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APPENDIX 6 – REGELS VOOR DISCIPLINAIRE ZAKEN, HOGER BEROEPEN EN
HERZIENINGEN
35.1

Inleiding

35.1.1

Deze Regels bepalen de structuren die van toepassing zijn op beweringen van
Wangedrag en andere juridische procedures binnen de zeilsport.

35.1.2

Deze inleiding heeft tot doel een overzicht te geven hoe de Regels werken. In
de Inleiding worden de structuren niet gedefinieerd. De deelnemers moeten
alle van toepassing zijnde Delen van deze Regels zorgvuldig lezen.

35.1.3

Er zijn vier verschillende structuren van toepassing. Elk van deze structuren
komt tegemoet aan de verschillende omstandigheden van
zaken die hierin aan de orde komen. Deze structuren zijn:

35.1.4

(a)

structuren die betrekking hebben op grote internationale evenementen
(deel C);

(b)

structuren die betrekking hebben op alle andere evenementen (deel
D);

(c)

structuren die verband houden met overige disciplinaire klachten (deel
E); en

(d)

structuren die verband houden met hoger beroepen en herzieningen
van andere genomen beslissingen, of beslissingen die zijn genomen
binnen World Sailing (deel G).

De hele structuur en de procedures worden beheerd door de Judicial Board.
Grote Internationale Evenementen

35.1.5

Bij grote internationale evenementen wordt een onderzoeker (ook wel de
Event Disciplinary Investigation Officer of Disciplinaire Onderzoeker van het
evenement) benoemd, die besluit welke gevallen van Wangedrag aan het
protestcomité moeten worden voorgelegd. Indien een geval moet worden
voorgelegd, gaat dit naar het protestcomité van het evenement, dat
beslissingen neemt betreffende elke straf die van toepassing is op het
betreffende evenement. Hoger Beroepen tegen dergelijke beslissingen op
evenementniveau worden geregeld door de Regels voor Wedstrijdzeilen, die
hoger beroepen tegen beslissingen van een internationale jury, handelend in
overeenstemming met RvW Appendix N, uitsluiten.

35.1.6

Indien de straf die in het evenement is opgelegd een zekere drempel
overschrijdt, moet het protestcomité de zaak direct aan World Sailing melden.
World Sailing zal de zaak onderzoeken en besluiten of er tegen de deelnemer
een aanklacht wegens Wangedrag moet worden ingediend en vastgesteld
door een Onafhankelijk Panel, aangewezen door de Judicial Board. Dat Panel
is gemachtigd om sancties op te leggen die verder reiken dan het evenement
zelf, met inbegrip van nationale of internationale sancties, wanneer het beslist
dat de aanklacht terecht is.

35.1.7

Een hoger beroep tegen enige beslissing van het Onafhankelijk Panel kan
worden aangevraagd bij het Court of Arbitration for Sport (speciale regelingen
gelden voor de Olympische en Paralympische Spelen).
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Alle Andere Evenementen
35.1.8

Bij alle andere evenementen beslist het protestcomité in overeenstemming
met de Regels voor Wedstrijdzeilen over alle gevallen van Wangedrag op
evenementniveau. Hoger Beroepen tegen dergelijke beslissingen op
evenementniveau worden geregeld door de Regels voor Wedstrijdzeilen, die
hoger beroepen tegen beslissingen van een internationale jury, handelend in
overeenstemming met RvW Appendix N, uitsluiten.

35.1.9

Indien de straf die in het evenement is opgelegd een zekere drempel
overschrijdt, moet het protestcomité de zaak melden aan de MNA van de
Deelnemer, welke dan drie maanden heeft om te beslissen of een hogere straf
moet worden opgelegd of niet (behoudens verlenging van tijd die kan worden
verleend door de Judicial Board). Iedere MNA heeft zijn eigen procedures voor
het nemen van dergelijke beslissingen en het is de verantwoordelijkheid van
iedere MNA te waarborgen dat dergelijke procedures eerlijk verlopen en
voldoen aan een rechtmatige gang van zaken.

35.1.10

Een hoger beroep tegen een beslissing van een MNA kan worden
aangevraagd bij:

35.1.11

(a)

een Independent Appeal Panel (Onafhankelijk Hogerberoepspanel),
aangewezen door de Judicial Board; of

(b)

ieder beroepsorgaan dat eerder door de MNA is benoemd en eerder
door World Sailing voor dat doel is goedgekeurd.

Als de MNA niet in staat is om binnen drie maanden een beslissing te nemen,
moet deze de zaak rapporteren aan World Sailing en zal de Judicial Board de
zaak vervolgens onderzoeken alsof het een groot internationaal evenement
was.
Andere Disciplinaire Zaken

35.1.12

Iedere klacht van Wangedrag betreffende een World Sailing Comité of
Commissielid, lid van World Sailing, World Sailing Officer,
Race Official van World Sailing of een vertegenwoordiger van World Sailing,
kan worden ingediend door een persoon die een rechtmatig belang heeft bij
het vermeende Wangedrag. De klacht moet worden ingediend bij de Chief
Executive Officer van World Sailing.

35.1.13

Andere disciplinaire klachten moeten worden ingediend bij de relevante
Nationale Autoriteit, en worden behandeld op grond van zijn procedurele
regels en deze Regels.

35.1.14

Voor klachten op World Sailing-niveau:
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(a)

benoemt de Judicial Board een Disciplinaire Onderzoeker om de
klacht te onderzoeken en te beslissen of de persoon tegen wie de
aanklacht is ingediend, wordt beschuldigd;

(b)

wanneer tegen iemand een aanklacht is ingediend, zal de Judicial
Board een Onafhankelijk Panel benoemen om de aanklacht te
behandelen en te beslissen over het opleggen van een sanctie; en

(c)

is beroep mogelijk bij een Onafhankelijk Hogerberoepspanel,
aangewezen door de Judicial Board.
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Hoger Beroepen en Herzieningen van Beslissingen die door World Sailing zijn
genomen
35.1.15

Wanneer volgens de World Sailing Constitution of Regulations wordt
toegestaan dat een beslissing wordt herzien of een hoger beroep mogelijk is,
wordt het hoger beroep behandeld door een Onafhankelijk Panel,
aangewezen door de Judicial Board. In sommige gevallen is er beroep
mogelijk bij het Court of Arbitration for Sport.
In andere gevallen is er geen hoger beroep mogelijk tegen de beslissing van
het Onafhankelijke Panel.

35.2

Deel A – Verplichtingen bij Wangedrag

35.2.1

In deze Regels betekent een 'Deelnemer' elke deelnemer aan de wedstrijd,
booteigenaar, ondersteunend persoon, World Sailing Comité- of Commissielid,
lid van World Sailing, Officer van World Sailing, Race Official van World
Sailing of een vertegenwoordiger van World Sailing.

35.2.2

In deze Regels betekent 'Wangedrag' een schending van Regulation 35.2.3,
35.2.4 en/of Regulation 35.3.9.

35.2.3

Geen enkele Deelnemer mag wangedrag vertonen, zoals omschreven in RvW
69.1(a).

35.2.4

Geen enkel(e) World Sailing Comité of Commissielid, lid van World Sailing,
Officer van World Sailing, Race Official van World Sailing of een
vertegenwoordiger van World Sailing mag de World Sailing Constitution of
Regulations opzettelijk, herhaald of op andere wijze, meer dan een verkeerde
beoordeling, schenden.

35.3

Deel B –Bestuursorganen, Functionarissen en Algemene Bepalingen
Judicial Board

35.3.1

De Judicial Board wordt benoemd en samengesteld op grond van artikel 77
van de World Sailing Constitution.

35.3.2

De Judicial Board heeft de volgende verantwoordelijkheden en
bevoegdheden:
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(a)

algeheel bestuurlijk toezicht houden op het disciplinaire systeem van
World Sailing en ervoor te zorgen dat alle disciplinaire functies door
geschikte personen of panels worden vervuld;

(b)

algeheel bestuurlijk toezicht houden op het beroeps- en rechtssysteem
van World Sailing en ervoor zorgen dat, indien toegestaan volgens de
World Sailing Constitution of de Regulations, alle hoger beroepen voor
en herzieningen van beslissingen die zijn genomen binnen of door
World Saling, worden behandeld door geschikte personen of panels;

(c)

personen benoemen en lijsten bijhouden met personen die zitting
mogen nemen in Onafhankelijke Panels om de besluitvorming ten
aanzien van disciplinaire problemen en andere zaken van hoger
beroep of herziening uit te voeren;
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(d)

Disciplinary Investigating Officers (Disciplinaire Onderzoekers) voor
grote internationale evenementen benoemen, of voor disciplinaire
zaken waarbij World Sailing betrokken is geraakt op grond van deze
Regels;

(e)

Onafhankelijke Panels benoemen om beslissingen te nemen en
sancties op te leggen in verband met disciplinaire zaken waarbij World
Sailing betrokken is geraakt op grond van deze Regels en andere
zaken van hoger beroep of herziening;

(f)

procedureregels uitvaardigen voor alle vormen van hoorzittingen en
procedures die worden overwogen op grond van deze Regels;

(g)

richtlijnen publiceren voor disciplinaire zaken (inclusief aanbevolen
sancties);

(h)

ervoor zorgen dat zaken voortvarend worden aangepakt en verzoeken
daarvoor autoriseren);

(i)

een database bijhouden en publiceren van beslissingen die het
Onafhankelijk Panel en de Nationale Autoriteit hebben genomen in
verband met disciplinaire zaken die onder deze Regels vallen;

(j)

Disciplinaire Onderzoekers en Leden van Onafhankelijke Panels de
juiste opleiding en training geven;en

(k)

te bepalen of een klacht of rapport, dat door World Sailing is
ontvangen:
(i)

onder de jurisdictie van World Sailing en de voorzieningen in
deze Code valt;

(ii)

binnen de van toepassing zijnde tijdsperiode om
zo’n klacht of rapport in te dienen en of het door World Sailing
in behandeling kan worden genomen

Disciplinary Investigating Officer (Disciplinaire Onderzoeker)
35.3.3

35.3.4
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Een Disciplinaire Onderzoeker is een functionaris die door de Judicial Board is
benoemd en verantwoordelijk is voor een of meer van de volgende zaken
(afhankelijk van de fase van de procedure waarvoor hij is benoemd):
(a)

beweringen van Wangedrag onderzoeken op elk evenement waarvoor
hij is benoemd;

(b)

gevallen van Wangedrag voorleggen aan een protestcomité op elk
evenement waarvoor hij is benoemd;

(c)

rapporten onderzoeken die door World Sailing zijn ontvangen en
onderzoek vereisen;

(d)

elke beslissing om een aanklacht wegens Wangedrag tegen een
Deelnemer in te dienen; en

(e)

dergelijke gevallen voor een Onafhankelijk Panel brengen.

Een Disciplinaire Onderzoeker heeft het recht om een eerste gesprek en
vervolggesprekken (indien hij dit noodzakelijk acht) te voeren met elke
Deelnemer ter bevordering van het onderzoek naar de mogelijkheid van het
plegen van een of meer handelingen van Wangedrag, en wel als volgt:
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(a)

de datum en het tijdstip van de gesprekken wordt vastgesteld door de
Disciplinaire Onderzoeker, waarbij redelijk wordt tegemoetgekomen
aan de wedstrijdtoezeggingen en -planningen van de Deelnemer;

(b)

een Deelnemer heeft het recht om te worden vergezeld bij een
gesprek (inclusief een raadsman op eigen kosten);

(c)

gesprekken worden opgenomen en opgenomen gesprekken worden
uitgeschreven, dienen als bewijs en worden daarna door World Sailing
gedurende minimaal drie jaar veiliggesteld.

(d)

een deelnemer heeft recht op een tolk (de tolk wordt geregeld en
betaald door de Deelnemer); en

(e)

op verzoek wordt een opname of een transcript van een gesprek aan
de Deelnemer verstrekt, mits dit binnen een redelijke termijn na de
afronding ervan is.

Independent Panel (Onafhankelijk Panel)
35.3.5

Een Onafhankelijk Panel is een panel dat is benoemd door de Judicial Board
om verhoren uit te voeren en uitspraak doen over elke zaak waarbij World
Sailing betrokken is geraakt op grond van deze Regels.

35.3.6

Behalve zoals uiteengezet in Regulation 35.3.7, moet een Onafhankelijk Panel
bestaan uit:
(a)

drie personen, in welk geval de voorzitter een juridische opleiding
genoten moet hebben. Voor zover mogelijk is ten minste één lid van
een Onafhankelijk Panel dat uit drie personen bestaat, een actieve
wedstrijdzeiler. Geen enkel(e) werknemer van World Sailing,
Officer van World Sailing of lid van de Judicial Board wordt
benoemd als lid van een Onafhankelijk Panel dat uit drie personen
bestaat; of

(b)

één persoon, in welk geval hij een juridische opleiding genoten moet
hebben. Geen enkel(e) lid van een World Sailing Comité of
Commissielid, werknemer van World Sailing, Officer van World
Sailing, Race Official van World Sailing of lid van de Judicial
Board wordt benoemd als lid van een Onafhankelijk Panel dat uit één
persoon bestaat.

35.3.7

Als een Onafhankelijk Panel wordt benoemd voor het uitvoeren van
disciplinaire hoger beroepsfuncties in het kader van deze Regels (een
Independent Appeals Panel oftewel Onafhankelijk
Hoger Beroepspanel), zal het bestaan uit drie personen die een
juridische opleiding genoten moeten hebben en door de Judicial Board
zijn benoemd. Geen enkel(e) medewerker van World Sailing of Officer
van World Sailing wordt benoemd als lid van een
Onafhankelijk Hoger Beroepspanel.

35.3.8

De Judicial Board beslist in ieder individueel geval over de
samenstelling van het Onafhankelijk Panel of het Onafhankelijke Hoger
Beroepspanel, en zal het benoemen, gelet op alle omstandigheden van
het zaak en de richtlijnen die deze heeft gepubliceerd. Elke uitdaging
qua samenstelling van het Panel zal worden gedaan in
overeenstemming met de termijnen en de procedure die zijn
uiteengezet in de Procedureregels en worden beslist door de Judicial
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Board. Er is geen beroep mogelijk tegen de beslissing van de Judicial
Board ter zake.

Algemene Bepalingen
35.3.9

Alle Deelnemers moeten alle redelijke maatregelen nemen om
Disciplinaire Onderzoekers te helpen bij het verzamelen van
bewijsmateriaal. Als een Disciplinaire Onderzoeker een persoon
verzoekt het bewijs te leveren, wordt die persoon (onder voorbehoud
van overwegingen zoals een wettelijk beroepsgeheim of andere
wettelijke rechten) verplicht om dit te verstrekken. Het niet voldoen aan
een verzoek van een Disciplinaire Onderzoeker wordt beschouwd als
Wangedrag.

35.3.10

Deelnemers moeten zich onmiddellijk beschikbaar houden op het
meest actuele postadres dat in het bezit is van World Sailing, van een
Nationale Autoriteit of van de Organiserende Autoriteit van een
evenement met betrekking tot het onderzoek dat is gestart.

35.3.11

Elke kennisgeving die is afgeleverd aan een Deelnemer, wordt geacht
door de Deelnemer op de datum van levering op een dergelijk adres te
zijn ontvangen, zoals opgenomen in de leveringsbevestiging die wordt
verstrekt door een koerier of de post. Elke andere methode van veilige
en vertrouwelijke communicatie kan worden gebruikt, waaronder e-mail
en fax. De bewijslast van levering berust in dergelijke
omstandigheden echter bij de persoon die het document heeft
geleverd.

35.3.12

Alle beslissingen die worden genomen onder auspiciën van deze
Regels door een Onafhankelijk Panel of Onafhankelijke
Beroepsinstantie, of door een Nationale Autoriteit, worden door de
Judicial Board gepubliceerd, behalve dat de Judicial Board, naar eigen
goeddunken (waartegen geen beroep mogelijk is), kan:
(a)

besluiten een beslissing niet te publiceren, indien een dergelijke
publicatie in zijn geheel ongepast is; of

(b)

besluiten om delen van de beslissing te redigeren en alleen de
geredigeerde kopie te publiceren.

35.3.13

Waar een Nationale Autoriteit op grond van deze Regels tot een
beslissing moet komen over eventuele disciplinaire of andere zaken,
zal die Nationale Autoriteit alles in het werk stellen om ervoor te zorgen
dat de procedures waarmee zij een dergelijk besluit neemt, eerlijk en
passend zijn, gelet op alle omstandigheden van elk individueel geval.

35.3.14

Ondanks dat er hoger beroep kan worden ingesteld, zoals uiteengezet
in deze Regels, worden alle beslissingen die op grond van deze
Regels zijn genomen, erkend door World Sailing en alle Nationale
Autoriteiten, die alles in het werk zullen stellen om een dergelijke
beslissing van kracht te laten worden.
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Overgangsbepalingen voor klachten met betrekking tot Disciplinaire
zaken en Wangedrag
35.3.15

Deze Regulations zijn enkel van toepassing op beschuldigingen van
Wangedrag die zich na 14 november 2015 hebben voorgedaan. Op
alle Wangedrag dat zich op of vóór 14 november 2015 heeft
voorgedaan, zijn de geldende bepalingen per 13 november 2015 van
toepassing tot het einde van die procedures, met inbegrip van een
eventuele beroepsprocedure.

35.3.16

In het geval dat het onduidelijk is of het vermeende Wangedrag op of
vóór 14 november 2015 heeft plaatsgevonden, of als het vermeende
Wangedrag zich heeft voorgedaan of werd voortgezet zowel vóór als
na 14 november 2015, beslist de Judicial Board of de oude of nieuwe
procedure moet worden gevolgd. De Judicial Board neemt deze
beslissing met het oog op de eisen van billijkheid en na de persoon die
het vermeende Wangedrag heeft begaan, een redelijke gelegenheid te
hebben geboden om uitspraken te doen over de geschikte procedure.
Een dergelijke beslissing is niet vatbaar voor beroep.

Overgangsbepalingen met betrekking tot Hoger Beroepen en
Herzieningen van andere Beslissingen van World Sailing
35.3.17

Deel G van deze Regulation is alleen van toepassing op beroep of
bezwaar tegen elke beslissing van World Sailing, indien een dergelijk
beroep of bezwaar wordt aangetekend na 14 november 2015. Op alle
hoger beroepen en herzieningen die zich op of vóór 14 november 2015
hebben voorgedaan, zijn de geldende bepalingen per 13 november
2015 van toepassing tot het einde van die procedures.

35.4 Deel C – Wangedrag op Grote Internationale Evenementen
35.4.1

De procedures in dit Deel zijn alleen van toepassing op de volgende
evenementen.
(a)

Olympische en Paralympische zeilwedstrijden;

(b)
alle evenementen georganiseerd door of namens World
Sailing;
(c)

de America's Cup en de bijbehorende evenementen; en

(d)

de Volvo Ocean Race.

Beweringen van Wangedrag onderzoeken
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35.4.2

De Judicial Board benoemt een Disciplinaire Onderzoeker (ook wel de
Event Disciplinary Investigation Officer genoemd) om klachten van
Wangedrag op het evenement te onderzoeken. Als de Disciplinaire
Onderzoeker lid is van de internationale jury van het evenement, maakt
hij geen deel uit van een hoorzittingspanel en neemt hij niet deel aan
besprekingen of beslissingen over de zaak. De internationale jury blijft
de juiste samenstelling houden indien een van de internationale
juryleden niet in staat is om een zaak te behandelen als gevolg van de
benoeming tot Disciplinaire Onderzoeker, zoals voorzien in RvW,
Appendix N.

35.4.3

Iedere klacht over Wangedrag wordt verwezen naar de Disciplinaire
Onderzoeker van het evenement. Verwijzingen vinden plaats binnen
48 uur nadat het vermeende Wangedrag is opgetreden, tenzij de
Disciplinaire Onderzoeker van het evenement, naar eigen goeddunken
(waartegen geen beroep mogelijk is), bepaalt dat er een goede reden
is om deze tijd te verlengen.

35.4.4

De Disciplinaire Onderzoeker van het evenement zal
dienovereenkomstig en gezien zijn onderzoek, naar eigen goeddunken
(waartegen geen beroep mogelijk is):

35.4.5

(a)

geen verdere actie ondernemen; of

(b)

een waarschuwing geven aan een Deelnemer tegen wie de
klacht is ingediend, en daarna geen verdere actie ondernemen;
of

(c)

de Deelnemer van Wangedrag beschuldigen.

De beslissing van de Disciplinaire Onderzoeker van het evenement op
grond van Regulation 35.4.4 moet bij de eerstvolgende gelegenheid
schriftelijk aan de Deelnemer en aan het protestcomité worden
medegedeeld.
Hoorzitting Protestcomité en Beslissing

35.4.6

Als de Disciplinaire Onderzoeker van het evenement beslist dat er een
aanklacht wegens Wangedrag moet worden ingediend tegen de
Deelnemer, wordt die zaak bekeken en behandeld door het
protestcomité in overeenstemming met de procedures in RvW 69,
zoals gewijzigd door dit Deel van de Regels. Het protestcomité mag
iedere straf opleggen die voor het evenement relevant is, zoals
voorzien in de RvW. Alle rechten betreffende hoger beroep van die
beslissing worden beheerst door de RvW.

35.4.7

Het protestcomité moet zijn beslissing melden aan World Sailing,
waarbij alle opnames van het verhoor en alle beschikbare documenten
of andere bewijsstukken worden verstrekt als het:
(a)
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een straf oplegt die groter is dan één niet aftrekbare
diskwalificatie in een wedstrijd;
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(b)

de deelnemer uitsluit van het evenement of de plaats van het
evenement; of

(c)

in alle andere gevallen als het dat passend vindt (met inbegrip
van op grond van RvW 69.2(k).

35.4.8

Wanneer World Sailing een rapport ontvangt op grond van Regulation
35.4.7, zal de Judicial Board een nieuwe Disciplinaire Onderzoeker
(de World Sailing Disciplinary Investigating Officer ofwel Disciplinaire
Onderzoeker van World Sailing) benoemen om dit rapport te
beoordelen. De Disciplinaire Onderzoeker van World Sailing mag niet
de Disciplinaire Onderzoeker van het evenement zijn en mag geen
wedstrijdcomitélid zijn geweest op het evenement.

35.4.9

Na de beoordeling zal de Disciplinaire Onderzoeker van World Sailing
naar eigen goeddunken (waartegen geen beroep mogelijk is):
(a)

geen verdere actie ondernemen; of

(b)

een waarschuwing geven aan een Deelnemer die in het rapport
is genoemd, en daarna geen verdere actie ondernemen; of

(c)

een aanklacht tegen elke Deelnemer met een of meer
handelingen van Wangedrag indienen die, naar mening van de
Disciplinaire Onderzoeker van World Sailing, bredere
disciplinaire maatregelen rechtvaardigen dan de
evenementjurisdictie van het protestcomité.

35.4.10

De beslissing van de Disciplinaire Onderzoeker van World Sailing op
grond van Regulation 35.4.9 moet bij de eerstvolgende gelegenheid
schriftelijk aan de Deelnemer en aan de Judicial Board worden
medegedeeld.

35.4.11

Binnen veertien dagen na ontvangst van een aanklacht wegens
Wangedrag, benoemt de Judicial Board een Onafhankelijk Panel om
de aanklacht te bepalen.

35.4.12

De door de Judicial Board gepubliceerde Procedureregels zijn van
toepassing op het gedrag van, de bepaling van de aanklacht en de
hoorzitting wegens de aanklacht door het Onafhankelijke Panel en de
termijnen voor een eventuele beroepsprocedure.

35.4.13

De sancties die door het Onafhankelijke Panel mogen worden
opgelegd na een bewezen aanklacht wegens Wangedrag, zijn vermeld
in deel F van deze Regels. Bij de overweging om sancties op te
leggen, moet het Onafhankelijke Panel rekening houden met:
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(a)

alle richtlijnen voor sancties die vóór het evenement door de
Judicial Board zijn gepubliceerd; en

(b)

alle gepubliceerde beslissingen op grond van RvW 69 en/of
deze Regulation die in overeenstemming zijn met relevante
richtlijnen voor sancties (dergelijke beslissingen vormen een
richtlijn, maar zijn in geen geval bindende precedenten).
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Hoger Beroepen tegen de Beslissing van het Onafhankelijke Panel
35.4.14

World Sailing en Deelnemers stemmen er hierbij mee in dat zij de
beslissing van een Onafhankelijk Panel respecteren en eraan zijn
gebonden, met enkel het recht van hoger beroep dat hieronder is
uiteengezet.

35.4.15

Er is een recht van hoger beroep tegen een beslissing van het
Onafhankelijke Panel, dat handelt onder deel C van deze Regels, door
middel van arbitrage voor het Hof van Arbitrage voor de Sport (CAS) in
Lausanne, Zwitserland. Er kan een hoger beroep worden
aangespannen:

35.4.16

(a)

door World Sailing; of

(b)

door een deelnemer die een hogere straf heeft gekregen dan
een waarschuwing, berisping of officiële waarschuwing.

De arbitrage wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Code of
Sports-Related Arbitration (regels voor sportgerelateerde arbitrage).
Het CAS-panel bestaat uit één arbiter en de taal van de arbitrage is
Engels.

Algemene Procedures met betrekking tot aanklachten
35.4.17

Als een aanklacht wordt ingediend, wordt zo spoedig mogelijk een
schriftelijke kennisgeving van de aanklacht verstrekt aan de Deelnemer
en het protestcomité en/of de Judicial Board (indien van toepassing),
waarin het volgende is opgenomen:
(a)

in het kort de aard van het vermeende Wangedrag;

(b)

de regel(s) die zouden zijn geschonden; en

(c)

kopieën van documenten of ander materiaal waarnaar wordt
verwezen in de aanklacht.

35.4.18

Er kan één aanklacht worden ingediend tegen een Deelnemer voor
meer dan één daad van Wangedrag. Op de aanklacht wordt dan echter
de aard van elke vermeende daad van Wangedrag afzonderlijk
aangeven, evenals de bepalingen die zouden zijn geschonden. Deze
worden behandeld als afzonderlijke aanklachten.

35.4.19

Indien het onderwerp van of de feiten met betrekking tot een aanklacht
of aanklachten tegen één of meerdere deelnemer(s) voldoende
verbonden zijn (inclusief, maar niet beperkt tot, als het Wangedrag is
gepleegd op dezelfde tijd of plaats of als er sprake is van
gemeenschappelijke bewijs), kan de relevante Disciplinaire
Onderzoeker de disciplinaire procedures bundelen, zodat deze samen
kunnen worden behandeld en bepaald bij een gezamenlijke hoorzitting,
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onder voorbehoud dat het protestcomité en/of het benoemde
Onafhankelijke Panel beslist dat er een alternatieve procedure
plaatsvindt.

35.5

Deel D – Alle Andere Evenementen

35.5.1

De bepalingen in dit deel van deze Regels zijn van toepassing op alle
evenementen die worden gezeild onder de Regels voor
Wedstrijdzeilen, behalve de bepalingen die worden genoemd in
Regulation 35.4.1.

35.5.2

Alle klachten, beweringen of rapporten betreffende Wangedrag worden
beschouwd en berecht door het protestcomité in overeenstemming met
de procedures in RvW 69. Het protestcomité mag iedere straf opleggen
die voor het evenement relevant is, zoals voorzien in RvW 69. Alle
rechten betreffende hoger beroep van die beslissing worden beheerst
door de Regels voor Wedstrijdzeilen.

35.5.3

Het protestcomité moet zijn beslissing melden aan de nationale
autoriteit van de deelnemer, waarbij alle verslagen van het verhoor en
alle beschikbare documenten of andere bewijsstukken worden
verstrekt als het:
(a)

een straf oplegt die groter is dan één niet aftrekbare
diskwalificatie in een wedstrijd;

(b)

de deelnemer uitsluit van het evenement of de plaats van het
evenement; of

(c)

in alle andere gevallen als het dat passend vindt.

Herziening door de Nationale Autoriteit en verdere actie
35.5.4

Wanneer een Nationale Autoriteit een rapport ontvangt op grond van
Regulation 35.5.3 moet deze het rapport beoordelen en kan deze een
verder onderzoek uitvoeren in relatie tot de zaken in het rapport.
Echter, de Jurical Board mag aangeven dat het rapport overgedragen
moet worden aan en behandeld door World Sailing op grond van
Regulation 35.6.12.

35.5.5
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De Nationale Autoriteit moet, binnen drie maanden na ontvangst van
het rapport van het protestcomité, een schriftelijke uitspraak doen
waarin deze beslist:
(a)

geen verdere actie te ondernemen; of

(b)

een waarschuwing te geven aan een Deelnemer die in het
rapport is genoemd, en daarna geen verdere actie te
ondernemen; of

Versie november 2016 datum van ingang: 1 januari 2017

Nederlandse vertaling. Bij twijfels over de interpretatie of uitleg van deze
Regulation is de Engelse tekst bindend.
REGULATION 35
(c)

dat er sprake is van een geval van Wangedrag en of er enige
verdere sanctie, en zo ja welke, binnen de jurisdictie van de
Nationale Autoriteit zal worden opgelegd.

35.5.6

De beslissing van de Nationale Autoriteit op grond van Regulation
35.5.5 moet bij de eerstvolgende gelegenheid schriftelijk aan de
Deelnemer en aan de Judicial Board worden medegedeeld.

35.5.7

De sancties die door de Nationale Autoriteit mogen worden opgelegd,
worden vermeld in deel F van deze Regels. Bij de overweging om
sancties op te leggen, moet de Nationale Autoriteit rekening houden
met:
(a)

alle richtlijnen voor sancties die vóór het evenement door de
Judicial Board zijn gepubliceerd; en

(b)

alle gepubliceerde beslissingen op grond van RvW 69 en/of
deze Regulation die in overeenstemming zijn met relevante
richtlijnen voor sancties (dergelijke beslissingen vormen een
richtlijn, maar zijn in geen geval bindende precedenten).

35.5.8

De tijd om een beslissing te nemen, zoals uiteengezet in Regulation
35.5.5 kan worden verlengd door de Judicial Board na een schriftelijk
verzoek van de Nationale Autoriteit.

35.5.9

Als een Nationale Autoriteit niet in staat is een beslissing te nemen
binnen de tijdslimiet zoals voorgeschreven in Regulation 35.5.5 (of
enige verlengde tijd):

35.5.10

(a)

zal de Nationale Autoriteit dat falen melden aan de Judicial
Board; en

(b)

mag elke persoon met een voldoende betrokkenheid bij de zaak
in het rapport dat falen onder de aandacht van de Judicial
Board brengen.

Als de Judicial Board op de hoogte is van het falen van een Nationale
Autoriteit om binnen de gestelde termijn tot een besluit te komen, kan
de Judicial Board, naar eigen goeddunken (waarvoor geen beroep
mogelijk is):
(a)

de Nationale Autoriteit meer tijd geven om tot zijn beslissing te
komen; en/of

(b)

van de Nationale Autoriteit vereisen dat zij tot een beslissing
komt binnen een dergelijke verlengde tijd; of

(c)

het beheer over het rapport overnemen.

35.5.11

Mocht de Judicial Board het beheer over het rapport overnemen, dan
zal een dergelijk beheer in overeenstemming met de Regulations
35.4.8 t/m 35.4.16, behalve dat de termijnen gaan lopen vanaf de
datum waarop de Judicial Board het beheer van het rapport overnam.
De Nationale Autoriteit verstrekt alle verslagen van elke hoorzitting en
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alle documenten of ander bewijsmateriaal waarover zij beschikt aan de
Judicial Board.

Hoger Beroepen tegen de Beslissing van de Nationale Autoriteit
35.5.12

Er is een beroep mogelijk tegen de beslissing van de Nationale
Autoriteit bij:
(a)

een alternatieve instantie voor de beslechting van geschillen die
door de Nationale Autoriteit is benoemd als die regelingen door
World Sailing zijn goedgekeurd; of

(b)

indien World Sailing geen alternatieve regelingen heeft
goedgekeurd, de Judicial Board als, en uitsluitend als, de
Nationale Autoriteit de Deelnemer een schorsing of intrekking
van meer dan drie maanden oplegt van zijn Deelnamerecht aan
wedstrijden of evenementen van World Sailing; of

(c)

De judicial board als de Chief Executive Officer van mening is
dat de beslissing van de Nationale Autoriteit buitengewoon mild
is.

35.5.13

Elk hoger beroep moet binnen veertien dagen na de beslissing van de
Nationale Autoriteit schriftelijk worden ingediend.

35.5.14

Als het beroep wordt ingesteld bij de Judicial Board, zal deze binnen
veertien (14) dagen na ontvangst van het hoger beroep een
Onafhankelijk Hoger Beroepspanel benoemen voor een hoorzitting en
de bepaling van het hoger beroep.

35.5.15

De procedure die het Onafhankelijk Hoger Beroepspanel zal hanteren,
wordt beheerst door de Procedureregels die zijn gepubliceerd door de
Judicial Board.

35.5.16

World Sailing, Nationale Autoriteiten en Deelnemers stemmen er hierbij
mee in dat zij zijn gebonden aan de beslissing van een Onafhankelijk
Hoger Beroepspanel dat het hoger beroep bepaalt, of aan de
beslissing van de benoemde alternatieve instantie voor de beslechting
van geschillen. Er is geen hoger beroep mogelijk tegen een dergelijke
beslissing.

35.6

Deel E - Alle Andere disciplinaire klachten

35.6.1

De bepalingen in dit Deel van deze Regels zijn van toepassing op alle
klachten over Wangedrag die worden ontvangen door World Sailing of
door Nationale Autoriteiten en niet onder de Delen C of D vallen. De
bepalingen in dit Deel van deze Regels zijn echter niet van toepassing
op klachten die onder een ander Deel van deze Regels hadden kunnen
vallen, maar die waren uitgesloten op grond van de termijnen of
beslissingen in dat Deel.
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35.6.2

Al dit soort klachten moeten:
(a)

schriftelijk worden ingediend bij de Chief Executive Officer van
World Sailing indien de klacht betrekking heeft op Wangedrag
van een World Sailing Comité of Commissielid, lid van World
Sailing, Officer van World Sailing, Race Official van World
Sailing of een vertegenwoordiger van World Sailing in de
uitoefening van hun functie;

(b)

schriftelijk worden ingediend bij de equivalente persoon van
de Nationale Autoriteit van de Deelnemer, die het
onderwerp van de klacht is, in alle andere gevallen;

(c)

binnen veertien (14) dagen na het vermeende wangedrag
worden ingediend, tenzij deze termijn wordt verlengd door een
persoon die volgens de Procedureregels gemachtigd is om een
verlenging toe te staan; en

(d)

worden ingediend door een wedstrijdcomitélid, zeiler, technisch
afgevaardigde, Nationale Autoriteit of gemachtigd lid van een
organiserende autoriteit of een internationale klasseorganisatie,
Deelnemer of een andere persoon of instantie met voldoende
statuur of relatie tot het vermeende Wangedrag, zoals is
toegestaan door de persoon die volgens de Procedureregels de
statuur kan bepalen.

35.6.3

In afwijking van Regulation 35.6.2 kan de Chief Executive
Officer van World Sailing of de equivalente persoon bij een
Nationale Autoriteit binnen veertien (14) dagen een klacht van
Wangedrag initiëren, nadat deze de beschikking heeft gekregen
over de relevante informatie.

Klachten gericht aan Nationale Autoriteiten
35.6.4

De Nationale Autoriteit beoordeelt de klacht en kan een verder
onderzoek uitvoeren in relatie tot de zaken in de klacht. Echter, de
Jurical Board mag aangeven dat het rapport overgedragen moet
worden aan en behandeld door World Sailing op grond van
Regulation 35.6.12.

35.6.5

De Nationale Autoriteit moet, binnen drie maanden na ontvangst van
de klacht, een schriftelijke uitspraak doen waarin deze beslist:
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(a)

geen verdere actie te ondernemen; of

(b)

een waarschuwing te geven aan elk persoon die het onderwerp
van de klacht vormt, en daarna geen verdere actie te
ondernemen; of

(c)

dat er sprake is van een geval van Wangedrag en of er enige
verdere sanctie, en zo ja welke, binnen de jurisdictie van de
MNA zal worden opgelegd.
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35.6.6

De beslissing van de Nationale Autoriteit op grond van Regulation
35.6.5 van dit Deel van de Regels moet bij de eerstvolgende
gelegenheid schriftelijk aan de Deelnemer, aan de Judicial Board en
aan de klager worden medegedeeld.

35.6.7

De sancties die door de Nationale Autoriteit mogen worden opgelegd,
worden vermeld in deel F. Bij de overweging om sancties op te leggen,
moet de Nationale Autoriteit rekening houden met:
(a)

alle richtlijnen voor sancties die vóór het evenement door de
Judicial Board zijn gepubliceerd;

(b)

alle gepubliceerde beslissingen op grond van RvW 69 en/of
deze Regulation die in overeenstemming zijn met relevante
richtlijnen voor sancties (dergelijke beslissingen vormen een
richtlijn, maar zijn in geen geval bindende precedenten).

35.6.8

De tijd om een uitspraak te doen, zoals uiteengezet in Regulation
35.6.5 kan worden verlengd door de Judicial Board na een schriftelijk
verzoek van de Nationale Autoriteit.

35.6.9

Als een Nationale Autoriteit niet in staat is uitspraak te doen
binnen de tijdslimiet zoals voorgeschreven in Regulation35.5.5 (of
enige verlengde tijd), mag elke persoon met een voldoende
betrokkenheid bij de zaak van de klacht dat gebrek onder de aandacht
van de Judicial Board brengen.

35.6.10

De Judicial Board kan, naar eigen goeddunken (waartegen geen
beroep mogelijk is):

35.6.11

(a)

de Nationale Autoriteit meer tijd geven om tot zijn uitspraak te
komen; en/of

(b)

van de Nationale Autoriteit vereisen dat zij tot een uitspraak
komt binnen een dergelijke verlengde tijd; of

(c)

de behandeling van de klacht overnemen.

Mocht de Judicial Board de behandeling de klacht overnemen, dan zal
een dergelijke behandeling in overeenstemming met de Regulations
35.4.8 t/m 35.4.16, behalve dat de termijnen gaan lopen vanaf de
datum waarop de Judicial Board de behandeling van de klacht
overnam. De Nationale Autoriteit verstrekt alle verslagen van elke
hoorzitting en alle documenten of ander bewijsmateriaal waarover zij
beschikt aan de Judicial Board.

Klachten gericht aan World Sailing
35.6.12

Indien een klacht door World Sailing wordt ontvangen in het kader van
dit Deel van de Regels, wordt deze door de Chief Executive Officer
doorgegeven aan de Judicial Board. De Judicial Board benoemt binnen
veertien (14) dagen na de klacht een Disciplinaire Onderzoeker om de
klacht te onderzoeken.
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35.6.13

Na de beoordeling zal de Disciplinaire Onderzoeker naar eigen
goeddunken (waartegen geen beroep mogelijk is):
(a)

geen verdere actie ondernemen; of

(b)

een waarschuwing geven aan een Deelnemer die in het rapport
is genoemd, en daarna geen verdere actie ondernemen; of

(c)

een aanklacht tegen elke Deelnemer met een of meer
handelingen van Wangedrag indienen die, naar mening van de
Disciplinaire Onderzoeker, disciplinaire maatregelen binnen de
jurisdictie van World Sailing rechtvaardigen.

35.6.14

De beslissing van de Disciplinaire Onderzoeker op grond van
Regulation 35.6.13 moet bij de eerstvolgende gelegenheid schriftelijk
aan de Deelnemer en de klager worden medegedeeld.

35.6.15

In het geval dat de Disciplinaire Onderzoeker heeft besloten geen
verdere actie te ondernemen, kan de klager binnen zeven (7) dagen na
ontvangst van de uitspraak, een schriftelijk verzoek indienen bij de
Judicial Board om een tweede Disciplinaire Onderzoeker te benoemen
die onafhankelijk van de eerste Disciplinaire Onderzoeker de klacht
onderzoekt. Indien een dergelijk verzoek wordt ingediend, zal de
Judicial Board, binnen veertien (14) dagen na het verzoek, een tweede
Disciplinaire Onderzoeker benoemen om een uitspraak te doen in
overeenstemming met Regulation 35.6.13. Deze procedure mag
slechts eenmaal bij een klacht worden toegepast.

Procedures met betrekking tot aanklachten door World Sailing
35.6.16

Als een aanklacht tegen een Deelnemer wordt ingediend, wordt zo
spoedig mogelijk een schriftelijke kennisgeving van de aanklacht
verstrekt aan de Deelnemer en de Judicial Board, waarin het volgende
is opgenomen:
(a)

in het kort de aard van het vermeende Wangedrag;

(b)

de regel(s) die zouden zijn geschonden; en

(c)

kopieën van documenten of ander materiaal waarnaar wordt
verwezen in de aanklacht.

35.6.17

Er kan één aanklacht worden uitgevaardigd tegen een Deelnemer voor
meer dan één daad van Wangedrag. Op de aanklacht wordt dan echter
de aard van elke vermeende daad van Wangedrag afzonderlijk
aangeven, evenals de bepalingen die zouden zijn geschonden. Deze
worden behandeld als afzonderlijke aanklachten.

35.6.18

Indien het onderwerp van of de feiten met betrekking tot een aanklacht
of aanklachten tegen één of meerdere deelnemer(s) voldoende
verbonden zijn (inclusief, maar niet beperkt tot, als het Wangedrag is
gepleegd op dezelfde tijd of plaats of als er sprake is van
gemeenschappelijke bewijs), kan de Disciplinaire Onderzoeker de
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disciplinaire procedures bundelen, zodat deze samen kunnen worden
behandeld en bepaald bij een gezamenlijke hoorzitting, onder
voorbehoud dat het benoemde Onafhankelijke Panel beslist dat er een
alternatieve procedure plaatsvindt.

Hoorzitting en aanklacht bepalen
35.6.19

Binnen veertien (14) dagen na ontvangst van een aanklacht wegens
Wangedrag, benoemt de Judicial Board een Onafhankelijk Panel om
de aanklacht te bepalen.

35.6.20

De door de Judicial Board gepubliceerde Procedureregels zijn van
toepassing op het gedrag van, de bepaling van de aanklacht en de
hoorzitting wegens de aanklacht door het Onafhankelijke Panel en de
termijnen voor een eventuele beroepsprocedure.

35.6.21

De sancties die door het Onafhankelijk Panel mogen worden opgelegd
na een bewezen aanklacht wegens Wangedrag, zijn vermeld in deel F.
Bij de overweging om sancties op te leggen, moet het Onafhankelijk
Panel rekening houden met:
(a)

alle richtlijnen voor sancties die vóór het evenement door de
Judicial Board zijn gepubliceerd;

(b)
alle gepubliceerde uitspraken op grond van RvW 69 en/of
deze Regulation die in overeenstemming zijn met relevante
richtlijnen voor sancties (dergelijke uitspraken vormen een
richtlijn, maar zijn in geen geval bindende precedenten).

Hoger Beroepen tegen de Uitspraken van de Nationale Autoriteit of het
Onafhankelijk Panel
35.6.22

World Sailing en Deelnemers stemmen er hierbij mee in dat zij de
uitspraak van een Onafhankelijk Panel respecteren en eraan zijn
gebonden, met enkel het recht van hoger beroep dat hieronder is
uiteengezet.

35.6.23

Er is hoger beroep mogelijk tegen de uitspraak van de Nationale
Autoriteit bij:
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(a)

een alternatieve instantie voor de beslechting van geschillen die
door de Nationale Autoriteit is benoemd als die regelingen door
World Sailing zijn goedgekeurd; of

(b)

indien World Sailing geen alternatieve regelingen heeft
goedgekeurd, bij de Judicial Board als, en uitsluitend als, de
Nationale Autoriteit de Deelnemer een schorsing of intrekking
van meer dan drie maanden oplegt qua Deelnamerecht aan
wedstrijden of evenementen van World Sailing.
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35.6.24

Er is hoger beroep mogelijk tegen een beslissing van het
Onafhankelijke Panel, als, en uitsluitend als, de beslissing het
volgende inhoudt:
(a)

een schorsing of intrekking van meer dan drie maanden van
Deelnamerecht aan wedstrijden of evenementen van World
Sailing in het geval van een zeiler, booteigenaar of
ondersteuningspersoon; of

(b)

elke opgelegde sanctie (met uitzondering van een
waarschuwing, reprimande, berisping of boete) in het geval van
het World Sailing Comité of Commissieleden, Officers van
World Sailing, Race Officials of vertegenwoordigers van World
Sailing.

35.6.25

Elk hoger beroep moet binnen veertien (14) dagen na de uitspraak
waartegen beroep is aangetekend, schriftelijk worden ingediend.

35.6.26

Als het beroep wordt ingesteld bij de Judicial Board, zal deze binnen
veertien (14) dagen na ontvangst van het hoger beroep een
Onafhankelijk Panel (het Onafhankelijk Hogerberoepspanel)
benoemen voor een hoorzitting en de bepaling van het hoger beroep.

35.6.27

De procedure die het Onafhankelijk Hogerberoepspanel zal hanteren,
wordt beheerst door de Procedureregels die zijn gepubliceerd door de
Judicial Board.

35.6.28

World Sailing, Nationale Autoriteiten en Deelnemers stemmen er hierbij
mee in dat zij zijn gebonden aan de beslissing van het Onafhankelijke
Hoger Beroepspanel of aan de beslissing van de benoemde
alternatieve instantie voor de beslechting van geschillen. Er is geen
hoger beroep mogelijk tegen een dergelijke beslissing.

7.

Deel F – Straffen

35.7.1

De volgende straffen kunnen worden opgelegd aan Deelnemers door
World Sailing of Nationale Autoriteiten:
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(a)

geen sanctie;

(b)

een waarschuwing, berisping of reprimande;

(c)

een boete van ten hoogste € 1000;

(d)

een voorschrift om niet deel te nemen of op te treden als
wedstrijdcomitélid in een bepaald(e) evenement of klasse (of
typen evenementen of klassen);

(e)

schorsing of intrekking qua Deelnamerecht aan wedstrijden
en/of evenementen van World Sailing (of het stellen van
voorwaarden aan een dergelijk deelnamerecht);

(f)

schorsing of beëindiging van het mandaat van bestuursleden
van World Sailing of vertegenwoordigers van World Sailing;
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(g)

schorsing of intrekking van een benoemingscertificaat in het
geval van Race Officials (of het stellen van voorwaarden
aan een dergelijke benoeming);

(h)

elke sanctie die is vermeld in de World Sailing Code of Ethics
(Ethische gedragscode);

(i)

een rapport maken voor een Nationale Autoriteit die lid is van
World Sailing, door World Sailing erkende klassen, World
Sailing (onder een andere Regulation of de Regels voor
wedstrijdzeilen) of elke andere geschikte organisatie; en/of

(j)

elke andere sanctie die World Sailing of de Nationale Autoriteit
binnen zijn bevoegdheid kan opleggen.

35.8

Deel G – Hoger beroepen en herzieningen van andere genomen
Beslissingen, of Beslissingen die zijn genomen binnen of door
World Sailing

35.8.1

De bepalingen in dit Deel van deze Regels zijn van toepassing op alle
hoger beroepen voor en herzieningen van beslissingen die zijn
genomen binnen of door World Saling, wanneer de World Sailing
Constitution of Regulations een dergelijk hoger beroep of herziening
uitdrukkelijk toestaan.

35.8.2

Elk hoger beroep of verzoek om herziening moet schriftelijk worden
ingediend bij de Chief Executive Officer binnen de gestelde termijn die
in de World Sailing Constitution or Regulations is vermeld, of indien er
geen termijn is bepaald, binnen veertien (14) dagen na de
kennisgeving van de beslissing waartegen beroep wordt aangetekend
of een herziening wordt aangevraagd.

35.8.3

The Chief Executive Officer stuurt het hoger beroep of verzoek tot
herziening naar de Judicial Board, die binnen veertien dagen na
ontvangst, een Onafhankelijk Panel benoemt voor een hoorzitting en
de bepaling van het hoger beroep of de herziening.

35.8.4

De door de Judicial Board gepubliceerde Procedureregels zijn van
toepassing op het beheer van, de bepaling van de aanklacht en de
hoorzitting van de aanklacht of de herziening door het Onafhankelijke
Panel.

35.8.5

Als de beslissing van het Onafhankelijke Panel direct betrekking heeft
op het deelnamerecht van een persoon aan een groot internationaal
evenement, zoals opgenomen in Regulation 35.4.1 hierboven, is er
een recht van hoger beroep tegen een beslissing van het
Onafhankelijke Panel door middel van arbitrage voor het Hof van
Arbitrage voor de Sport (CAS) in Lausanne, Zwitserland. Er kan een
hoger beroep worden aangespannen:
(a)
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Nederlandse vertaling. Bij twijfels over de interpretatie of uitleg van deze
Regulation is de Engelse tekst bindend.
REGULATION 35
(b)

door een Deelnemer.

35.8.6

De arbitrage wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Code of
Sports-Related Arbitration (regels voor sportgerelateerde arbitrage).
Het CAS-panel bestaat uit één arbiter en de taal van de arbitrage is
Engels.

35.8.7

Er is geen hoger beroep mogelijk tegen elke andere beslissing van het
Onafhankelijke Panel.
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