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Inleiding
Elke sport, ook de voetbalsport, kent regels die de spelers bij het spelen in acht moeten nemen. Elke sport, ook de voetbalsport, heeft een
kader nodig, waarbinnen de sport beoefend kan worden, zoals de organisatie van wedstrijden al dan niet in competitieverband, voorwaarden
voor deelname, wedstrijdkleding of vastlegging van resultaten. Wat begint met onderlinge afspraken tussen de deelnemers ontwikkelt zich tot
internationaal vastgelegde spelregels en binnen de KNVB tot een Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal, hierna ‘RWA’, en op dat reglement
gebaseerde bestuursbesluiten.
Regels opstellen betekent controle op naleving en controle op naleving is zinloos als niet is afgesproken dat er sancties op overtreding staan.
Naar schatting heeft 70% van de gedragingen die voor een sanctie in aanmerking komen, betrekking op overtreding van de spelregels. Een
kleine 30 % betreft schending van een verplichting of een verbod rond de organisatie van het spel, dan wel de vereniging KNVB. Minder dan
1% kan omschreven worden als extreem wangedrag.
Helaas zorgt het kwantitatief verwaarloosbare laatste deel voor een onevenredig grote nadelige beeldvorming. Het zijn de misdragingen die
niets met voetbal te maken hebben, die maatschappelijk ook buiten de voetbalsport algemeen als onaanvaardbaar worden beschouwd. Het zijn
de gedragingen die de voetbalsport een negatief imago bezorgen en de KNVB als organisatie in diskrediet brengen. Het zijn dus gedragingen
die vragen om een krachtige aanpak, zo nodig door degenen die zich zo gedragen langdurig dan wel definitief te verwijderen uit de geledingen
van de KNVB. In deze handleiding is deze indeling terug te vinden.
Het landelijk college van aanklagers heeft voor de meest voorkomende overtredingen straftoemetingsrichtlijnen vastgesteld overeenkomstig het
bepaalde in artikel 12, lid 2 Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal, hierna ‘RTA’.
Het zijn richtlijnen: niet vrijblijvend, maar ook niet dwingend. Als er goede redenen zijn om een andere straf in het schikkingsvoorstel op te
nemen, dan wel bij de tuchtcommissie te eisen, dan kan dat. Hiervan kan bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, sprake van zijn indien oplegging
van een in de richtlijn voorgestelde straf en/of maatregel geen, onvoldoende, dan wel een ongewenst, effect zal hebben vanuit competitie
technisch oogpunt en/of gelet op het beoogde punitieve karakter van een sanctie. De aanklager is dan wel verplicht toe te lichten waarom van
de richtlijn wordt afgeweken.
In de tuchtrechtelijke procedure wordt de strafmaat voor een bewezen verklaarde overtreding uiteindelijk vastgesteld door de tuchtcommissie,
respectievelijk de commissie van beroep. Daarom staat de eis van de aanklager bij de tuchtcommissie centraal in deze handleiding.
In die eis geeft de aanklager aan wat naar zijn oordeel de passende straf is voor de tenlastegelegde overtreding, rekening houdend met de
doelen van de strafoplegging en het streven naar uniformiteit. Dat deel is in de kolommen vetgedrukt.
Een betrokkene die een schikkingsvoorstel aanvaardt, erkent daarmee de overtreding en aanvaardt zijn verantwoordelijkheid. Vanwege die
erkenning lijkt strafoplegging als prikkel om herhaling te voorkomen minder nodig. Daarom kan betrokkene “beloond” worden met een lagere
straf, dan door de aanklager bij de tuchtcommissie geëist zou worden.
Een ander doel van bestraffing, namelijk de normbevestiging, de voorbeeldfunctie naar anderen, blijft evenwel onverkort overeind.
Als betrokkene anderzijds binnen twee jaar na een strafoplegging opnieuw met het tuchtrecht in aanraking komt, is er reden een zwaardere
straf te eisen, c.q. in een schikkingsvoorstel op te nemen. Kennelijk was de eerste straf niet voldoende zwaar om recidive te voorkomen.
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Jeugd
Voor jongeren onder de 15 jaar worden de in deze handleiding beschreven straftoemetingrichtlijnen in beginsel in de eis c.q. het
schikkingsvoorstel gehalveerd.
Vanaf een eis c.q. schikkingsvoorstel van 5 wedstrijden uitsluiting kan aan jongeren onder de 19 jaar deelname aan de Halt-training Sport en
Gedrag I worden aangeboden. Bij succesvolle deelname aan deze training wordt in beginsel 4 wedstrijden uitsluiting in een voorwaardelijke
straf omgezet. (http://www.knvb.nl/downloads/bestand/7145/trainingen-sport-en-gedrag-i)
Vanaf een eis c.q. schikkingsvoorstel van 3 maanden uitsluiting/schorsing kan aan jongeren onder de 21 jaar deelname aan de Halt-training
Sport en Gedrag II worden aangeboden. Bij succesvolle deelname aan deze training wordt in beginsel de helft van de periodeuitsluiting/schorsing in een voorwaardelijke straf omgezet. (http://www.knvb.nl/downloads/bestand/7147/trainingen-sport-en-gedrag-ii)
Afkortingen
RTA
RWA
AR
HCA
w
mnd
functieontz
wpim
comp
ontz
vw

Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal
Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal
Algemeen Reglement
Handboek Competitiezaken Amateurvoetbal (veldvoetbal)
wedstrijd(en)
maand(en)
functieontzegging
winstpunt(en) in mindering
competitie
ontzetting
voorwaardelijk
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1. DE SPELREGELOVERTREDINGEN
1.1

De (wissel)speler begaat de overtreding ten opzichte van een tegenspeler (spelregel 12)

Strafcode
02

03
04

05

06
07
*

Overtreding
Voorkomen doelpunt / ontnemen
scoringskans d.m.v.
- handsbal
- vasthouden, duwen, blokkeren
- ernstig gemeen spel
Ernstig gemeen spel *
Gewelddadig handelen **,
- vasthouden, duwen, blokkeren
- natrappen
- binnen een spelsituatie slaan,
trappen, elleboogstoot of kopstoot
geven (niet limitatief)
Beledigen,
- eenvoudig woord of gebaar
- grof (bijv. met ziektes)
- grof + aanhoudend
- discriminerend
Bedreigen,
- enkel verbale intimidatie ***
Spuwen, raak

Schikking

(bij recidive)

Eis

(bij recidive)

1 w uitsluiting
1 w uitsluiting
2 w uitsluiting
2 w uitsluiting

(1 w uitsluiting)
(2 w uitsluiting)
(3 w uitsluiting)
(3 w uitsluiting)

2 w uitsluiting
2 w uitsluiting
3 w uitsluiting
3 w uitsluiting

(2 w uitsluiting)
(3 w uitsluiting)
(4 w uitsluiting)
(4 w uitsluiting)

2 w uitsluiting
3 w uitsluiting
5 w uitsluiting

(3 w uitsluiting)
(4 w uitsluiting)
(6 w uitsluiting)

3 w uitsluiting
4 w uitsluiting
6 w uitsluiting

(4 w uitsluiting)
(6 w uitsluiting)
(8 w uitsluiting)

1 w uitsluiting
3 w uitsluiting
4 w uitsluiting
5 w uitsluiting

(2 w uitsluiting)
(4 w uitsluiting)
(5 w uitsluiting)
(6 w uitsluiting)

2 w uitsluiting
4 w uitsluiting
5 w uitsluiting
6 w uitsluiting

(3 w uitsluiting)
(6 w uitsluiting)
(7 w uitsluiting)
(8 w uitsluiting)

5 w uitsluiting
5 w uitsluiting

(6 w uitsluiting)
(6 w uitsluiting)

6 w uitsluiting
6 w uitsluiting

(8 w uitsluiting)
(8 w uitsluiting)

Er is sprake van ernstig gemeen spel als de speler in een duel om bal probeert de bal te veroveren en daarbij
- handelt met buitensporige inzet of
- de veiligheid van de tegenstander in gevaar brengt, zoals met beide benen vooruit springen, van achteren tackelen of met armen zwaaien.
Er is sprake van gewelddadig handelen als de speler geweld gebruikt of probeert te gebruiken ten opzichte van een tegenspeler, terwijl hij daarbij niet
probeert de bal te veroveren.
In de trant van: ik wacht je op, ik weet je te vinden etc.

**
***


Indien de overtreding niet raak was wordt in de eis c.q. het schikkingsvoorstel in beginsel 1 wedstrijd uitsluiting op de hierboven beschreven
straftoemetingrichtlijn in mindering gebracht.
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1.2

De (wissel)speler begaat de overtreding ten opzichte van de (assistent-)scheidsrechter (spelregel 12)

Strafcode
04

05

06
07

Overtreding
Gewelddadig handelen,
- vasthouden, duwen, blokkeren
- slaande, (na)trappende,
elleboogstoot of kopstoot gevende
beweging (niet limitatief), niet raak
Beledigen,
- eenvoudig woord of gebaar
- grof (bijv. met ziektes)
- grof + aanhoudend
- discriminerend
Bedreigen,
- enkel verbale intimidatie
Spuwen, niet raak

Schikking

(bij recidive)

Eis

(bij recidive)

6 w uitsluiting

( 8 w uitsluiting)

8 w uitsluiting

8 w uitsluiting

(10 w uitsluiting)

10 w uitsluiting

( 6 mnd uitsluiting)

2 w uitsluiting
4 w uitsluiting
6 w uitsluiting
8 w uitsluiting

( 3 w uitsluiting)
( 6 w uitsluiting)
( 8 w uitsluiting)
(10 w uitsluiting)

3 w uitsluiting
6 w uitsluiting
8 w uitsluiting
10 w uitsluiting

( 4 w uitsluiting)
( 8 w uitsluiting)
(10 w uitsluiting)
( 6 mnd uitsluiting)

8 w uitsluiting
6 w uitsluiting

(10 w uitsluiting)
( 8 w uitsluiting)

10 w uitsluiting
8 w uitsluiting

( 6 mnd uitsluiting)
(10 w uitsluiting)

(10 w uitsluiting)

NB.
Hoewel volgens de spelregels de scheidsrechter tot veldverwijdering overgaat bij rake gewelddadige handelingen, bij grove bedreigingen en bij raak spuwen,
zijn die gedragingen hier niet opgenomen, omdat ze altijd als misdraging beoordeeld worden en daarom qua straftoemeting thuishoren in hoofdstuk 4.
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2. OVERTREDINGEN BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN HET SPEL
2.1

Administratieve verzuimen

Niet of niet tijdig indienen afkeuringsbericht
Niet volledig invullen wedstrijdformulier
Niet of niet tijdig indienen rapportformulieren
tuchtzaken
Niet of niet tijdig indienen rapportformulieren
gestaakte wedstrijden

2.2
2.2.1

Schikking
€ 8,90
€ 8,90

(bij recidive)
€ 15,=
€ 15,=

Eis
€ 15,=
€ 15,=

(bij recidive)
€ 30,=
€ 30,=

€

8,90

€

15,=

€ 15,=

€

30,=

€ 23,70

€

50,=

€ 50,=

€

75,=

(bij recidive)

Eis

(bij recidive)

€ 75,=

(€ 100,=)

€ 100,=

(€ 150,=)

€ 50,=
€ 100,=

(€ 75,=)
(€ 150,=)

€ 75,=
€ 150,=

(€ 100,=)
(€ 200,=)

€ 50,=
€ 50,=
€ 100,=

(€ 75,=)
(€ 75,=)
(€ 150,=)

€ 75,=
€ 75,=
€ 150,=

(€ 100,=)
(€ 100,=)
(€ 200,=)

Overtredingen van het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal
Ordemaatregelen

Bestuursbesluit
20, lid 2, a RWA
HCA 1.3.1
HCA 1.3.2
HCA 1.3.3
HCA 1.3.4
HCA 1.3.7
HCA 1.3.12

Overtreding
Drank
(alcoholhoudend/glaswerk)
Personen binnen afrastering
Veilige doorgang
(scheidsrechter)
Geluidsinstallatie
Geen wedstrijdcoördinator
Vuurwerk

Schikking
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2.2.2

Het niet spelen van de wedstrijd

Artikel
7, lid 3, b RWA

7, lid 3, b RWA

7, lid 3, b RWA

2.2.3

Overtreding
A-categorie:
- tijdig gemeld
- niet tijdig gemeld
- verkapt terugtrekken *
B-categorie:
- tijdig gemeld
- niet tijdig gemeld
- 3e keer in één seizoen
Jeugdelftallen B-categorie
- tijdig gemeld
- niet tijdig gemeld
- 3e keer in één seizoen

Schikking

(bij recidive)

Eis

(bij recidive)

€ 75,= + 1 wpim
€ 150,= + 3 wpim
geen

(€ 150,= + 2 wpim)
(€ 300,= + 4 wpim)
geen

(€ 200,= + 3 wpim)
€ 100,= + 2 wpim
(€ 350,= + 5 wpim)
€ 200,= + 4 wpim
(schorsing vereniging)
€ 300,= + vw
schorsing vereniging

€ 75,=
€ 150,=
uit comp

(€ 150,=)
(€ 300,=)

€ 100,=
€ 200,=
€ 250,= + uit comp

(€ 200,=)
(€ 350,=)

€ 37,50,=
€ 75,=
uit comp

(€ 75,=)
(€ 150,=)

€ 50,=
€ 100,=
€ 150,= + uit comp

(€ 100,=)
(€ 200,=)

(bij recidive)
geen

Eis
(bij recidive)
(schorsing vereniging)
€ 500,= + vw
schorsing vereniging

Het terugtrekken van een elftal

Artikel
11, lid 2, a RWA

Overtreding
A-categorie

Schikking
geen

11, lid 3 RWA

B-categorie,
geen toestemming
-senioren
-junioren

€ 250,=
€ 125,=

(€ 500,=)
(€ 250,=)

(€ 350,=)
(€ 175,=)

(€ 750,=)
(€ 375,=)

* Een elftal dat uitkomt in de A-categorie mag niet uit de competitie teruggetrokken worden. Verenigingen proberen dit verbod te omzeilen door niet op te
komen. Door het elftal bij niet opkomen bij recidive te bestraffen met uit de competitie halen, wordt het terugtrekverbod ontkracht. De vereniging zou dan
immers toch het verboden resultaat bereiken.
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2.2.4

Het niet uitspelen van een wedstrijd

Artikel
17, lid 5, a RWA
22, lid 1, b RWA
17, lid 5, a RWA
22, lid 1, b RWA





Overtreding
A-categorie weigeren verder
te spelen
A-categorie minder dan
vereiste aantal spelers
B-categorie: weigeren verder
te spelen
B-categorie: minder dan
vereiste aantal spelers

Schikking
€ 150,= + 3 wpim

(bij recidive)
(€ 300,= + 4 wpim)

Eis
€ 200,= + 4 wpim

(bij recidive)
(€ 350,= + 5 wpim)

€ 100,= + 1 wpim

(€ 200,= + 2 wpim)

€ 150,= + 2 wpim

(€ 250,= + 3 wpim)

€ 75,= + 1 wpim

(€ 150,= + 2 wpim)

€ 100,= + 1 wpim

(€ 200,= + 2 wpim)

€ 50,=

(€ 100,= + 1 wpim)

€ 75,=

(€ 150,= + 1 wpim)

In beginsel wordt de maatregel opgelegd, dat de wedstrijd moet worden uitgespeeld op hetzelfde sportcomplex als de gestaakte wedstrijd.
Van deze hoofdregel kan worden afgeweken, als
- er aanwijzingen zijn, dat er dan (weer) ongeregeldheden zullen plaatsvinden. Dan kan de wedstrijd worden uitgespeeld op neutraal terrein
of op de accommodatie van de niet schuldige vereniging.
- er evident geen competitiebelang (meer) is. Dan kan de stand bij staken als eindstand worden opgelegd.
Indien de niet schuldige vereniging kosten moet maken om de wedstrijd uit te spelen dan wordt ook de maatregel als bedoeld in artikel 30, lid 3 RTA
opgelegd.

De strafmaat voor het niet-uitspelen vanwege wanordelijkheden is afhankelijk van de aard van de wanordelijkheden opgenomen in hoofdstuk 1 of 4.
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2.2.5
2.2.5.1

Deelname aan wedstrijden zonder speelgerechtigd te zijn
Straffen voor spelers (en verantwoordelijken*)

Artikel
26, lid 1, b RWA
26, lid 1, c RWA
26, lid 1, d RWA
26, lid 1, d RWA
26, lid 2, a RWA
27, lid 1 RWA
27, lid 1 RWA
27, lid 1 RWA

Overtreding
Gespeeld: niet geregistreerd
Gespeeld: niet vermeld op
wedstrijdformulier
Gespeeld: tijdens uitsluiting
Gespeeld: tijdens schorsing
Gespeeld: geen
spelregelbewijs
Strijd met leeftijdsgrens
Teveel wedstrijden bij
senioren
Teveel wedstrijden in hoger
team

Schikking
1 w uitsluiting
1 w uitsluiting

(bij recidive)
(2 w uitsluiting)
(2 w uitsluiting)

Eis
2 w uitsluiting
2 w uitsluiting

(bij recidive)
( 3 w uitsluiting)
( 3 w uitsluiting)

6 w uitsluiting
3 mnd schorsing
2 w uitsluiting

(8 w uitsluiting)
(6 mnd schorsing)
(3 w uitsluiting)

8 w uitsluiting
4 mnd schorsing
3 w uitsluiting

(10 w uitsluiting)
( 8 mnd schorsing)
( 4 w uitsluiting)

2 w uitsluiting
3 w uitsluiting

(3 w uitsluiting)
(4 w uitsluiting)

3 w uitsluiting
4 w uitsluiting

( 4 w uitsluiting)
( 5 w uitsluiting)

3 w uitsluiting

(4 w uitsluiting)

4 w uitsluiting

( 5 w uitsluiting)

* Voor verantwoordelijken (aanvoerder, coach, leider) wordt in plaats van een uitsluiting een functieontzegging opgelegd.
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2.2.5.2 Straffen voor vereniging
(onder toepassing van artikel 24, lid 3 RTA)
Artikel
26, lid 1, a RWA

26, lid 1, b RWA
26, lid 1, b RWA
26, lid 1, c RWA
26, lid 1, d RWA

26, lid 1, d RWA

26, lid 2, a RWA

27, lid 1 RWA
27, lid 1 RWA
26, lid 1, a RWA
26, lid 1, b RWA
26, lid 1, b RWA
26, lid 1, c RWA

Overtreding
A-categorie:
Speler geen lid KNVB
A-categorie:
Speler niet geregistreerd
A-categorie:
Speler niet vermeld op
wedstrijdformulier
A-categorie
Speler speelt tijdens
uitsluiting
A-categorie
Speler speelt tijdens
schorsing
A-categorie:
Speler heeft geen
spelregelbewijs
A-categorie:
Leeftijdgrens
A-categorie:
Teveel wedstrijden
B-categorie:
Speler geen lid KNVB
B-categorie:
Speler niet geregistreerd
B-categorie:
Speler niet vermeld op
wedstrijdformulier

Schikking

(bij recidive)

Eis

(bij recidive)

€ 300,= + 3 wpim *

(€ 500,= + 5 wpim) *

€ 400,= + 4 wpim *

(€ 600,= + 5 wpim +
vw uit comp) *

€ 100,= *

(€ 200,=) *

€ 150,= *

(€ 250,=) *

€ 100,= *

(€ 200,=) *

€ 150,= *

(€ 250,=) *

€ 300,= + 3 wpim *

(€ 500,= + 5 wpim) *

€ 400,= + 4 wpim *

(€ 600,= + 5 wpim +
vw uit comp) *

€ 500,= + 5 wpim *

(€ 750,= + 5 wpim +
vw uit comp) *

€ 600,= + 5 wpim +
vw uit comp *

(€ 1000,= + uit comp)

€ 100,=

(€ 200,=)

€ 150,=

(€ 250,=)

€ 100,= + 1 wpim *

(€ 200,= + 2 wpim) *

€ 150,= + 2 wpim *

(€ 250,= + 3 wpim) *

€ 100,= + 1 wpim *

(€ 200,= + 2 wpim) *

€ 150,= + 2 wpim *

(€ 250,= + 3 wpim) *

€ 100,= + 1 wpim

(€ 200,= + 2 wpim)

€ 150,= + 2 wpim

(€ 250,= + 3 wpim)

€ 75,=

(€ 150,=)

€ 100,=

(€ 200,=)

€ 75,=

(€ 150,=)

€ 100,=

(€ 200,=)
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26, lid 1, d RWA
26, lid 1, d RWA

26, lid 2, a RWA

27, lid 1 RWA

B-categorie:
Speler met uitsluiting
B-categorie:
Speler met schorsing
B-categorie:
Speler heeft geen
spelregelbewijs
B-categorie:
Leeftijdgrens

€ 100,= + 1 wpim

(€ 200,= + 2 wpim)

€ 150,= + 2 wpim

(€ 250,= + 3 wpim)

€ 300,= + 3 wpim

(€ 500,= + 5 wpim +
vw uit comp)

€ 350,= + 5 wpim +
vw uit comp

(€ 600,= + uit comp)

€ 75,=

(€ 150,=)

€ 100,=

(€ 200,=)

€ 100,=

(€ 200,=)

€ 150,=

(€ 250,=)

* In beginsel wordt in de A-categorie ook de maatregel opgelegd, dat de wedstrijd opnieuw wordt vastgesteld op hetzelfde sportcomplex (artikel 29, lid 1 b
RTA)
2.2.6
2.2.6.1

Wedstrijdformulieren
Straffen voor aanvoerder/verenigingsfunctionaris/scheidsrechter

Bestuursbesluit
HCA 3.3. 1.a

Overtreding
Onjuiste gegevens,
spelers wel speelgerechtigd

Schikking
2 w functieontz

(bij recidive)
(4 w functieontz)

Eis
3 w functieontz

(bij recidive)
( 6 w functieontz)

HCA 3.3. 1.a

Onjuiste gegevens,
spelers niet speelgerechtigd
Onjuiste uitslag vermelden
Niet vermelden kaarten
Niet vermelden staken en/of
onregelmatigheden

2 mnd functieontz

(4 mnd functieontz)

3 mnd functieontz

( 6 mnd functieontz)

2 mnd functieontz
2 mnd functieontz
4 mnd functieontz

(4 mnd functieontz)
(4 mnd functieontz)
(8 mnd functieontz)

3 mnd functieontz
3 mnd functieontz
6 mnd functieontz

( 6 mnd functieontz)
( 6 mnd functieontz)
(10 mnd functieontz)

HCA 3.3.2.a
HCA3.3.2.d
HCA 3.3.2.d, e
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2.2.6.2 Straffen voor vereniging
(onder toepassing van artikel 24, lid 3 RWA)
Bestuursbesluit
HCA 3.3.1.a
HCA 3.3.1.a
HCA 3.3.2.a
HCA3.3.2.d
HCA 3.3.2.d, e

Overtreding
Onjuiste gegevens,
spelers wel speelgerechtigd
Onjuiste gegevens,
spelers niet speelgerechtigd
Onjuiste uitslag vermelden
Niet vermelden kaarten
Niet vermelden staken en/of
onregelmatigheden

Schikking
€ 100,=

(bij recidive)
(€ 200,= + 1 wpim vw)

Eis
€ 150,= + 1 wpim vw

(bij recidive)
(€ 250,= + 1 wpim)

€ 200,= + 2 wpim

(€ 300,= + 3 wpim)

€ 250,= + 3 wpim

(€ 350,= + 4 wpim)

€ 200,= + 2 wpim
€ 200,= + 2 wpim
€ 300,= + 3 wpim

(€ 300,= + 3 wpim)
(€ 300,= + 3 wpim)
(€ 400,= + 4 wpim)

€ 250,= + 3 wpim
€ 250,= + 3 wpim
€ 350,= + 4 wpim

(€ 350,= + 4 wpim)
(€ 350,= + 4 wpim)
(€ 500,= + 5 wpim)

Artikel 24, lid 3 is niet van toepassing op gedragingen van de (vereniging)scheidsrechter, omdat die (vereniging)scheidsrechter niet handelt in
verenigingsverband, maar als orgaan van de KNVB.
2.2.7
2.2.7.1

Spelerspassen
Straffen voor scheidsrechter en/of aanvoerder/leider

Bestuursbesluit
HCA 3.2
HCA 3.2
HCA 3.2

Overtreding
Geen visuele controle
Helemaal geen controle
Valse pas tonen

Schikking
1 mnd functieontz
2 mnd functieontz
3 mnd functieontz

(bij recidive)
(2 mnd functieontz)
(3 mnd functieontz)
(4 mnd functieontz)

Eis
2 mnd functieontz
3 mnd functieontz
4 mnd functieontz

(bij recidive)
(3 mnd functieontz)
(4 mnd functieontz)
(6 mnd functieontz)

Schikking
€ 75,=
€ 100,=
€ 200,= + 2 wpim

(bij recidive)
(€ 100,=)
(€ 200,=)
(€ 350,= + 3 wpim)

Eis
€ 100,=
€ 150,=
€ 250,= + 3 wpim

(bij recidive)
(€ 150,=)
(€ 250,=)
(€ 400,= + 4 wpim)

2.2.7.2 Straffen voor de vereniging
(onder toepassing van artikel 24, lid 3 RTA)
Bestuursbesluit
HCA 3.2
HCA 3.2
HCA 3.2

Overtreding
Geen visuele controle
Helemaal geen controle
Valse pas tonen
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3. OVERTREDINGEN BETREFFENDE DE VERENIGING KNVB
3.

3.1

Overtredingen van het Algemeen Reglement

Verplichtingen verenigingen

Artikel
2, lid 1, a AR
2, lid 1, a AR

2, lid 1, h AR
2, lid 1, h AR
2, lid 1, h AR
2, lid 1, h AR
2, lid 1, h AR
2, lid 1, h AR
2, lid 1, h AR
2, lid 1, h AR
2, lid 1, h AR
2, lid 1, h AR

Overtreding
Informatie zijdelings van
belang
Informatie is nodig om tot
tuchtrechtelijke uitspraak te
kunnen komen
A-categorie: speler
A-categorie: leider/verzorger
A-categorie: assistentscheidsrechter
A-categorie: scheidsrechter
A-categorie: trainer/coach
B-categorie: speler
B-categorie: leider/verzorger
B-categorie: assistentscheidsrechter
B-categorie: scheidsrechter
B-categorie: trainer/coach

Schikking
€ 100,=

(bij recidive)
(€ 200,=)

Eis
€ 150,=

(bij recidive)
(€ 250,=)

€ 250,= + vw * uit comp (€ 500,= + vw * uit comp)

€ 300,= + vw * uit comp (€ 600,= + uit comp)

€ 250,= + 1 wpim
€ 75,=
€ 100,=

(€ 500,= + 2 wpim)
(€ 150,=)
(€ 200,=)

€ 300,= + 2 wpim
€ 100,=
€ 150,=

(€ 600,= + 3 wpim)
(€ 200,=)
(€ 250,=)

€ 200,=
€ 200,=
€ 150,=
€ 25,=
€ 50,=

(€ 300,=)
(€ 300,=)
(€ 250,=)
(€ 75,=)
(€ 100,=)

€ 250,=
€ 250,=
€ 200,=
€ 50,=
€ 75,=

(€ 350,=)
(€ 350,=)
(€ 300,=)
(€ 100,=)
(€ 150,=)

€ 75,=
€ 75,=

(€ 150,=)
(€ 150,=)

€ 100,=
€ 100,=

(€ 200,=)
(€ 200,=)

* Bij de voorwaardelijke straf de bijzondere voorwaarde, dat betrokkene alsnog binnen drie werkdagen de gevraagde informatie verstrekt.
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3.2

Verplichtingen natuurlijke personen

Artikel
2, lid 2, a AR
2, lid 2, a AR

2, lid 2, b AR
2, lid 2, b AR

Overtreding
Informatie zijdelings van
belang
Informatie is nodig om tot
tuchtrechtelijke uitspraak te
kunnen komen
Onbehoorlijk gedrag:
Elftal van veld halen
Onbehoorlijk gedrag:
Scheidsrechter intimideren
bij invulling wedstrijdformulier

Schikking
1 mnd schorsing vw *

(bij recidive)
(3 mnd schorsing vw *)

Eis
(bij recidive)
2 mnd schorsing vw * ( 4 mnd schorsing vw *)

3 mnd schorsing vw *

(6 mnd schorsing vw *)

4 mnd schorsing vw * ( 8 mnd schorsing vw *)

2 mnd functieontz

(4 mnd functieontz)

3 mnd functieontz

( 6 mnd functieontz)

4 mnd functieontz

(8 mnd functieontz)

6 mnd functieontz

(10 mnd functieontz)

* Bij de voorwaardelijke straf de bijzondere voorwaarde, dat betrokkene alsnog binnen drie werkdagen de gevraagde informatie verstrekt.
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3.3

Onbevoegde trainer/coach

3.3.1

Straffen voor natuurlijke personen

Artikel
17, lid 2, 4 AR
17, lid 2, 4 AR
17, lid 2, 4 AR

Overtreding
Top competitiestructuur
Geen licentie
Te laag diploma
Geen diploma

17, lid 2, 4 AR
17, lid 2, 4 AR
17, lid 2, 4 AR

Lagere klassen
Geen licentie
Te laag diploma
Geen diploma

3.3.2

Schikking

(bij recidive)

Eis

(bij recidive)

€ 200,=
€ 400,=
€ 400,=

(€ 400,=)
(€ 750,=)
(€ 750,= + 1 mnd
schorsing vw)

€ 250,=
€ 500,=
€ 500,= + 1 mnd
schorsing vw

(€ 500,=)
(€ 1000,=)
(2 mnd schorsing)

€ 75,=
€ 100,=
€ 150,=

(€ 150,=)
(€ 200,=)
(€ 300,= + 1 mnd
schorsing vw)

€ 100,=
€ 150,=
€ 200,= + 1 mnd
schorsing vw

(€ 200,=)
(€ 250,=)
(2 mnd schorsing)

Schikking

(bij recidive)

Eis

straffen voor verenigingen

(onder toepassing van artikel 24, lid 3 RTA)
Artikel
17, lid 2, 4 AR
17, lid 2, 4 AR
17, lid 2, 4 AR
17, lid 2, 4 AR
17, lid 2, 4 AR
17, lid 2, 4 AR

Overtreding
Top competitiestructuur
Geen licentie
Te laag diploma
Geen diploma
Lagere klassen
Geen licentie
Te laag diploma
Geen diploma

(bij recidive)

€ 400,= + 1 wpim vw * (€ 800,= + 2 wpim vw *)
€ 800,= + 1 wpim vw * (€ 1500,= + 2 wpim vw *)
€ 1250,= + 2 wpim vw * (€ 2250,= + 4 wpim vw *)

€ 500,= + 2 wpim vw * (€ 1000,= + 3 wpim vw *)
€ 1000,= + 2 wpim vw * (€ 2000,= + 3 wpim vw *)
€ 1500,= + 4 wpim vw * (€ 3000,= + 5 wpim vw *)

€ 150,= + 1 wpim vw * (€ 300,= + 2 wpim vw *)
€ 300,= + 1 wpim vw * (€ 600,= + 2 wpim vw *)
€ 500,= + 2 wpim vw * (€ 1000,= + 4 wpim vw *)

€ 200,= + 2 wpim vw * (€ 400,= + 3 wpim vw *)
€ 400,= + 2 wpim vw * (€ 800,= + 3 wpim vw *)
€ 600,= + 4 wpim vw * (€ 1250,= + 5 wpim vw *)

* Bij de voorwaardelijke straf de bijzondere voorwaarde, dat betrokkene alsnog binnen twee weken over een bevoegde trainer/coach beschikt.
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4. MISDRAGINGEN
Onder dit hoofdstuk vallen gedragingen, die
4.1
wel onder de spelregels vallen, maar die ver over de te accepteren grenzen heen
gaan en die daarom niet als overtreding van spelregel 12, maar als overtreding van
artikel 2, lid 2, sub b AR ten laste worden gelegd;
4.2
die als onbehoorlijk moeten worden beschouwd, terwijl de spelregels er niet op van
toepassing zijn, omdat betrokkene geen speler is, maar verenigingsfunctionaris of
toeschouwer (artikel 2, lid 2 sub b AR) en
4.3
op zich al onbehoorlijk zijn, maar bovendien evident de belangen van de KNVB en/of
de voetbalsport in het algemeen schaden, waaronder in elk geval gewelddadige handelingen waarvan de (assistent-)scheidsrechter
het slachtoffer is (artikel 7, lid 1 sub c Statuten).

4.1

Betrokkene is (wissel)speler en misdraagt zich tegenover (tegen)speler(s) of toeschouwer(s)

Strafcode
04

05

06
07



Overtreding
Gewelddadig handelen,
buiten een spelsituatie slaan,
trappen, elleboogstoot of
kopstoot geven (niet
limitatief)
- éénmaal
- meermalen
- meermalen en slachtoffer
weerloos
Beledigen,
- grievend/discriminerend +
aanhoudend
Bedreigen,
- verbale + fysieke intimidatie
Spuwen toeschouwer,
- niet raak
- raak

Schikking

(bij recidive)

Eis

(bij recidive)

6 mnd schorsing
12 mnd schorsing
24 mnd schorsing

(12 mnd schorsing)
(24 mnd schorsing)
(48 mnd schorsing)

8 mnd schorsing
16 mnd schorsing
32 mnd schorsing

(16 mnd schorsing)
(32 mnd schorsing)
(60 mnd schorsing)

3 mnd schorsing

( 6 mnd schorsing)

4 mnd schorsing

( 8 mnd uitsluiting)

6 mnd schorsing

(12 mnd schorsing)

8 mnd schorsing

(16 mnd schorsing)

1 mnd schorsing
3 mnd schorsing

( 3 mnd schorsing)
( 6 mnd schorsing)

2 mnd schorsing
4 mnd schorsing

( 4 mnd schorsing)
( 8 mnd schorsing)

De scheidsrechter kan op het wedstrijdformulier een strafcode vermeld hebben. Uit zijn rapportage en andere verklaringen blijkt, dat artikel 2, lid 2,
sub b AR tenlastegelegd moet worden, omdat de gedraging niets meer met voetbal te maken heeft.
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4.2

Betrokkene is lid van de KNVB en misdraagt zich als verenigingsfunctionaris * of toeschouwer ** tegenover (tegen)speler(s) of
toeschouwer(s)

Artikel
2, lid 2, b AR

2, lid 2, b AR

2, lid 2, b AR

2, lid 2, b AR

Overtreding
Gewelddadig handelen ***,
slaan, trappen, elleboogstoot
of kopstoot geven (niet
limitatief)
- éénmaal
- meermalen
- meermalen en slachtoffer
weerloos
Beledigen,
- eenvoudig woord of gebaar
- grof (bijv. met ziektes)
- grof + aanhoudend
- discriminerend
- grievend/discriminerend +
aanhoudend
Bedreigen,
- enkel verbale intimidatie
- verbale + fysieke intimidatie
Spuwen, raak

Schikking

(bij recidive)

Eis

(bij recidive)

6 mnd schorsing
12 mnd schorsing
24 mnd schorsing

(12 mnd schorsing)
(24 mnd schorsing)
(48 mnd schorsing)

8 mnd schorsing
16 mnd schorsing
32 mnd schorsing

(16 mnd schorsing)
(32 mnd schorsing)
(60 mnd schorsing)

1 w functieontz
2 w functieontz
1 mnd schorsing
2 mnd schorsing
3 mnd schorsing

(
(
(
(
(

2 w functieontz)
3 w functieontz)
3 mnd schorsing)
4 mnd schorsing)
8 mnd schorsing)

2 w functieontz
3 w functieontz
2 mnd schorsing
3 mnd schorsing
6 mnd schorsing

( 3 w functieontz)
( 4 w functieontz)
( 4 mnd schorsing)
( 6 mnd schorsing)
(10 mnd schorsing)

2 mnd schorsing
6 mnd schorsing
3 mnd schorsing

( 4 mnd schorsing)
(12 mnd schorsing)
( 8 mnd schorsing)

3 mnd schorsing
8 mnd schorsing
6 mnd schorsing

( 6 mnd schorsing)
(16 mnd schorsing)
(10 mnd schorsing)

* Indien betrokkene zich als verenigingsfunctionaris heeft misdragen kan de scheidsrechter op het wedstrijdformulier strafcode 08 vermeld hebben. Uit zijn
rapportage en andere verklaringen blijkt, dat artikel 2, lid 2, sub b AR tenlastegelegd moet worden, omdat de gedraging niets meer met voetbal te maken
heeft.
** Indien betrokkene zich als toeschouwer heeft misdragen wordt in plaats van een functieontzegging een accommodatieverbod opgelegd en wordt een
schorsing aangevuld met een accommodatieverbod.
*** Betreft de overtreding vasthouden, duwen of blokkeren of was de overtreding niet raak dan worden de hier beschreven straftoemetingsrichtlijnen in
beginsel in de eis c.q. het schikkingsvoorstel gehalveerd.
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4.1-4.2 De (wissel)spelers en/of (andere) leden misdragen zich tegenover (tegen)speler(s) of toeschouwer(s)
(straffen voor de vereniging onder toepassing van artikel 24, lid 3 RTA)
Artikel
2, lid 2, b AR
2, lid 2, b AR

2, lid 2, b AR

2, lid 2, b AR

2, lid 2, b AR



Overtreding
Vasthouden, duwen of
blokkeren (opstootje)
Gewelddadig handelen *,
- twee of meer leden

Schikking
€ 100,= + 1 wpim

(bij recidive)
(€ 200,= + 2 wpim)

Eis
€ 150,= + 2 wpim

(bij recidive)
(€ 250,= + 3 wpim)

€ 400,= + 4 wpim +
vw uit comp

(€ 600,= + uit comp)

€ 500,= + 5 wpim +
vw uit comp

(€ 750,= + uit comp)

- twee of meer leden en
slachtoffer weerloos
Beledigen,
- twee of meer leden (en
discriminerend)
Bedreigen,
- twee of meer leden (en
lichamelijk contact)
Spuwen,
- twee of meer leden

€ 500,= + 5 wpim +
vw uit comp

(€ 1000,= + uit comp)

€ 750,= + 5 wpim +
vw uit comp

(€ 1250,= + uit comp)

€ 100,= + 1 wpim

(€ 200,= + 2 wpim)

€ 150,= + 2 wpim

(€ 250,= + 3 wpim)

€ 300,= + 3 wpim

(€ 500,= + vw uit comp)

€ 400,= + 4 wpim

(€ 600,= + vw uit comp)

€ 200,= + 2 wpim

(€ 400,= + 4 wpim)

€ 250,= + 3 wpim

(€ 500,= + 5 wpim +
vw uit comp)

Indien de vereniging actief optreedt tijdens en direct na misdragingen én vervolgens de aanklager volledig informeert, kan de eis c.q. het
schikkingsvoorstel worden gematigd.
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4.3.1

Betrokkene is (wissel)speler en misdraagt zich tegenover de (assistent-)scheidsrechter(s)

Artikel
2, lid 2, b AR

2, lid 2, b AR

2, lid 2, b AR
2, lid 2, b AR


Overtreding
Gewelddadig handelen,
slaan, trappen, elleboogstoot
of kopstoot geven (niet
limitatief)
- éénmaal
- meermalen
- meermalen en slachtoffer
weerloos
Beledigen,
- grievend/discriminerend +
aanhoudend
Bedreigen,
- verbale + fysieke intimidatie
Spuwen, raak

Schikking

(bij recidive)

Eis

(bij recidive)

12 mnd schorsing
24 mnd schorsing
geen

(24 mnd schorsing)
(48 mnd schorsing)
(geen)

16 mnd schorsing
32 mnd schorsing
60 mnd schorsing

(32 mnd schorsing)
(60 mnd schorsing)
(ontz. uit het
lidmaatschap)

6 mnd schorsing

(12 mnd schorsing)

8 mnd schorsing

(16 mnd schorsing)

12 mnd schorsing
6 mnd schorsing

(24 mnd schorsing)
(12 mnd schorsing)

16 mnd schorsing
8 mnd schorsing

(32 mnd schorsing)
(16 mnd schorsing)

Als de misdraging zodanig is, dat de belangen van de KNVB of van de voetbalsport in het algemeen evident en in zeer ernstige mate zijn geschaad,
dient artikel 7 lid 1 sub c Statuten primair ten laste te worden gelegd en dient ontzetting uit het lidmaatschap te worden geëist.
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4.3.2

Betrokkene is lid van de KNVB en misdraagt zich als verenigingsfunctionaris * of toeschouwer ** tegenover de
(assistent-)scheidsrechter(s)

Artikel
2, lid 2, b AR

2, lid 2, b AR

2, lid 2, b AR

2, lid 2, b AR

Overtreding
Gewelddadig handelen ***,
slaan, trappen, elleboogstoot
of kopstoot geven (niet
limitatief)
- éénmaal
- meermalen
- meermalen en slachtoffer
weerloos
Beledigen,
- eenvoudig woord of gebaar
- grof (bijv. met ziektes)
- grof + aanhoudend
- discriminerend
- grievend/discriminerend +
aanhoudend
Bedreigen,
- enkel verbale intimidatie
- verbale + fysieke intimidatie
Spuwen, raak

Schikking

(bij recidive)

Eis

(bij recidive)

12 mnd schorsing
24 mnd schorsing
geen

(24 mnd schorsing)
(48 mnd schorsing)
(geen)

16 mnd schorsing
32 mnd schorsing
60 mnd schorsing

(32 mnd schorsing)
(60 mnd schorsing)
(ontz. uit het
lidmaatschap)

1 w functieontz
3 w functieontz
1 mnd schorsing
3 mnd schorsing
6 mnd schorsing

( 2 w functieontz)
( 4 w functieontz)
( 2 mnd schorsing)
( 6 mnd schorsing)
(12 mnd schorsing)

2 w functieontz
4 w functieontz
2 mnd schorsing
4 mnd schorsing
8 mnd schorsing

( 3 w functieontz)
( 6 w functieontz)
( 3 mnd schorsing)
( 8 mnd schorsing)
(16 mnd schorsing)

4 mnd schorsing
12 mnd schorsing
6 mnd schorsing

( 8 mnd schorsing)
(24 mnd schorsing)
(12 mnd schorsing)

6 mnd schorsing
16 mnd schorsing
8 mnd schorsing

(12 mnd schorsing)
(32 mnd schorsing)
(16 mnd schorsing)

* Indien betrokkene zich als verenigingsfunctionaris heeft misdragen kan de scheidsrechter op het wedstrijdformulier strafcode 08 vermeld hebben. Uit zijn
rapportage en andere verklaringen blijkt, dat artikel 2, lid 2, sub b AR tenlastegelegd moet worden, omdat de gedraging niets meer met voetbal te maken
heeft.
** Indien betrokkene zich als toeschouwer heeft misdragen wordt in plaats van een functieontzegging een accommodatieverbod opgelegd en wordt een
schorsing aangevuld met een accommodatieverbod.
*** Betreft de overtreding vasthouden, duwen of blokkeren of was de overtreding niet raak dan worden de hier beschreven straftoemetingsrichtlijnen in
beginsel in de eis c.q. het schikkingsvoorstel gehalveerd.


Als de misdraging zodanig is, dat de belangen van de KNVB of van de voetbalsport in het algemeen evident en in zeer ernstige mate zijn geschaad,
dient artikel 7 lid 1 sub c Statuten primair ten laste te worden gelegd en dient ontzetting uit het lidmaatschap te worden geëist.
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4.3.1-4.3.2 De (wissel)spelers en/of (andere) leden misdragen zich tegenover de (assistent-)scheidsrechter(s) (straffen voor de vereniging onder
toepassing van artikel 24, lid 3 RTA)
Artikel
2, lid 2, b AR
2, lid 2, b AR

2, lid 2, b AR

2, lid 2, b AR

2, lid 2, b AR

2, lid 2, b AR

Overtreding
Commentaar op de leiding
Protesteren, gepaard met
handtastelijkheden, twee of
meer (wissel)spelers
Gewelddadig handelen *,
- twee of meer leden

Schikking
€ 100,=
€ 200,= + 2 wpim

(bij recidive)
(€ 200,=)
(€ 300,= + 3 wpim)

Eis
€ 150,=
€ 250,= + 3 wpim

(bij recidive)
(€ 250,=)
(€ 350,= + 4 wpim)
vw uit comp

€ 500,= + 5 wpim +
vw uit comp

(€ 750,= + uit comp)

€ 600,= + 5 wpim +
vw uit comp

(€ 1000,= + uit comp)

- twee of meer leden en
slachtoffer weerloos
Beledigen,
- twee of meer leden (en
discriminerend)
Bedreigen,
- twee of meer leden (en
lichamelijk contact)
Spuwen,
- twee of meer leden

geen

(geen)

€ 750,= + uit comp

(€ 1250,= + uit comp)

€ 200,= + 2 wpim

(€ 300,= + 3 wpim)

€ 250,= + 3 wpim

(€ 350,= + 4 wpim +
vw uit comp

€ 400,= + 4 wpim
vw uit comp

(€ 600,= + uit comp)

€ 500,= + 5 wpim
vw uit comp

(€ 750,= + uit comp)

€ 300,= + 3 wpim
vw uit comp

(€ 500,= + uit comp)

€ 400,- + 4 wpim
vw uit comp

(€ 600,= + uit comp)



Indien de vereniging actief optreedt tijdens en direct na misdragingen én vervolgens de aanklager volledig informeert, kan de eis c.q. het
schikkingsvoorstel worden gematigd.



Als de misdragingen van de leden zodanig zijn, dat de belangen van de KNVB of van de voetbalsport in het algemeen evident en in zeer ernstige
mate zijn geschaad, dient artikel 7 lid 1 sub c Statuten primair ten laste te worden gelegd en dient het team uit de competitie nemen te worden geëist.
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