
De voetbalsport blijft zich in al haar facetten ontwikkelen. Dit brengt de nodige veranderingen
met zich mee. Naast implementatie van de topklasse, geven we fasegewijs invulling aan de
invoering van het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF). Tevens is, na een succesvolle pilot, het
schikkingsvoorstel ingevoerd in het tuchtrecht amateurvoetbal. We zijn hierdoor in staat
tuchtzaken sneller af te handelen. Dit komt ten goede aan de helderheid voor betrokkenen
en de continuering van de competitie.

Voor de landelijke competities amateurvoetbal heeft nog een organisatorische verandering
plaatsgevonden. Besloten is om de organisatie van de landelijke competities amateurvoetbal
naar Zeist te verhuizen.

Deze veranderingen zijn van invloed op de behandeling van tuchtzaken. Middels deze brochure
bieden wij u een overzicht van de verschillende procedures. Vanzelfsprekend staat alle
informatie aangaande tuchtzaken ook uitgebreid beschreven in het Bewaarnummer, het
Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal, Handleiding schikkingsvoorstel amateurvoetbal
en de Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal.

Tuchtzaken
alle informatie op een rij



Samenstelling tuchtcommissie
en commissie van beroep

Alle districten hebben een tuchtcommissie en
een commissie van beroep. Daarnaast is er een
landelijke tuchtcommissie en een landelijke
commissie van beroep. De arbeidsorganisatie
van de KNVB werkt nauw samen met deze
commissies. Op deze manier kunnen we
tuchtzaken snel en kundig afhandelen. 

Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF)

In alle landelijke competities amateurvoetbal (met
uitzondering van het zaalvoetbal) en in bepaalde
klassen van de districtscompetities is dit seizoen
(2010/’11) het Digitaal Wedstrijd Formulier
ingevoerd. Fasegewijs volgt invoering in de
overige competities amateurvoetbal. 

Voor de inhoudelijke afhandeling van tuchtzaken
heeft de invoering van het Digitaal Wedstrijd
Formulier geen consequenties. Echter, het Digitaal
Wedstrijd Formulier heeft wel positieve gevolgen
voor de snelheid waarmee een tuchtzaak wordt
afgehandeld. De wedstrijdformulieren worden
direct verwerkt, waardoor de afdeling tuchtzaken
de volgende werkdag meteen met de behandeling
kan beginnen. Ook de rapportageformulieren zijn
digitaal beschikbaar. De rapportages kunt u per
post, maar ook per e-mail of fax verzenden aan
de KNVB.

De huidige termijnen blijven gewoon van kracht.
Zo moeten het wedstrijdformulier en de
rapportages uiterlijk op de derde werkdag na de
dag waarop de wedstrijd is gespeeld bij de KNVB
binnen zijn.

Schikkingsvoorstel

Indien een speler een directe rode kaart heeft
gekregen voor, tijdens of na een wedstrijd, dan
komt hij in aanmerking voor een schikkings-
voorstel. In dat geval moet het wedstrijdformulier
evenals de rapportage van de scheidsrechter (en
indien aanwezig de rapportages van de door de
KNVB aangestelde assistent-scheidsrechters of
secretaris-tijdwaarnemer) uiterlijk de eerstvolgende
werkdag vóór 12:00 uur bij het desbetreffende
district (in geval van landelijke competities bij het
bondsbureau te Zeist) binnen zijn. Voor het
zaalvoetbal geldt de eerstvolgende werkdag voor
24:00 uur. Let op: dit is een uitzondering op de
termijn van drie werkdagen. De termijn is kort,
maar met de invoering van het Digitaal Wedstrijd
Formulier, de mogelijkheid om het papieren
wedstrijdformulier per e-mail of fax te verzenden
en de digitaal beschikbaar gestelde rapportages
is het mogelijk aan deze termijn te voldoen.

Op basis van het wedstrijdformulier, de rapportage
van de scheidsrechter en de eventueel
aangestelde assistent-scheidsrechters of
secretaris-tijdwaarnemer wordt een
schikkingsvoorstel gedaan. De betrokken speler
ontvangt dit doorgaans binnen drie tot vijf dagen.
De straf van het schikkingsvoorstel ligt in principe
lager dan de straf die volgens de richtlijnen hoort
bij de begane overtreding.

Indien de betrokken speler niet akkoord gaat met
het schikkingsvoorstel, kan hij dit persoonlijk
kenbaar maken door middel van een schriftelijk
verweerschrift. Dit verweerschrift moet binnen
drie werkdagen na de dagtekening van het
schikkingsvoorstel door het desbetreffende
district (in geval van landelijke competities bij
het bondsbureau te Zeist) zijn ontvangen. �



Als niet tijdig verweer is gevoerd, wordt het
schikkingsvoorstel geacht te zijn aanvaard.

Door niet akkoord te gaan met het schikkings-
voorstel loopt de speler het risico dat de
tuchtcommissie uiteindelijk een hogere straf oplegt.
Een speler dient dit goed te beseffen voordat hij
beslist om bezwaar te maken tegen het
schikkingsvoorstel.

Als gevolg van de directe rode kaart regeling is de
speler de eerstvolgende wedstrijd na de wedstrijd
waarin hij de directe rode kaart heeft opgelopen
niet speelgerechtigd, ook al voert een speler
verweer. Voorbeeld: een speler heeft op zondag
10 oktober 2010 een rode kaart gekregen.
Op 11 oktober krijgt de speler een schikkings-
voorstel van drie wedstrijden uitsluiting. Als gevolg
van de directe rode kaart regeling is de speler de
eerstvolgende wedstrijd, zondag 17 oktober, niet
speelgerechtigd. Indien de speler uiterlijk
14 oktober verweer (drie dagen na 11 oktober)
voert, dan is hij alsnog niet speelgerechtigd voor
17 oktober. Echter, de wedstrijd van 24 oktober
mag hij wel spelen, indien de tuchtcommissie voor
die datum nog geen uispraak heeft gedaan.

Reguliere procedure

Indien het verweerschrift naar aanleiding van een
schikkingsvoorstel tijdig bij de KNVB binnen is,
wordt de reguliere tuchtprocedure conform het
Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal
gevolgd. De verenigingen worden schriftelijk
geïnformeerd over het niet bereiken van een
schikking. De rapportages van de verenigingen
en eventuele overige betrokkenen moeten
vervolgens binnen drie werkdagen in het bezit
van de KNVB zijn.

Het kan voorkomen dat het niet mogelijk is een
schikkingsvoorstel te doen. Bijvoorbeeld bij
een zeer ernstige overtreding of bij een overtreding
anders dan een directe rode kaart. In dat geval
volgen we eveneens de reguliere procedure.
Als de overtreding niet middels het
wedstrijdformulier aanhangig is gemaakt en ten
laste is gelegd, stuurt de tuchtcommissie een
tenlastelegging naar de betrokkene met het
verzoek binnen vier werkdagen verweer te voeren.

Als het bewijs voor de overtreding voldoende uit
de verklaringen blijkt, doet de tuchtcommissie
uitspraak. Dit gebeurt, indien mogelijk, binnen
veertien dagen na ontvangst van alle verklaringen.
In het geval van een schikkingsvoorstel streeft de
tuchtcommissie ernaar om binnen een week
uitspraak te doen. Een en ander is afhankelijk
van de snelheid waarmee wedstrijdformulieren en
rapportages aangeleverd worden. Indien een
mondeling onderzoek wordt bepaald, duurt de
procedure vanzelfsprekend langer.

De procedure van de tuchtcommissie geschiedt in
principe altijd schriftelijk. De tuchtcommissie kan
tot een mondeling onderzoek besluiten als
daarvoor aanleiding bestaat.

Beroep

Als de betrokkene niet akkoord gaat met een
uitspraak van de tuchtcommissie (anders dan een
schikkingsvoorstel), kan binnen zes werkdagen
na verzending van de uitspraak beroep worden
ingesteld. Voordat de commissie van beroep
een zaak in behandeling neemt, moet een
waarborgsom worden betaald. �



Dit hoeft niet als de vereniging de commissie
schriftelijk in kennis heeft gesteld het ingestelde
beroep te steunen of de vereniging als schriftelijk
gemachtigde van de betrokkene het beroep
heeft ingesteld. De waarborgsom verrekenen
we dan in rekening-courant. Als de betrokkene
een vereniging betreft, verrekenen we de
waarborgsom altijd in rekening-courant.

Verkorte procedure

Ieder jaar treedt vanaf 15 maart de verkorte
procedure in werking. Het wedstrijdformulier en de
rapportages moeten in geval van directe rode
kaarten, het niet (uit)spelen van de wedstrijd en/of
bij collectieve wanordelijkheden de eerstvolgende
werkdag na de wedstrijd bij de KNVB binnen zijn.
Dit is dus feitelijk niet anders dan in geval van het
schikkingsvoorstel (na een directe rode kaart).
De schriftelijke behandeling volgt binnen drie tot
vijf werkdagen na de wedstrijddag. Indien een
mondelinge behandeling wenselijk is, dan volgt zo
snel mogelijk een oproep. Als de betrokkene zich
niet kan verenigen met de uitspraak van de
tuchtcommissie kan beroep worden ingesteld.
Het beroep moet schriftelijk binnen drie werkdagen
na verzending van de uitspraak van de
tuchtcommissie bij de KNVB binnen zijn.
De waarborgsom moet binnen 24 uur na het
instellen van het beroep zijn bijgeschreven op
de rekening van de KNVB.

Termijnen 

Het is van belang om eerdergenoemde termijnen in
acht te houden. Immers, door de termijnen kort te
houden, kunnen wij snel en adequaat reageren en
weet de betrokkene dus eerder waar hij aan toe is.

Overschrijding van de termijnen levert bovendien
een boete op. Als een betrokkene niet tijdig
verweer voert na een schikkingsvoorstel, wordt het
schikkingsvoorstel geacht te zijn aanvaard.
Indien het gaat om een beroepszaak, wordt het
beroep niet ontvankelijk verklaard.

Straffen

Graag informeren wij u over de verschillende
straffen, de wijze waarop uw vereniging hiervan
in kennis wordt gesteld en op welke wijze u zelf
invloed kunt uitoefenen op de straffen van de
tuchtcommissie.

De tuchtcommissie kan straffen of maatregelen
opleggen indien er sprake is van een administratief
verzuim of een overtreding van de wedstrijd-
bepalingen, reglementen, statuten of overige
besluiten. In geval van individueel wangedrag zijn
er drie mogelijkheden: uitsluiting (in het geval van
een speler), functieontzegging (in het geval van
een functionaris) of schorsing (zowel speler als
functionaris in het geval van een ernstige
overtreding). Voorbeelden van maatregelen zijn
het spelen van een wedstrijd zonder publiek, het
vaststellen van uitspeelvoorwaarden indien het
restant van een gestaakte wedstrijd moet worden
uitgespeeld of het overspelen van een wedstrijd of
het bepalen van de tussenstand als eindstand.

Sommige straffen kunnen voorwaardelijk of
onvoorwaardelijk worden opgelegd.
Voorwaardelijk betekent dat een straf pas ingaat,
zodra een nieuwe overtreding wordt begaan of niet
aan de gestelde bijzondere voorwaarde is voldaan.
In geval van recidive (herhaling) hanteren we een
hogere strafmaat. �



Gele kaarten
De tuchtcommissie registreert de waarschuwing op
naam van de betrokken speler. Minder dan vier
registraties per categorie (beker of
competitie/overig) in één seizoen levert geen
uitsluiting op. Van registraties die geen uitsluiting
tot gevolg hebben, ontvangt de betrokken speler
geen bericht. Wel verzenden we bericht als de
waarschuwing niet wordt geregistreerd wegens
onvoldoende bewijs of wanneer er naar het oordeel
van de tuchtcommissie aanleiding bestaat de
overtreding als tuchtzaak in behandeling te nemen.
In dat geval volgt een tenlastelegging.

In geval van een uitsluiting na vier (of meer)
registraties ontvangt de betrokken speler bericht.
De vereniging ontvangt geen kopie van de brief.
De registraties zijn voor verenigingen zichtbaar in
Sportlink. Dit geldt overigens voor alle gegevens
over tuchtzaken. Tegen de registraties en de
daaruit voortvloeiende uitsluitingen is geen verweer
of beroep mogelijk. De kosten van de registratie
worden aan de vereniging in rekening gebracht.
De vereniging kan de kosten verhalen op de
betrokkene.

Als een functionaris/persoon op de bank een
waarschuwing (gele kaart) krijgt, moet de
scheidsrechter evenals de betreffende
verenigingen een rapportformulier insturen.
Bij een gele kaart wordt immers niet geschikt.
De tuchtcommissie start een onderzoek waarbij
ook de overige betrokkenen kunnen worden
verzocht een rapportage te overleggen.

Rode kaarten
Met ingang van 1 januari 2006 is de directe rode
kaart regeling gewijzigd. Een speler of wisselspeler
aan wie voor, tijdens of na een bindende wedstrijd
een directe rode kaart is getoond of daarvan
mededeling is gedaan, is niet gerechtigd om uit te
komen in de eerstvolgende bindende wedstrijd van
zijn elftal. Hij is evenmin gerechtigd om in enig
ander elftal van zijn vereniging uit te komen tot en
met de dag waarop het elftal waarin hij de
overtreding heeft begaan deze eerstvolgende
wedstrijd heeft gespeeld. Vereniging en speler zijn
zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van
voornoemde (bestuurlijke) maatregel. We versturen
hierover geen schriftelijk bericht. De opgelegde
straf mag in mindering worden gebracht op de
opgelegde straf door de tuchtcommissie.
Dit wordt altijd schriftelijk aan de betrokken speler
bericht. De directe rode kaart regeling geldt
alleen voor bindende wedstrijden. In geval van
oefenwedstrijden geldt de bepaling niet.

Ook functionarissen - (assistent-) trainer, verzorger
en dergelijke - kunnen een rode kaart getoond
krijgen door de scheidsrechter. Tot voor kort kon
de scheidsrechter de rode kaart getoond aan een
functionaris op het wedstrijdformulier vermelden.
Dit gold dan als tenlastelegging voor de desbetref-
fende functionaris. Omdat functionarissen feitelijk
niet deelnemen aan het spel en het wedstrijd-
formulier bestemd is voor deelnemers aan de
wedstrijd, is deze regel in het geding gekomen.
De reglementscommissie heeft onlangs bepaald
dat rode kaarten getoond aan een functionaris niet
meer via het wedstrijdformulier ten laste gelegd
kunnen worden. Een functionaris ontvangt vanaf
nu dus altijd een tenlastelegging van de tucht-
commissie op basis van het strafrapport van de
scheidsrechter. Het schikkingsvoorstel blijft wel
van toepassing. In de tenlastelegging wordt het
schikkingsvoorstel direct opgenomen. �



Schikkingsvoorstel en overige
overtredingen

Het schikkingsvoorstel wordt per reguliere post
aan de betrokken speler of functionaris verzonden.
De vereniging ontvangt geen kopie van het
schikkingsvoorstel, dan wel uitspraak van de
tuchtcommissie na verweer. De uitspraken zijn
voor verenigingen namelijk zichtbaar in Sportlink.
De vereniging ontvangt eventueel wel een kopie
van de uitspraak van de commissie van beroep.

Staken

Een gestaakte wedstrijd kan aan beide
verenigingen ten laste worden gelegd, maar ook
aan een van beide verenigingen. Dit is afhankelijk
van de overtreding. Beide verenigingen worden
vervolgens geacht een schriftelijke verklaring af te
leggen. Het is mogelijk dat de tuchtcommissie een
mondeling onderzoek gelast.

Strafbaarheid verenigingen

Indien een overtreding of een administratief
verzuim wordt begaan door een orgaan, commissie
of een elftal of team van een vereniging, dan wel
door een of meer namens de vereniging
optredende leden in welke hoedanigheid dan
ook, kan de vereniging als betrokkene worden
aangemerkt. Voor strafbaarheid is opzet, schuld,
nalatigheid of onzorgvuldigheid vereist.

Een vereniging wordt geacht verantwoordelijk te
zijn voor elke overtreding begaan door haar leden
en al degenen die in de vereniging een functie
bekleden. Voor strafbaarheid is opzet, schuld,
nalatigheid of onzorgvuldigheid met betrekking tot
de gepleegde overtreding niet vereist.

Dit geldt echter wel als het gaat om gedragingen
van toeschouwers, voor zover de vereniging
verweten kan worden dat die gedragingen hebben
kunnen plaatsvinden.

Molestatie 

Molestatie van een (assistent-) scheidsrechter,
speler en/of toeschouwer voor, tijdens of na de
wedstrijd tolereert de KNVB absoluut niet. In geval
van molestatie kan de tuchtcommissie lopende het
onderzoek gebruik maken van haar bijzondere
bevoegdheden: een voorlopige schorsing van
betrokkene, het overspelen of uitspelen van een
wedstrijd of opschorting van de competitie en/of
bekerwedstrijden voor het elftal of team van de
betrokkene. Vervolgens vindt individuele bestraffing
en/of bestraffing van de vereniging plaats.
Het bestuur kan er daarnaast voor kiezen om
de molestatiecommissie in te schakelen.

Uit de competitie nemen of
schorsing

In geval van ernstig en/of herhaald wangedrag kan
de tuchtcommissie besluiten een elftal of team uit
de competitie te nemen. Dit heeft tot gevolg dat het
elftal of team in een lagere klasse speelt met
ingang van het volgende seizoen. Aan een individu
kan een schorsing opgelegd worden. Dit betekent
dat de betrokkene voor een bepaalde periode niet
mag deelnemen aan wedstrijden en geen functie
binnen de vereniging of KNVB mag bekleden.

Dit is een zware straf. Helaas is gebleken dat in
sommige gevallen schorsing of het uit de
competitie nemen van een elftal of team nood-
zakelijk is om sportiviteit en respect op en rond de
velden te bevorderen. Sinds dit seizoen is ook het
accommodatieverbod als aparte straf ingevoerd. �



Verenigingsstraffen

Verenigingen kunnen zelf invloed uitoefenen op
de hoogte van de straf van haar leden. Als een
vereniging zelf een lid een straf oplegt, kan de
tuchtcommissie deze maatregel meenemen in
de strafmaat.

Voor de straftoemeting van collectief wangedrag
geldt dat de straf mede afhankelijk is van de
inspanningen die een vereniging zich heeft
getroost om het wangedrag te voorkomen en/of
achteraf aan te pakken.

Dat kan door bijvoorbeeld een actief preventief
beleid binnen de vereniging te voeren en ook
daadwerkelijk uit te dragen, actief op te treden
tijdens en direct na incidenten en/of na incidenten
direct te handelen richting de tuchtorganen van
de KNVB.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact
met de afdeling tuchtzaken in uw district of met het
bureau landelijke competities amateurvoetbal in
Zeist. �

Zeist landelijke competities
(topklasse, hoofdklasse, zaalvoetbal top- en eredivisie
en hoofdklasse, dames eredivisie, hoofdklasse
en eerste klasse, Nike A-junioren ere- en eerste
divisie, B-junioren ere- en eerste divisie,
C-junioren eerste divisie en D-pupillen eerste divisie)

Monique Zijlstra
Woudenbergseweg 56-58
3707 HX  Zeist

Telefoon: 0343-499588
Fax: 0343-499289
E-mail: av-tuchtzaken@knvb.nl

District Noord
Marina Konijn
Postbus 675, 8440 AR Heerenveen

Telefoon: 0513-618900
Fax: 0513-618908
E-mail: noord-tuchtzaken@knvb.nl

District Oost
Jack Mulstege
Postbus 618, 7400 AP Deventer

Telefoon: 0570-664242

E-mail: oost-tuchtzaken@knvb.nl

District West I
Maurice Simonis
Postbus 9202, 1006 AE  AMSTERDAM

Telefoon: 020-4879130
Fax: 020-4879158
E-mail: west1-tuchtzaken@knvb.nl

District West II
Wendy Brown
Postbus 8200, 3009 AE  Rotterdam

Telefoon: 010-2862111
Fax: 010-2862110
E-mail: west2-tuchtzaken@knvb.nl

District Zuid I
Wim van Varik
Postbus 5504, 4801 DE Breda

Telefoon: 076-5728300
Fax: 076-5728359
E-mail: zuid1-tuchtzaken@knvb.nl.

District Zuid II
Henri Luit
Postbus 100, 6118 ZJ  Nieuwstadt

Telefoon: 046-4819400
Fax: 046-4819429
E-mail: zuid2-tuchtzaken@knvb.nl

Overzicht contactgegevens




