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Benelux Zone 2019 
(Autocross, Circuit, Karting, Klimwedstrijden, Rally, Rallycross) 

 
Het Benelux Zone-reglement valt onder Appendix Z van de International Sport Code van de FIA (FIA 
ISC). 
 
In de zin van dit reglement is het ‘land van oorsprong’ datgene van de ASN van de BENELUX waaronder 
de organisator / promotor van een Kampioenschap / Serie / Cup / Trofee / Challenge valt en waarin de 
meerderheid van de wedstrijden plaatsvinden. 
 
De organisator / promotor van een door een ASN van de BENELUX erkend(e) Kampioenschap / Serie / 
Cup / Trofee / Challenge die een deel van dit (deze) Kampioenschap / Serie / Cup / Trofee / Challenge 
wil laten doorgaan in een ander BENELUX-land, dat niet het ‘land van oorsprong’ is, dient hiervoor de 
aanvraag in te dienen bij haar eigen ASN. 
 
Als deze ASN goedkeuring verleent, vraagt zij op haar beurt de toelating aan de ASN van het land waar 
deze manche / wedstrijd verreden zou worden. Indien deze ASN eveneens haar goedkeuring geeft, kan 
deze manche / wedstrijd doorgaan en kan dit (deze) Kampioenschap / Serie / Cup / Trofee / Challenge 
het BENELUX-statuut verkrijgen (zie ook FIA ISC – Art. 2.4.4.c/d). 
 

• Een door een ASN erkend(e) Kampioenschap / Serie / Cup / Trofee / Challenge mag slechts 
één manche / wedstrijd per circuit / parcours laten doorgaan in een BENELUX-land dat niet 
het ‘land van oorsprong’ is. De betrokken ASN’s kunnen in onderling overleg een uitzondering 
hierop toestaan. Daarnaast mag dit (deze) Kampioenschap / Serie / Cup / Trofee / Challenge 
geen van haar andere manches / wedstrijden laten doorgaan buiten de BENELUX-zone. 
 
Deze evenementen worden erkend als Zone-evenement en worden ingeschreven op de 
Benelux Zone-kalender door de ASN van het ‘land van oorsprong’. 
 

• Indien een door een ASN erkend(e) Kampioenschap / Serie / Cup / Trofee / Challenge het 
BENELUX-statuut wil bekomen en/of de benaming BENELUX wil gebruiken in zijn titel, dient 
een jaarlijks erkenningsrecht van 5.000€ betaald te worden aan de ASN van het ‘land van 
oorsprong’. Dit bedrag is beperkt tot 2.000€ voor de disciplines Karting en 
Rallycross/Autocross. 
 
Het jaarlijks erkenningsrecht dient gelijk te zijn bij de ACL, de KNAF en de RACB Sport. Het komt 
volledig te goede van de ASN van het ‘land van oorsprong’. 
 
De aanvraag om de BENELUX-benaming te mogen gebruiken dient door de organisator / 
promotor te gebeuren bij de eigen ASN, ten laatste op 15 februari 2019. 
 

• Alle Zone-evenementen en BENELUX Kampioenschappen / Series / Cups / Trofees / Challenges 
worden ingeschreven op een BENELUX Zone-kalender. Deze kalender zal door de drie 
betrokken ASN’s gepubliceerd worden en zal duidelijk vermelden welke ASN en organisator 
verantwoordelijk is. 
 

• Het Sportief Reglement en Technisch Reglement van een Kampioenschap / Serie / Cup / Trofee 
/ Challenge met een BENELUX-statuut dienen verplicht opgemaakt te worden in een taal van 
het ‘land van oorsprong’ of in het Engels. 
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• Alle eventuele beroepen, klachten, protesten en overige geschillen worden enkel behandeld 
door de Gerechtelijke Instanties van de ASN die de reglementen van het Kampioenschap / 
Serie / Cup / Trofee / Challenge heeft goedgekeurd. Dit geldt voor alle BENELUX Zone-
evenementen. Alle Kampioenschappen / Series / Cups / Trofees / Challenges met een 
BENELUX-statuut vallen onder Appendix Z – Art. 10.1 van de FIA ISC. (beroepen worden 
behandeld door de Gerechtelijke Instanties van de ASN van het land waarin de betreffende 
beslissing was genomen) 
 

• Voor elk Zone-evenement of manche / wedstrijd van een Kampioenschap / Serie / Cup / Trofee 
/ Challenge met een BENELUX-statuut dat in een ander land dan het ‘land van oorsprong’ 
wordt verreden, is de aanwezigheid van één (1) Sportcommissaris en één (1) Technisch 
Commissaris van het ‘land van oorsprong’ verplicht. Zij versterken het team van officials dat 
reeds ter plaatse is voor rekening van de ASN van het gastland. De Technisch Commissaris doet 
dienst als Verantwoordelijk Technisch Afgevaardigde voor de betrokken klasse(n). 
 
Voor elk Zone-evenement of manche / wedstrijd van een Kampioenschap / Serie / Cup / Trofee 
/ Challenge zonder een BENELUX-statuut dat in een ander land dan het ‘land van oorsprong’ 
wordt verreden, is de ASN van het ‘land van oorsprong’ verantwoordelijk voor het toewijzen 
van de sportcommissarissen en/of technische commissarissen. 

 
De kosten verbonden aan de verplaatsing van de Sportcommissaris en Technisch Commissaris 
van het ‘land van oorsprong’ zijn ten laste van de organisator van de meeting of van de 
organisator / promotor van de betrokken klasse(n). 
 

• Houders van een passende vergunning van één van de drie ASN’s uit de BENELUX-zone (ACL, 
KNAF, RACB) kunnen punten behalen voor een Kampioenschap / Serie / Cup / Trofee / 
Challenge met het BENELUX-statuut. 
 
Vergunninghouders met een vergunning van een ASN uit gelijk welk ander land, zelfs lid van 
de Europese Unie, kunnen geen punten behalen voor een Kampioenschap / Serie / Cup / 
Trofee / Challenge met het BENELUX-statuut. Zij worden wel opgenomen in het klassement 
van de wedstrijden, maar zijn transparant voor de puntentelling. Deze regel geldt niet voor 
professionele Europese rijders / deelnemers. 
 
De ASN van het ‘land van oorsprong’ kan uitzonderlijk een afwijking op deze regel toestaan. 
 
De benodigde licentie dient verplicht minimaal van het nationale niveau te zijn. 

 
Het kantoor van de BENELUX-zone is gevestigd in Brussel, op de zetel van de Belgische ASN (RACB 
Sport – Aarlenstraat 53/3 – 1040 Brussel – België). 
 
Brussel, 01 januari 2019 
 
 

                  


