen om te verschijnen voor de zitting van de 

Sportrechtbank te Brussel op 02-11-2022 wegens gevaarlijk, onsportief en onbeleefd 

gedrag tijdens een competitie (Art. 2.f Nationale Sport Code 2022 – Gerechtelijke 

Procedure). 

 

Ter zitting was de heer Ivo VAN DEN BRANDT in persoon aanwezig. 

 

Gezien de stukken van het dossier. 

 

Gezien de vordering van de sportprocureur. 
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2. BESLISSING VAN DE SPORTRECHTBANK 

 

 

a) Aangaande de procedure: oproeping 

 

 

Gedaagde werd op 20-10-2022 regelmatig opgeroepen overeenkomstig Art. 17.k van de 

Nationale Sport Code 2022 – Gerechtelijke Procedure. 

 

Gedaagde verscheen ter zitting en bevestigt zodoende bereikt te zijn door de oproeping. 

 

 

b) Aangaande de feiten 

 

Gedaagde nam deel aan de competitie Belgian Rallycross Championship – Round 5 te 

Arendonk op 7 augustus 2022. 

 

Bij de semi-finalewedstrijd kreeg gedaagde een lekke band, waarna hij traag over het 

circuit verder reed. Hij wachtte de andere piloten op en is vrijwillig op andere wagens 

ingebeukt. 

 

Gedaagde dient zich dan ook voor de Rechtbank te verantwoorden voor de 

tenlastelegging van schending van Art. 2.f van de Nationale Sport Code 2022 – 

Gerechtelijke Procedure, dat luidt als volgt: 

 

‘Artikel 2.f : 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 artikel 2.f wordt als een overtreding beschouwd, die door de 

rechtelijke macht kan worden bestraft. 

 

 

c) Beslist de rechtbank als volgt: 

 

De rechtbank stelt vast dat de gedaagde de feiten op zich niet betwist, doch sterk 

minimaliseert, in die zin hij de inhoud van het opgemaakte verslag van de koersdirecteur 

en de sportcommissarissen relativeert. 

 

Dit is laakbaar rekening houdend met de professionele manier waarop zij telkens 

opnieuw te werk gaan. 

 

Evenmin worden excuses geuit voor een dergelijk onsportief en bovenal gevaarlijk 

(rij)gedrag. 
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Dat de feiten bovendien niet ernstig kunnen betwist worden, volgt ten andere ook uit het 

feit dat gedaagde in tempore non suspecto nooit beroep aangetekend heeft tegen de 

beslissing die op 7 augustus 2022 genomen werd door de Sportcommissarissen, zijnde: 

 

“Uitsluiting van de wedstrijd met doorverwijzing naar de nationale sportrechtbank RACB 

en diskwalificatie uit alle volgende wedstrijden, tellend voor het Belgische Rallycross 

kampioenschap 2022.” 

 

Aangezien voornoemde beslissing in verhouding is tot de gepleegde inbreuk. 

 

Ingevolge de doorverwijzing is de Sportrechtbank tevens gerechtigd om gedaagde 

aanvullend te bestraffen. 

 

Ter zitting heeft gedaagde bijkomende duiding gegeven wat de aanleiding was die hem 

ertoe gebracht heeft om tot dergelijk onsportief en gevaarlijk rijgedrag te komen. 

 

Aangezien de Sportrechtbank in zekere zin begrip kan opbrengen voor de frustraties die 

door gedaagde geuit werden ten opzichte van andere deelnemers, doch gedaagde 

gewezen werd op het bestaan van een gerechtelijke procedure binnen de Nationale Sport 

Code, teneinde hem toe te laten om frustraties, die blijkbaar sinds lang bestaan, te 

kanaliseren en dit zonder het recht in eigen handen te moeten nemen. 

 

Aangezien elke deelnemer het recht heeft om een klacht in te dienen en zo nodig beroep 

kan aantekenen. 

 

Tevens werd gedaagde gewezen op de totale onafhankelijkheid van de Sportrechtbank, 

die elke zaak op een strikt individuele manier behandelt en in tegenstelling met wat ter 

zitting geuit werd, niet met ‘de mantel der liefde’ bedekt wordt, laat staan aan 

‘vriendjespolitiek’ gedaan wordt. 

 

Aangezien gedaagde anderzijds sinds jaar en dag actief is in de rallycross en niet gekend 

is voor voorgaanden. 

 

Aangezien desalniettemin een gepaste bijkomende bestraffing zich opdringt. 

 

Aangezien de sportprocureur bevestigt dat gedaagde nooit eerder in aanraking kwam met 

de Belgische Sportrechtbank. 

 

Aangezien dienvolgens de hierna omschreven bestraffing, deels met uitstel, gepast is in 

de concrete feitelijke omstandigheden. 

 

Een effectieve nationale en internationale schorsing in toepassing van artikel 6.b.8 en 7.f 

van de Nationale Sport Code – Gerechtelijke Procedure, vanaf heden, zijnde 2 november 

2022 tot en met 31 december 2022. 
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Bijkomend een nationale en internationale schorsing met uitstel gedurende twee jaar met 

ingang vanaf 1 januari 2023. 

 

Gedaagde wordt er tevens op attent gemaakt dat in toepassing van artikel 19.e van de 

Nationale Sport Code – Gerechtelijke Procedure, dit een veiligheidskwestie betreft, zodat 

een gebeurlijk beroep geen opschortende werking heeft. 

 

In toepassing van artikel 23.c. Nationale Sport Code – Gerechtelijke Procedure, wordt 

gedaagde tevens veroordeeld tot de gerechtskosten, begroot op € 500,00. 

 

 

Om deze redenen, 

De sportrechtbank, 

 

 

Op tegenspraak en ten aanzien van gedaagde; 

 

Verklaart de vordering van de Sportprocureur ontvankelijk en gegrond; 

 

Veroordeelt gedaagde Ivo VAN DEN BRANDT wegens gevaarlijk, roekeloos en 

onsportief gedrag tot een effectieve schorsing van alle vergunningen, nationaal en 

internationaal, voor de periode vanaf datum van uitspraak tot en met 31 december 2022 

en een navolgende nationale en internationale schorsing voor een periode van 2 jaar met 

ingang vanaf 1 januari 2023 doch met uitstel; 

 

Veroordeelt de gedaagde tot de kosten van het geding ten belope van € 500,00 (Artikel 23 

Nationale Sport Code – Gerechtelijke Procedure); 

 

Aldus geoordeeld door de Sportrechtbank van de RACB Sport te Brussel op 2 november 

2022 waarin zetelden 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. Benoit Declerck   Mr. Louis Derwa Dhr. André Vansteyvoort 

Voorzitter    Rechter  Rechter 


