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Artikel 1  Begripsbepalingen 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
a.  de aanklager amateurvoetbal. 
b.  de aanklagers bij de landelijke commissies; de aanklagers bij de commissies in een 

regio. 
c.  de voorzitter van het college van aanklagers bij de commissies in een regio of bij de 

landelijke commissies. 
d.  elk lid van de KNVB: 

- tegen wie een tuchtzaak aanhangig is gemaakt; 
- tegen wie een tuchtrechtelijk onderzoek loopt; 
- aan wie een schikkingsvoorstel door de aanklager is gedaan; of 
- dat door een commissie is veroordeeld tot een straf en/of maatregel. 

e.  wedstrijden voor de: 
- competitie en daarmee samenhangende wedstrijden; 
- Nederlandse voetbalbekers; 
- kampioenschappen van Nederland. 

f.  onder brief of schriftelijk wordt mede verstaan de communicatie per e-mail. 
g.  zowel de landelijke tuchtcommissie en de landelijke commissie van beroep als de 

tuchtcommissie en de commissie van beroep in een regio. 
h.  de landelijke commissie van beroep en de commissie van beroep in een regio. 
i.  alle schriftelijke en digitale documenten, behorende bij één tuchtzaak. 
j.  alle schriftelijke en digitale documenten, behorende bij twee of meer samenhangende 

tuchtzaken, die door een tuchtrechtelijk orgaan bij een mondeling onderzoek gelijktijdig 
worden behandeld. 

k.  twee of meer districten die door hetzelfde onderdeel van de arbeidsorganisatie worden 
ondersteund. 

l.  het onderdeel van de arbeidsorganisatie, dat de competitie- en bekerwedstrijden, 
toernooien, vriendschappelijke wedstrijden en recreatievoetbal in één of meer districten 
organiseert, dan wel begeleidt. 

m.  de landelijke tuchtcommissie en de tuchtcommissie in een regio. 
n.  de hoofdaanklagers en de aanklagers, de voorzitters en leden van de commissies. 
o.  de in artikel 4 van dit reglement genoemde organen. 
p.  onder uitspraak wordt mede verstaan het schikkingsvoorstel van de aanklager. 
q.  onder verenigingen worden mede verstaan de in artikel 6, lid 2, onder a2 tot en met a4 

van de Statuten bedoelde leden van de KNVB. 
 
Artikel 2  Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 en 9 van de Statuten en onverminderd het bepaalde in het Reglement Buitengewone 
Tuchtrechtspraak, het Dopingreglement KNVB, het Reglement Centrale Tuchtrechtspraak Doping KNVB, het Reglement 
Seksuele Intimidatie KNVB en het Reglement Centrale Tuchtrechtspraak Seksuele Intimidatie KNVB, geschiedt de 
tuchtrechtspraak binnen de sectie amateurvoetbal uitsluitend op basis van dit reglement. 
 
Artikel 3  Tuchtrechtspraak 
Aan de tuchtrechtspraak, op basis van dit reglement, zijn onderworpen: 
a. de leden van de KNVB die toegelaten zijn tot, dan wel ressorteren onder de sectie amateurvoetbal; 
b. de leden van de KNVB die functioneel betrokken zijn bij het amateurvoetbal; 
c. derden, die zich op enig moment hebben onderworpen aan de tuchtrechtspraak krachtens dit reglement. 
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Artikel 4  Tuchtrechtelijke organen 
Tuchtrechtelijke organen zijn: 
a. de landelijk aanklager; 
b. de aanklager in een regio; 
c. de landelijke tuchtcommissie; 
d. de tuchtcommissie in een regio; 
e. de landelijke commissie van beroep; 
f. de commissie van beroep in een regio. 
 
Artikel 5  Tuchtrechtelijke organisatie 
1. Elke regio heeft een college van aanklagers, een tuchtcommissie en een commissie van beroep. 
2. a.

bij de landelijke commissies. 
b. De leden van een tuchtcommissie in een regio zijn tevens plaatsvervangend lid van de tuchtcommissies in de andere 

 
c. De leden van een commissie van beroep in een regio zijn tevens plaatsvervangend lid van de commissies van beroep in 

 
3. Het bestuur amateurvoetbal bepaalt, gehoord de ledenraad amateurvoetbal, voor elke regio het aantal aanklagers, het 

aantal leden van de tuchtcommissie en het aantal leden van de commissie van beroep. 
4. a.  vormen samen met een apart benoemde hoofdaanklager het landelijk college van 

aanklagers. 
b. De apart benoemde hoofdaanklager in het landelijk college van aanklagers is tevens plaatsvervangend aanklager in de 

 
5. a. benoemde voorzitter de landelijke 

tuchtcommissie. 
b. De voorzit  

6. a. rmen samen met een apart benoemde voorzitter de 
landelijke commissie van beroep. 

b. De voorzitter van de landelijke commissie van beroep is tevens plaatsvervangend lid van de commissies van beroep in 
 

 
Artikel 6  Absolute onverenigbaarheden 
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 37 van de Statuten geldt dat de functie van aanklager onverenigbaar is met: 

a. een functie in de bestuurlijke macht, de wetgevende macht en/of de raad van toezicht amateurvoetbal; 
b. het lidmaatschap van de reglementscommissie; 
c. het lidmaatschap van de licentiecommissie of de beroepscommissie licentiezaken als genoemd in het Licentiereglement 

Amateurvoetbal en het Licentiereglement Betaald Voetbal; 
d. het lidmaatschap van een tuchtcommissie of commissie van beroep; 
e. het lidmaatschap van een scheidsrechterscommissie of een werkcommissie daarvan. 

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 37 van de Statuten geldt dat het lidmaatschap van een tuchtcommissie of van een 
commissie van beroep onverenigbaar is met:  
a. het lidmaatschap van de reglementscommissie; 
b. de functie van aanklager; 
c. het lidmaatschap van de licentiecommissie of de beroepscommissie licentiezaken als genoemd in het Licentiereglement 

Amateurvoetbal en het Licentiereglement Betaald Voetbal; 
d. het lidmaatschap van een scheidsrechterscommissie of een werkcommissie daarvan. 

3. a. De leden van een tuchtcommissie kunnen geen lid zijn van een commissie van beroep. 
b. De leden van een commissie van beroep kunnen geen lid zijn van een tuchtcommissie. 

4. Tuchtrechtelijke functionarissen kunnen een betrokkene niet vertegenwoordigen of bijstaan. 
5. Medewerkers van de KNVB kunnen geen lid zijn van de tuchtrechtelijke organen. 
 
Artikel 7  Relatieve onverenigbaarheden 
1. De aanklagers, de leden van een tuchtcommissie of de leden van een commissie van beroep mogen niet aan de 

behandeling van een zaak deelnemen indien zij bij de zaak betrokken zijn: 
a. hetzij persoonlijk; 
b. hetzij door een van hun functies; 
c. hetzij als lid van een vereniging, die direct of indirect bij de zaak betrokken is. 
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2. De aanklagers, de leden van een tuchtcommissie of de leden van een commissie van beroep, belast met de behandeling 
van een bepaalde zaak, laten de behandeling van die zaak over aan een andere aanklager of aan een ander lid van de 
commissie, indien zij op persoonlijke gronden onvoldoende objectief tegenover die zaak staan. 

 

 
 
Artikel 8  Benoeming tuchtrechtelijke functionarissen 
1. De tuchtrechtelijke functionarissen worden op voordracht van: 

- het bestuur amateurvoetbal; of 
- ten minste vijf onder een district ressorterende leden, genoemd in artikel 6 lid 2 onder a van de Statuten; of 
- ten minste vijf stemgerechtigde leden van de ledenraad amateurvoetbal, 
met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 van het Algemeen Reglement, voor zover daarvan in dit reglement niet wordt 
afgeweken, voor de duur van maximaal drie jaar benoemd door de stemgerechtigde leden van de ledenraad amateurvoetbal 
tijdens een vergadering als bedoeld in artikel 21 van het Reglement Amateurvoetbal. 

2. De benoemde leden hebben zitting vanaf de dag volgend op die van de vergadering waarin zij zijn benoemd tot en met de 
dag waarop de derde daaropvolgende najaarsvergadering van de ledenraad amateurvoetbal wordt gehouden. 

3. De hoofdaanklagers en de voorzitters van de commissies worden in functie benoemd. 
4. De aanklagers in de colleges van aanklagers, de leden van de tuchtcommissies en de leden van de commissies van beroep 

benoemen uit hun midden een plaatsvervangend hoofdaanklager, respectievelijk een plaatsvervangend voorzitter.  
5. a. Jaarlijks treedt zoveel mogelijk een derde van de functionarissen volgens een op te maken rooster af. 

b. Aftredende functionarissen zijn terstond benoembaar met dien verstande dat de totale zittingsduur in dezelfde functie  
al dan niet aaneengesloten - maximaal 12 jaar bedraagt. 

 
Artikel 9  Waarborg voor voortgang werkzaamheden 
1. Indien er niet voldoende aanklagers of commissieleden beschikbaar zijn om de tuchtrechtelijke procedure naar behoren te 

laten functioneren, is het bestuur amateurvoetbal bevoegd bij bestuursbesluit één of meer nieuwe aanklagers, dan wel 
nieuwe commissieleden te benoemen. 

2. Het bestuur amateurvoetbal is verplicht daarna overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, lid 7 van het Algemeen Reglement 
zo spoedig mogelijk nieuwe verkiezingen uit te schrijven. 

 
Artikel 10  Einde functie-uitoefening 
De functie-uitoefening door een tuchtrechtelijke functionaris eindigt:  
a. door te bedanken voor de functie; 
b. door het verstrijken van de termijn waarvoor de functionaris was benoemd; 
c. door het aanvaarden van een functie die ingevolge artikel 37 van de Statuten of artikel 6 van dit reglement onverenigbaar is 

met de tuchtrechtelijke functie; 
d. door beëindiging van het lidmaatschap van de KNVB; 
e. door overlijden. 
 

 
 
Artikel 11  Taken en bevoegdheden van de hoofdaanklagers 
1. Onverminderd de op grond van de Statuten en reglementen van de KNVB aan andere organen toegewezen bevoegdheden, 

hebben hoofdaanklagers als taak: 
a. toe te zien op de naleving van de Statuten, reglementen, uitvoeringsbesluiten van organen genoemd in artikel 2 van het 

Reglement Amateurvoetbal en/of de besluiten van andere organen van de KNVB; 
b. het beschermen van de belangen van de KNVB en van de sectie amateurvoetbal in het bijzonder. 

2. De hoofdaanklagers: 
a. bevorderen de juiste en uniforme toepassing van de tuchtrechtspraak; 
b. kunnen aanwijzingen en opdrachten geven aan de overige aanklagers in hun college ter bevordering van een goede en 

uniforme tuchtrechtspraak; 
c. kunnen elk dossier behorende bij de zaken, behandeld door de aanklagers in hun college opvragen, zowel bij de 

aanklagers zelf, als bij de voorzitters van de commissies als bij de arbeidsorganisatie; 
d. coördineren de werkzaamheden van de aanklagers in hun colleges; 
e. houden toezicht op de juiste toepassing van de gemandateerde bevoegdheden door de arbeidsorganisatie;  
f. wijzen een aanklager aan die toezicht houdt op de naleving van bijzondere voorwaarden, waaronder de alternatieve 

interventies; 
g. wijzen een aanklager aan voor de uitoefening van de in hoofdstuk 9 van dit reglement genoemde bevoegdheden. 

3. De landelijke hoofdaanklager kan bovendien: 
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a. de hoofdaanklagers bij de commissies in de regio opdragen beroep in te stellen tegen een uitspraak van de 
tuchtcommissie in hun regio; 

b. een onherroepelijke uitspraak van zowel een landelijke commissie als van een commissie in een regio voordragen voor 
herziening. 

4. Bij afwezigheid van de hoofdaanklager komen zijn bevoegdheden toe aan de plaatsvervangend hoofdaanklager. 
 
Artikel 12  Taken en bevoegdheden van het college van aanklagers bij de landelijke commissies 
1. Ter bevordering van de uniformiteit stelt het landelijk college van aanklagers landelijk geldende voorschriften vast: 

a. voor het functioneren van de aanklagers bij de schriftelijke en/of mondelinge behandeling van tuchtzaken voor zover dat 
niet in dit reglement is vastgelegd; 

b. voor de tenuitvoerlegging van uitspraken als bedoeld in hoofdstuk 9 van dit reglement. 
2. a. Het landelijk college van aanklagers, gehoord hebbende de landelijke commissies, stelt jaarlijks voor de aanvang van het 

seizoen de handleiding vast voor de mate van bestraffing van administratieve verzuimen en overtredingen, alsmede voor 
de toepassing van artikel 24, lid 3 van dit reglement. 

b. Het landelijk college van aanklagers beslist jaarlijks voor de aanvang van het seizoen over de bekendmaking van de 
inhoud of een deel van de inhoud van de handleiding. 

3. Het landelijk college van aanklagers bepaalt jaarlijks voor de aanvang van het seizoen met in achtneming van het bepaalde 
in artikel 18, lid 2 van dit reglement de mate waarin aan de arbeidsorganisatie worden gemandateerd: 
a. de behandeling van administratieve verzuimen; 
b. de behandeling van waarschuwingen, met toepassing van de registratieregeling; 
c. de behandeling van de overige overtredingen, die aanhangig zijn gemaakt door een aantekening op het 

wedstrijdformulier; 
d. het doen van een schikkingsvoorstel als bedoeld in artikel 58 van dit reglement; 
e. de behandeling van andere overtredingen van eenvoudige aard; 
f. de waarneming van de aanklagersfunctie bij een mondeling onderzoek door de tuchtcommissie. 

4. De in lid 3 van dit artikel bedoelde werkzaamheden worden verricht onder het gezag van de aanklager. 
5. Beoordelingen in het kader van een beroeps- herzienings- of gratieprocedure kunnen niet worden gemandateerd aan de 

arbeidsorganisatie. 
 
Artikel 13  Taken en bevoegdheden van de voorzitters van de commissies 
1. De voorzitters van de commissies: 

a. bevorderen de juiste en uniforme toepassing van de tuchtrechtspraak; 
b. doen aanbevelingen aan hun commissieleden ter bevordering van een goede en uniforme tuchtrechtspraak; 
c. kunnen elk dossier, behorende bij de zaken behandeld door hun commissie opvragen, zowel bij de commissie zelf, als 

bij de aanklager, als bij de arbeidsorganisatie; 
d. coördineren de werkzaamheden van hun commissie; 
e. bepalen en wijzigen in voorkomende gevallen de samenstelling van de kamers; 
f. bepalen wie van de leden bij een mondelinge behandeling als voorzitter en wie als secretaris van een kamer kunnen 

fungeren; 
g. houden toezicht op de juiste toepassing van de gemandateerde bevoegdheden door de arbeidsorganisatie. 

2. Bij afwezigheid van de voorzitter komen zijn bevoegdheden toe aan de plaatsvervangend voorzitter. 
 
Artikel 14  Taken en bevoegdheden van de landelijke commissies 
1. Ter bevordering van de uniformiteit stellen de landelijke commissies landelijk geldende voorschriften vast voor het 

functioneren van de commissies bij de schriftelijke en/of mondelinge behandeling van tuchtzaken voor zover dat niet in dit 
reglement is vastgelegd. 

2. De landelijke tuchtcommissie bepaalt jaarlijks voor de aanvang van het seizoen met in achtneming van het bepaalde in 
artikel 22, lid 1 van dit reglement de mate waarin aan de arbeidsorganisatie worden gemandateerd: 
a. de behandeling van administratieve verzuimen; 
b. de behandeling van overtredingen waarvoor een schikkingsvoorstel niet is aanvaard; 
c. de behandeling van andere overtredingen van eenvoudige aard. 

3. De in lid 2 van dit artikel bedoelde werkzaamheden worden verricht onder het gezag van de tuchtcommissie. 
4. Beoordelingen in het kader van een beroeps- herzienings- of gratieprocedure kunnen niet worden gemandateerd aan de 

arbeidsorganisatie. 
 
Artikel 15  Taken en bevoegdheden van het landelijk college van aanklagers en de landelijke commissies 
Het landelijk college van aanklagers en de landelijke commissies zijn bevoegd, - al dan niet op verzoek van het bestuur 
amateurvoetbal - te adviseren tot wijziging van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal of van andere voor de 
tuchtrechtspraak van belang zijnde reglementen. 
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Artikel 16  Secretariaat 
Het bestuur amateurvoetbal voorziet in het secretariaat van de vergaderingen van het landelijk college van aanklagers en van 
de landelijke commissies. 
 

 
 
Artikel 17  De aanklager 
1. De aanklager is verplicht: 

a. een aangifte door een orgaan, commissie of lid van de KNVB, dan wel een melding door een niet-lid van de KNVB 
wegens een vermoedelijk begane overtreding van een bepaling in de Statuten, reglementen of bestuursbesluiten van de 
KNVB in behandeling te nemen. 

b. de aangifte of melding door te leiden naar de aanklager bij de wel bevoegde tuchtcommissie, indien de tuchtcommissie 
waarbij de aanklager functioneert relatief niet bevoegd is kennis te nemen van de vermoedelijk begane overtreding. 

2. De aanklager is verplicht aan de tuchtcommissie voor te leggen alle zaken, waarin: 
a. overtreding van artikel 7, lid 1, sub c van de Statuten wordt tenlastegelegd; 
b. een schikkingsvoorstel niet is aanvaard; 
c. gebruik is gemaakt van de bijzondere bevoegdheden als bedoeld in hoofdstuk 7 van dit reglement; 
d. wordt gevorderd een voorwaardelijke opgelegde straf geheel of gedeeltelijk om te zetten in een onvoorwaardelijke straf. 

3. De aanklager is verplicht een aangifte of melding als bedoeld in lid 1 van dit artikel te seponeren als: 
a. de vermoedelijke pleger niet is onderworpen aan de tuchtrechtspraak op basis van dit reglement; 
b. de vermelde gedraging niet bij of krachtens de Statuten, reglementen of bestuursbesluiten van de KNVB strafbaar is 

gesteld; 
c. niet is voldaan aan de in artikel 46 of 47 van dit reglement gestelde voorwaarden; 
d. de scheidsrechter de in de aangifte of melding bedoelde overtreding van de spelregels wel heeft waargenomen, maar 

niet aanhangig heeft gemaakt; 
e. de vermelde gedraging naar het oordeel van de aanklager, gelet op artikel 80 van dit reglement niet bewijsbaar is. 

4. De aanklager is bevoegd een aangifte of melding als bedoeld in lid 1 van dit artikel te seponeren als er met een 
tuchtrechtelijke behandeling geen redelijk doel gediend is. 

5. De aanklager stelt betrokkene onverwijld in kennis van een beslissing als bedoeld in lid 3 van dit artikel. 
6. a. De aanklager is bevoegd voorafgaand aan zijn beslissing als bedoeld in lid 2, 3, 4 of 7 van dit artikel een vooronderzoek 

uit te voeren. 
b. De aanklager is bevoegd ook na de beslissing als bedoeld in lid 2 of lid 5 van dit artikel nader onderzoek te verrichten en 

rapporten, verklaringen of andere stukken aan het dossier toe te voegen. 
c. Rapporten en verklaringen die door de aanklager bij het dossier worden gevoegd, dienen te voldoen aan de eisen die 

worden gesteld in het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal of de op dat reglement gebaseerde bestuursbesluiten. 
7. a. De aanklager is bevoegd, doch niet verplicht, voor administratieve verzuimen en overtredingen een schikkingsvoorstel 

aan betrokkene te doen, indien naar zijn oordeel het administratieve verzuim of de overtreding, gelet op artikel 80 van dit 
reglement bewijsbaar is en er geen redenen zijn om de zaak voor te leggen aan de tuchtcommissie. 

b. Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel is de aanklager bevoegd de in de artikelen 28 en 29 van dit reglement 
genoemde straffen en maatregelen in een schikkingsvoorstel op te nemen, met uitzondering van de ontzetting uit het 
lidmaatschap. 

c. Bij het doen van een schikkingsvoorstel is artikel 38 van dit reglement van overeenkomstige toepassing. 
8. De aanklager kan gebruik maken van de bijzondere bevoegdheden als bedoeld in hoofdstuk 7 van dit reglement. 
9. De aanklager is belast met en verantwoordelijk voor de samenstelling van het dossier. 
10. De aanklager is belast met en verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van de opgelegde straffen en maatregelen. 
 
Artikel 18  Bevoegdheden arbeidsorganisatie namens de aanklager 
1. De arbeidsorganisatie kan: 

a. waarschuwingen verwerken overeenkomstig de registratieregeling; 
b. op basis van de aangifte, melding, rapportage of aantekening op het wedstrijdformulier een administratief verzuim of een 

overtreding aan betrokkene ten lasteleggen; 
c. verklaringen opvragen van getuigen en/of deskundigen; 
d. de tenlastelegging aanvullen of wijzigen. 

2. Ingevolge het mandaat als bedoeld in artikel 12, lid 3 van dit reglement kan de arbeidsorganisatie geen ander 
schikkingsvoorstel aan betrokkene doen dan: 
a. een berisping; 
b. -; 
c. een uitsluiting van maximaal acht wedstrijden of maximaal drie maanden; 
d. een ontzegging van het recht tot het uitoefenen van een functie binnen een vereniging voor maximaal acht wedstrijden of 

maximaal drie maanden; 
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e. maximaal twee wedstrijdpunten in mindering. 
3. De maxima zoals genoemd in lid 2 van dit artikel gelden ongeacht of een deel van de voorgestelde straf voorwaardelijk 

wordt opgelegd. 
4. De arbeidsorganisatie kan de zaak in elke fase van de behandeling voorleggen aan de aanklager. 
5. De arbeidsorganisatie legt de zaak in elk geval voor aan de aanklager indien: 

a. een door de scheidsrechter schriftelijk of via een aantekening op het wedstrijdformulier aanhangig gemaakte 
waarschuwing niet ingevolge de registratieregeling geregistreerd dient te worden; 

b. een ander schikkingsvoorstel dan ingevolge lid 2 van dit artikel is toegestaan, dient te worden gedaan; 
c. een maatregel als genoemd in artikel 29 van dit reglement aangeboden dient te worden. 

6. De medewerker die de functie van aanklager waarneemt tijdens een mondeling onderzoek door de tuchtcommissie heeft 
dezelfde bevoegdheden als de aanklager. 

7. Indien een zaak is behandeld door de arbeidsorganisatie dan geldt de aldus tot stand gekomen beslissing als een beslissing 
van de aanklager. 

 
Artikel 19  Absolute bevoegdheid commissies 
1. De tuchtcommissie is bevoegd kennis te nemen van alle overtredingen en administratieve verzuimen begaan door: 

a. leden van de KNVB, die toegelaten zijn tot, dan wel ressorteren onder de sectie amateurvoetbal; 
b. leden van de KNVB die functioneel betrokken zijn bij het amateurvoetbal; 
c. de organisatoren van en deelnemers aan recreatievoetbal als bedoeld in artikel 39 van het Reglement Wedstrijden 

Amateurvoetbal. 
2. a. De landelijke commissie van beroep is bevoegd om in beroep kennis te nemen van alle zaken die door de landelijke 

tuchtcommissie zijn behandeld. 
b. De commissie van beroep in een regio is bevoegd om in beroep kennis te nemen van alle zaken die door de 

tuchtcommissie in die regio zijn behandeld. 
 
Artikel 20  Relatieve bevoegdheid commissies 
1. De landelijke tuchtcommissie is bevoegd kennis te nemen van overtredingen, die zijn begaan voor, tijdens, na of in verband 

met: 
a. een wedstrijd in de landelijk ingedeelde competities als bedoeld in artikel 6, lid 2 van het Reglement Wedstrijden 

Amateurvoetbal, met uitzondering van de topklassen voor het mannen zaalvoetbal en de hoogste klasse in de 
leeftijdsklasse Onder 17, als bedoeld in artikel 28 van het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal, voor het meisjes 
zaalvoetbal; 

b. landelijk georganiseerde beker- of reekswedstrijden; 
c. bij bestuursbesluit aan te wijzen andere wedstrijden. 

2. De tuchtcommissie in een regio is bevoegd kennis te nemen van: 
a. overtredingen, die zijn begaan voor, tijdens, na of in verband met competitie- en beker- of reeksenwedstrijden, 

toernooien, vriendschappelijke wedstrijden en recreatievoetbal, georganiseerd, dan wel begeleid vanuit het regionaal 
steunpunt; 

b. andere overtredingen dan bedoeld in lid 1 en/of lid 2 sub a van dit artikel, begaan door leden van de KNVB die in die 
regio als lid staan ingeschreven, dan wel bij die regio functioneel verbonden zijn; 

c. alle overtredingen, begaan door leden van de KNVB die in die regio wonen. 
3. In geval van overtredingen die begaan zijn door een onder de sectie amateurvoetbal ressorterend lid voor, tijdens, na of in 

verband met een wedstrijd van een onder de sectie amateurvoetbal ressorterend elftal of team tegen een onder de sectie 
betaald voetbal ressorterend elftal of team, is bepalend voor de bevoegdheid van de tuchtcommissie in een regio de 
competitie waaraan het desbetreffende amateurelftal of -team deelneemt. 

4. In alle overige gevallen wordt de bevoegdheid van de tuchtcommissie van een regio om van de overtredingen kennis te 
nemen bepaald door de plaats waar de overtredingen zijn begaan. 

5. De tuchtcommissie in een regio is bevoegd kennis te nemen van administratieve verzuimen binnen de regio. 
6. Indien meer tuchtcommissies bevoegd zijn om van een of meer overtredingen kennis te nemen, is die commissie bevoegd 

bij welke de zaak het eerst aanhangig is gemaakt. 
 
Artikel 21  Kamers 
1. Schriftelijke behandeling van zaken door de tuchtcommissie of de commissie van beroep geschiedt door een kamer 

bestaande uit één of drie leden. 
2. Een kamer bestaande uit één lid kan slechts de volgende straffen opleggen: 

a. een berisping; 
b. -; 
c. een uitsluiting van maximaal tien wedstrijden of maximaal zes maanden; 
d. een ontzegging van het recht tot het uitoefenen van een functie binnen een vereniging van maximaal tien wedstrijden of 

maximaal zes maanden; 
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e. een accommodatieverbod voor maximaal drie maanden; 
f. een schorsing van een natuurlijk persoon van maximaal drie maanden; 
g. maximaal drie wedstrijdpunten in mindering. 

3. De maxima gelden ongeacht of een deel van de straf voorwaardelijk wordt opgelegd. 
4. Een kamer bestaande uit één lid is bovendien bevoegd: 

a. een betrokkene schuldig te verklaren zonder oplegging van straf; 
b. een betrokkene vrij te spreken. 

5. Een kamer bestaande uit één lid kan de zaak in elke fase van de behandeling verwijzen naar een kamer bestaande uit drie 
leden. 

6. Een kamer bestaande uit één lid verwijst de behandeling van de zaak in elk geval naar een kamer bestaande uit drie leden, 
indien naar haar oordeel: 
a. een zwaardere straf dient te worden opgelegd, dan ingevolge lid 2 van dit artikel is toegestaan; 
b. bij een voorwaardelijke straf een bijzondere voorwaarde dient te worden gesteld; 
c. een maatregel als genoemd in artikel 29 van dit reglement opgelegd dient te worden. 

7. Mondelinge behandeling van zaken door de tuchtcommissie of de commissie van beroep geschiedt door een kamer 
bestaande uit drie of vijf leden. 

8. a. Zowel bij de schriftelijke behandeling door een kamer bestaande uit drie leden als bij de mondelinge behandeling door 
een kamer bestaande uit drie of vijf leden kan een lid van een kamer worden belast met de voorbereiding van de zaak, 
waaronder begrepen in bijzondere gevallen het verhoren van getuigen en van betrokkene; 

b. De beraadslaging naar aanleiding van de behandeling en de beraadslaging over de uitspraak geschieden door de 
voltallige kamer. 

9. Een medewerker van de arbeidsorganisatie kan een kamer, dan wel een lid van de kamer bijstaan bij de werkzaamheden 
als bedoeld in dit artikel. 

 
Artikel 22  Bevoegdheden arbeidsorganisatie namens de tuchtcommissie 
1. Ingevolge het mandaat als bedoeld in artikel 14 lid 2 van dit reglement kan de arbeidsorganisatie geen andere straf 

opleggen dan: 
a. een berisping; 
b. -; 
c. een uitsluiting van maximaal vier wedstrijden of maximaal één maand;  
d. een ontzegging van het recht tot het uitoefenen van een functie binnen een vereniging van maximaal vier wedstrijden of 

maximaal één maand. 
2. De maxima zoals genoemd in lid 1 van dit artikel gelden ongeacht of een deel van de straf voorwaardelijk wordt opgelegd. 
3. De arbeidsorganisatie kan de zaak in elke fase van de behandeling voorleggen aan de tuchtcommissie. 
4. De arbeidsorganisatie legt de zaak in elk geval voor aan de tuchtcommissie, indien naar haar oordeel: 

a. een zwaardere straf dan ingevolge lid 1 van dit artikel is toegestaan, dient te worden opgelegd; 
b. betrokkene dient te worden vrijgesproken; 
c. betrokkene schuldig verklaard dient te worden zonder oplegging van straf; 
d. bij een voorwaardelijke straf een bijzondere voorwaarde gesteld dient te worden; 
e. een maatregel als genoemd in artikel 29 van dit reglement opgelegd dient te worden. 

5. Indien een zaak is behandeld door de arbeidsorganisatie dan geldt de aldus tot stand gekomen uitspraak als een uitspraak 
van de tuchtcommissie. 

 
Artikel 23  Taken arbeidsorganisatie 
1. De arbeidsorganisatie is belast met: 

a. de ondersteuning van de aanklager en het uitvoeren van de door de aanklager ingevolge artikel 12 van dit reglement 
gemandateerde werkzaamheden; 

b. de ondersteuning van de commissies en het uitvoeren van de door de tuchtcommissie ingevolge artikel 14 van dit 
reglement gemandateerde werkzaamheden; 

c. de administratieve verwerking van tuchtzaken waarvan de aanklager, de tuchtcommissie en de commissie beroep 
kennisnemen; 

d. de werkzaamheden als bedoeld in artikel 21 lid 9 van dit reglement; 
e. de voorbereiding en verslaglegging van vergaderingen van het college van aanklagers en van de commissies; 
f. alle voorkomende werkzaamheden in het belang van een goed functionerende tuchtrechtspraak. 

2. a. Jaarlijks bepaalt het bestuur amateurvoetbal voor de aanvang van het seizoen welke medewerkers in beginsel de 
aanklager ondersteunen en welke medewerkers in beginsel voor de commissies werken. 

b. Indien de werkdruk dat nodig maakt, kan het bestuur amateurvoetbal tijdens het seizoen besluiten, dat een medewerker 
tijdelijk voor de aanklager, respectievelijk voor een commissie werkt. 

c. In geen geval mag een medewerker in dezelfde of in verwante tuchtzaken werken voor zowel de aanklager als voor een 
commissie. 
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Artikel 24  Betrokkenen 
1. Overtredingen kunnen worden gepleegd door natuurlijke personen en door verenigingen. 
2. Administratieve verzuimen kunnen worden gepleegd door verenigingen. 
3. Indien een overtreding wordt begaan door een orgaan, een commissie of een elftal of team van een vereniging, dan wel 

door een of meer leden handelend in verenigingsverband, in welke hoedanigheid dan ook, kan de vereniging als betrokkene 
worden aangemerkt. 

4. Ter zake van dezelfde overtreding kunnen zowel de vereniging als leden van de vereniging als betrokkene worden 
aangemerkt. 

 
Artikel 25  Strafbaarheid 
1. Voor het strafbaar zijn van overtredingen is opzet, schuld, nalatigheid of onzorgvuldigheid vereist. 
2. Voor het strafbaar zijn van administratieve verzuimen is nalatigheid of onzorgvuldigheid vereist. 
3. Op basis van dit reglement kunnen ook straffen worden opgelegd indien ter zake van dezelfde gedraging: 

a. de scheidsrechter tijdens de wedstrijd een disciplinaire straf heeft opgelegd; 
b. de vereniging van betrokkene een straf, op basis van het verenigingstuchtrecht, heeft opgelegd; 
c. een officier van justitie tegen de betrokkene een strafvervolging heeft ingesteld of zal instellen; 
d. de strafrechter een straf of maatregel heeft opgelegd of een vrijspraak heeft gegeven. 

 

 
 
Artikel 26  Strafbaarstelling voorafgaand aan het feit 
1. Overtredingen en administratieve verzuimen kunnen alleen worden bestraft ingevolge een op het moment waarop het feit 

werd begaan reeds van toepassing zijnde bepaling in de Statuten, de reglementen, de spelregels of een reeds van kracht 
zijnd besluit van een orgaan van de KNVB, waarin een verplichting dan wel een verbod is vastgelegd. 

2. Indien de in lid 1 van dit artikel bedoelde bepalingen worden gewijzigd na het tijdstip waarop het feit is begaan, worden de 
voor de betrokkene gunstigste bepalingen toegepast. 

 
Artikel 27  Indeling tuchtzaken 
1. Tuchtzaken worden verdeeld in overtredingen en administratieve verzuimen. 
2. Als overtreding wordt beschouwd elk handelen of nalaten: 

a. dat de belangen van de KNVB en/of van haar organen en/of van de voetbalsport in het algemeen schaadt; 
b. dat in strijd is met: 

1. een bepaling in de Statuten of de reglementen; of 
2. een besluit van een van de organen van de KNVB; of 
3. de spelregels. 

3. Als administratief verzuim wordt beschouwd: 
a. het niet, niet tijdig of niet volledig indienen van op basis van enig reglement in te zenden rapporten, formulieren, 

inlichtingen, bescheiden, gegevens of goedkeuringsaanvragen; 
b. het niet, niet tijdig, of niet volledig voldoen van aan de KNVB verschuldigde gelden, daaronder begrepen de gelden als 

bedoeld in artikel 31 lid 4 van de Statuten; 
c. het niet voldoen aan de in het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal of op grond daarvan door het bestuur 

amateurvoetbal gestelde voorwaarden. 
d. elk handelen of nalaten, dat in andere reglementen van de KNVB als administratief verzuim is aangemerkt. 

4. In afwijking van lid 3 van dit artikel gelden de daar genoemde gedragingen als overtreding, indien opzet of schuld kan 
worden aangetoond. 

 
Artikel 28  Straffen 
1. De straffen, die opgelegd kunnen worden aan natuurlijke personen, zijn: 

a. registratie van een spelregelovertreding die ingevolge spelregel 12 disciplinair met een waarschuwing bestraft wordt; 
b. een berisping; 
c. een geldboete tot - voor personen die niet belangeloos bij de voetbalsport zijn betrokken; 
d. een uitsluiting van ten hoogste tien wedstrijden of voor ten hoogste twee jaar; 
e. een ontzegging van het recht tot het uitoefenen van een of meer functies binnen de sectie amateurvoetbal van de KNVB 

en/of binnen een onder de sectie amateurvoetbal ressorterend lid van de KNVB als genoemd in artikel 6 lid 2 onder a 
van de Statuten voor ten hoogste tien wedstrijden of voor ten hoogste twee jaar; 
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f. het verbod één of meer sportaccommodaties in gebruik bij een lid of leden van de KNVB, toegelaten tot, dan wel 
ressorterend onder de sectie amateurvoetbal, te bezoeken op wedstrijddagen van één of meer elftallen, behoudens in de 
uitoefening van zijn beroep, voor de duur van ten hoogste twee jaar; 

g. een schorsing voor de duur van ten hoogste vijf jaar; 
h. ontzetting uit het lidmaatschap van de KNVB. 

2. De straffen, die opgelegd kunnen worden aan verenigingen, zijn: 
a. een berisping; 
b. een geldboete tot een maximum van - voor overtredingen; 
c. - voor administratieve verzuimen; 
d. het tot verliezer verklaren van een elftal of team met de uitslag 3-0; 
e. het in mindering brengen van wedstrijdpunten op de ranglijst van de lopende competitie en van de desbetreffende 

periode met een maximum van vijf; 
f. het tijdens het lopende seizoen uit de competitie nemen van een elftal of team; 
g. het uit de nacompetitie nemen van een elftal of team;  
h. het uit een toernooi nemen van een elftal of team; 
i. plaatsing in de naast lagere divisie of klasse van een elftal of team met ingang van het volgende seizoen; 
j. een schorsing voor de duur van ten hoogste een jaar; 
k. ontzetting uit het lidmaatschap van de KNVB. 

3. Een registratie, een berisping of een ontzetting uit het lidmaatschap van de KNVB kan aan dezelfde betrokkene niet 
tezamen met een andere straf worden opgelegd. 

4. a. Voor een administratief verzuim kan uitsluitend een onvoorwaardelijke geldboete worden opgelegd. 
b. In één uitspraak van een tuchtrechtelijk orgaan mag het totaal van de boetes, opgelegd voor administratieve verzuimen, 

het in lid 2 onder c van dit artikel genoemde maximum niet overschrijden. 
 
Artikel 29  Maatregelen 
1. Om een goed verloop van de competitie te waarborgen, kunnen aan verenigingen de volgende maatregelen worden 

opgelegd: 
a. het aanmerken van de bereikte stand van een niet-uitgespeelde wedstrijd als eindstand; 
b. het opnieuw vaststellen van de gehele wedstrijd of een gedeelte daarvan, onder door de commissie vast te stellen 

voorwaarden met overeenkomstige toepassing van artikel 23 van het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal; 
c. het doen spelen van de opnieuw vastgestelde wedstrijd of van het gedeelte van de opnieuw vastgestelde wedstrijd op 

het terrein van de tegenpartij of op een ander terrein; 
d. het spelen van thuiswedstrijden, waarbij geen andere personen toegang mogen hebben dan in de uitspraak vermeld, 

met een maximum van drie wedstrijden; 
e. het voor ten hoogste twee jaar weren van bepaalde personen van de accommodaties die in gebruik zijn bij de 

vereniging; 
f. het geven van voorschriften teneinde de orde bij de in dit lid bedoelde wedstrijden te handhaven. 

2. Een maatregel kan worden opgelegd: 
a. afzonderlijk; of 
b. tezamen met de in artikel 28 lid 2 van dit reglement vermelde straffen, onverminderd het bepaalde in lid 3 van dat artikel; 

en/of 
c. met een of meer andere maatregelen. 

3. Maatregelen kunnen niet voorwaardelijk worden opgelegd. 
 
Artikel 30  Kosten 
1. a. Betrokkene wordt zowel in een schikkingsvoorstel als in een uitspraak verplicht tot vergoeding van de kosten die met de 

behandeling van de zaak zijn gemoeid, onverminderd het bepaalde in artikel 97 van dit reglement. 
b. Met een schikkingsvoorstel of uitspraak wordt gelijkgesteld de beslissing op een door betrokkene ingediend verzoek tot 

opschorting van de straf als bedoeld in artikel 93 van dit reglement. 
c. De in lid 1, sub a van dit artikel bedoelde verplichting geldt niet indien betrokkene wordt vrijgesproken. 

2. De aan de behandeling van een zaak verbonden kosten bestaan uitsluitend uit: 
a. kosten van de arbeidsorganisatie, waaronder reiskosten bij een mondeling onderzoek; 
b. kosten van de accommodatie(s) waar het mondeling onderzoek wordt gehouden of wordt voortgezet;  
c. reiskosten van de tuchtrechtelijke functionarissen; 
d. reiskosten van getuigen of deskundigen; 
e. honoraria van deskundigen. 

3. Indien aan betrokkene een maatregel wordt opgelegd als vermeld in artikel 29 lid 1 onder b of c van dit reglement, wordt 
betrokkene tevens verplicht tot vergoeding van de door de tegenpartij gemaakte of nog te maken kosten, met inachtneming 
van het in lid 4 van dit artikel bepaalde. 

4. Het bestuur amateurvoetbal bepaalt jaarlijks voor de aanvang van het seizoen: 
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a. de kosten van een schriftelijke, respectievelijk mondelinge behandeling aan de zijde van de arbeidsorganisatie; 
b. het maximum van de bedragen die ingevolge lid 2 onder b tot en met e en lid 3 van dit artikel kunnen worden opgelegd; 
c. de kosten die een tegenpartij in rekening mag brengen bij het opleggen van de maatregel als bedoeld in artikel 29, lid 1 

onder b of c van dit reglement; 
d. de kosten van een alternatieve interventie. 

5. Indien betrokkene lid is van een vereniging is artikel 2, lid 1 sub e van het Algemeen Reglement van toepassing en kunnen 
de in dit artikel bedoelde kosten in rekening-courant worden verrekend met zijn vereniging. 

 
Artikel 31  Schuldig zonder straf 
De commissie kan betrokkene schuldig verklaren zonder straf op te leggen: 
a. indien het bewezen verklaarde aan betrokkene niet of nauwelijks kan worden verweten; of 
b. vanwege de geringe ernst van het bewezen verklaarde. 
 
Artikel 32  Uitsluiting 
1. Uitsluiting van deelname aan wedstrijden kan alleen worden opgelegd aan een (wissel)speler naar aanleiding van een door 

hem begane overtreding van de wedstrijdbepalingen. 
2. Uitsluiting van deelname aan wedstrijden geschiedt voor een bepaalde duur of voor een aantal bindende wedstrijden van 

een elftal of team, dat in het schikkingsvoorstel of in de uitspraak wordt genoemd. 
3. Uitsluitingen die worden opgelegd naar aanleiding van overtredingen begaan bij de uitoefening van veldvoetbal zijn niet van 

toepassing op zaalvoetbal en omgekeerd, tenzij het tuchtrechtelijk orgaan gelet op de ernst van de overtreding anders 
beslist. 

4. Uitsluitingen die worden opgelegd naar aanleiding van overtredingen begaan in competitiewedstrijden en/of daarmee 
samenhangende wedstrijden zijn niet van toepassing op bekerwedstrijden en omgekeerd, tenzij het tuchtrechtelijk orgaan 
gelet op de ernst van de overtreding anders beslist. 

5. Uitsluitingen die worden opgelegd naar aanleiding van overtredingen begaan in vriendschappelijke wedstrijden of 
recreatievoetbal zijn alleen van toepassing op competitiewedstrijden en/of daarmee samenhangende wedstrijden, tenzij het 
tuchtrechtelijk orgaan gelet op de ernst van de overtreding anders beslist. 

6. Uitsluitingen die worden opgelegd naar aanleiding van overtredingen begaan in een wedstrijd van een vertegenwoordigend 
elftal of team van de KNVB of van de sectie amateurvoetbal hebben alleen betrekking op wedstrijden te spelen in een 
vertegenwoordigend elftal, tenzij het tuchtrechtelijk orgaan gelet op de ernst van de overtreding anders beslist. 

 
Artikel 33  Ontzegging functies 
1. Ontzegging van het recht tot het uitoefenen van een of meer functies kan alleen worden opgelegd naar aanleiding van een 

overtreding, begaan in de uitoefening van een functie. 
2. In de uitspraak wordt bepaald welke functie-uitoefening aan betrokkene wordt ontzegd. 
3. Ontzegging van het recht tot het uitoefenen van een of meer functies geschiedt voor een bepaalde duur of voor een aantal 

bindende wedstrijden van een elftal of team, dat in het schikkingsvoorstel of in de uitspraak wordt genoemd. 
4. Vervult betrokkene dezelfde of een soortgelijke functie bij verschillende verenigingen, dan geldt de functieontzegging alleen 

voor de vereniging waarbij hij op het moment van de overtreding de functie uitoefende, tenzij het tuchtrechtelijk orgaan gelet 
op de ernst van de overtreding anders beslist. 

5. Ontzeggingen die worden opgelegd naar aanleiding van overtredingen begaan bij de uitoefening van een functie bij 
veldvoetbal zijn niet van toepassing op zaalvoetbal en omgekeerd, tenzij het tuchtrechtelijk orgaan gelet op de ernst van de 
overtreding anders beslist. 

  
Artikel 34  Accommodatieverbod 
1. Het accommodatieverbod kan alleen worden opgelegd naar aanleiding van overtreding van artikel 7, lid 1, sub c van de 

Statuten of artikel 2, lid 2, sub b van het Algemeen Reglement.  
2. Het accommodatieverbod geldt voor de wedstrijddagen van één of meer elftallen of teams van één of meer verenigingen. 
3. De verenigingen, de elftallen of teams en de accommodatie(s) worden in de uitspraak genoemd. 
4. Een wedstrijddag als bedoeld in dit artikel loopt van 00.00 uur tot 24.00 uur.  
5. Elke in de uitspraak genoemde vereniging krijgt een afschrift van de uitspraak en is verplicht: 

a. betrokkene conform de uitspraak de toegang tot haar accommodatie te ontzeggen; 
b. toe te zien op de naleving van het accommodatieverbod. 

 
Artikel 35  Uit de competitie nemen van een elftal of team 
1. De beslissing een elftal of team uit de competitie te nemen heeft plaatsing in de naast lagere divisie of klasse met ingang 

van het volgende seizoen tot gevolg. 
2. a. Indien de beslissing een elftal of team uit de competitie te nemen wordt genomen naar aanleiding van één wedstrijd, zijn 

de (wissel)spelers die op het wedstrijdformulier van die wedstrijd staan vermeld, niet meer speelgerechtigd voor enig 
ander elftal of team voor het resterende deel van het lopende seizoen. 
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b. Indien het elftal of team uit een veldvoetbalcompetitie is genomen, zijn de (wissel)spelers wel speelgerechtigd in het 
zaalvoetbal en omgekeerd, tenzij de commissie gelet op de ernst van de overtreding anders beslist. 

3. a. Indien de beslissing een elftal of team uit de competitie te nemen, mede wordt genomen naar aanleiding van eerdere 
wedstrijden in dat lopende seizoen, zijn de (wissel)spelers die op de wedstrijdformulieren van die wedstrijden staan 
vermeld, niet meer speelgerechtigd voor enig ander elftal of team voor het resterende deel van het lopende seizoen. 

b. Indien het elftal of team uit een veldvoetbalcompetitie is genomen, zijn de (wissel)spelers wel speelgerechtigd in het 
zaalvoetbal en omgekeerd, tenzij de commissie gelet op de ernst van de overtreding anders beslist. 

c. De wedstrijden die aanleiding zijn geweest voor de beslissing het elftal of team uit de competitie te nemen, worden door 
de commissie in de uitspraak genoemd. 

4. Indien de vereniging niet bereid is of niet in staat is de personalia van de (wissel)spelers van dat uit de competitie genomen 
elftal of team te verstrekken, kan de commissie beslissen, dat de (wissel)spelers die op de wedstrijdformulieren staan 
vermeld van de wedstrijden die dat elftal of team in de lopende competitie heeft gespeeld, niet meer speelgerechtigd zijn 
voor enig ander elftal of team in het veldvoetbal en zaalvoetbal voor het resterende deel van het lopende seizoen. 

5. Het bepaalde in lid 2, 3 en 4 van dit artikel geldt niet, indien het elftal of team wegens herhaald niet opkomen uit de 
competitie wordt genomen. 

6. a. Indien een elftal of team uit een bekertoernooi wordt genomen, is het bepaalde in lid 2, 3 en 4 van dit artikel niet van 
toepassing, tenzij de commissie gelet op de ernst van de overtreding anders beslist. 

b. De beslissing om lid 2, 3 of 4 van dit artikel van toepassing te verklaren, houdt tevens in dat het elftal of team uit de 
competitie wordt gehaald. 

7. Indien een elftal of team uit een nacompetitie ter behoud van een plaats in de divisie of klasse voor het volgende seizoen 
wordt genomen, heeft dit tot gevolg dat het elftal of team alsnog rechtstreeks degradeert naar de naast lagere divisie of 
klasse. 

8. Indien een elftal of team uit een nacompetitie ter promotie voor het volgende seizoen naar de naast hogere divisie of klasse 
wordt genomen, komt dat elftal of team niet meer in aanmerking voor promotie. 

 
Artikel 36  Schorsing 
1. Schorsing kan voor alle overtredingen worden opgelegd, indien de ernst van de overtreding daartoe aanleiding geeft. 
2. Gedurende de schorsing mag de betrokkene niet de aan het lidmaatschap van de KNVB verbonden rechten - hoe ook 

genaamd - uitoefenen, met uitzondering van het recht om in beroep te gaan tegen de opgelegde schorsing en van het recht 
om op enig moment een herzieningsverzoek of een gratieverzoek of in te dienen. 

3. Indien betrokkene een natuurlijk persoon is, behoren tot de in lid 2 van dit artikel bedoelde rechten in elk geval het recht: 
a. deel te nemen aan wedstrijden en aan trainingen; 
b. een functie binnen de KNVB en bij een vereniging te vervullen; 
c. overschrijving naar een andere vereniging te krijgen. 

4. Indien betrokkene een vereniging is, geldt gedurende de schorsingstermijn dat: 
a. geen enkel elftal of team van die vereniging wedstrijden mag spelen; 
b. alle elftallen of teams verliezer zijn met de uitslag 0-3 in alle reeds vastgestelde en op de voorgeschreven wijze 

gepubliceerde wedstrijden; 
c. geen enkel lid van die vereniging binnen de KNVB een functie mag vervullen; 
d. geen enkel lid van de vereniging overschrijving naar een andere vereniging kan krijgen. 

5. Tenzij anders in de uitspraak is bepaald, blijft de betrokkene gehouden om tijdens zijn schorsing de verplichtingen die uit het 
lidmaatschap van de KNVB voortvloeien na te komen. 

6. Indien betrokkene lid is van een vereniging, is die vereniging verplicht de betrokkene voor de in de uitspraak bepaalde 
termijn als lid van de vereniging te schorsen. 

7. Indien de betrokkene lid is van een omnivereniging blijft de in het vorige lid bedoelde verplichting beperkt tot een schorsing 
voor de voetbalafdeling van die omnivereniging. 

8. Indien betrokkene een natuurlijk persoon is en ten minste een jaar wordt geschorst, zal hij na het onherroepelijk worden van 
de schorsing geplaatst worden op de Lijst Landelijk Voetbalverbod.  

 
Artikel 37  Ontzetting uit het lidmaatschap van de KNVB 
1. Ontzetting uit het lidmaatschap van de KNVB kan alleen worden uitgesproken: 

a. wanneer het lid in ernstige mate in strijd heeft gehandeld met de Statuten, reglementen of besluiten van organen van de 
KNVB; of 

b. wanneer betrokkene de KNVB in ernstige mate heeft benadeeld. 
2. Indien betrokkene in beroep gaat, is hij onverminderd het bepaalde in artikel 93 van dit reglement hangende het beroep 

geschorst. 
3. Na het onherroepelijk worden van de ontzetting uit het lidmaatschap is de vereniging verplicht: 

a. de betrokkene met onmiddellijke ingang het lidmaatschap van de vereniging op te zeggen; 
b. de betrokkene met onmiddellijke ingang de toegang tot de verenigingsaccommodatie te ontzeggen. 
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4. Indien de betrokkene lid is van een omnivereniging blijft de in het vorige lid bedoelde verplichting beperkt tot een opzegging 
van het lidmaatschap van de voetbalafdeling van die omnivereniging en tot het ontzeggen van de toegang tot de 
accommodatie van de afdeling voetbal. 

5. Na het onherroepelijk worden van de ontzetting uit het lidmaatschap is het bestuur amateurvoetbal verplicht aan betrokkene 
met onmiddellijke ingang de toegang te ontzeggen tot elke accommodatie van een lid van de KNVB toegelaten tot, dan wel 
ressorterend onder de sectie amateurvoetbal. 

6. Indien betrokkene een natuurlijk persoon is, zal hij na het onherroepelijk worden van de ontzetting geplaatst worden op de 
Lijst Landelijk Voetbalverbod.  

 
Artikel 38  Voorwaardelijke straf 
1. Van de in artikel 28 van dit reglement genoemde straffen kunnen geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk worden opgelegd: 

a. de geldboete; 
b. de uitsluiting; 
c. de ontzegging van het recht tot het uitoefenen van een of meer functies; 
d. het accommodatieverbod; 
e. het in mindering brengen van wedstrijdpunten op de ranglijst van de lopende competitie en van de desbetreffende 

periode met een maximum van vijf; 
f. het tijdens het lopende seizoen uit de competitie nemen van een elftal of team; 
g. plaatsing in de naast lagere klasse van een elftal of team met ingang van het volgende seizoen; 
h. de schorsing. 

2. a. Aan een voorwaardelijk opgelegde straf wordt een proeftijd verbonden van ten hoogste twee jaar. 
b. Voor de in lid 1 onder e, f en g van dit artikel genoemde voorwaardelijke straffen geldt een proeftijd tot ten hoogste het 

einde van dat lopende seizoen. 
3. De proeftijd gaat in op de dag van de uitspraak, tenzij het tuchtrechtelijk orgaan anders beslist. 
4. a. Opleggen van een voorwaardelijke straf geschiedt altijd onder de algemene voorwaarde dat betrokkene voor het einde 

van de proeftijd niet opnieuw een overtreding zal begaan. 
b. Daarnaast kan een voorwaardelijke straf worden opgelegd onder de bijzondere voorwaarde, dat betrokkene binnen een 

door het tuchtrechtelijk orgaan te bepalen termijn van ten hoogste twaalf maanden: 
1. de door de commissie vastgestelde schade vergoedt; 
2. alsnog voldoet aan een in de Statuten, reglementen of besluiten van organen van de KNVB vastgestelde verplichting; 
3. deelneemt aan een alternatieve interventie; 
4. voldoet aan enige andere door de commissie te bepalen verplichting. 

 
Artikel 39  Omzetting van de voorwaardelijke in een onvoorwaardelijke straf 
1. De commissie kan op vordering van de aanklager beslissen, dat een voorwaardelijk opgelegde straf geheel of ten dele wordt 

omgezet in een onvoorwaardelijke straf, indien: 
a. ten aanzien van betrokkene een voor het einde van de proeftijd gepleegde overtreding bewezen wordt verklaard en aan 

betrokkene een van de in artikel 28 van dit reglement genoemde straffen wordt opgelegd; en/of 
b. ten aanzien van betrokkene wordt vastgesteld, dat aan een bijzondere voorwaarde niet is voldaan. 

2. Bij de beoordeling of betrokkene een nieuwe overtreding heeft begaan binnen de proeftijd geldt niet als eis dat de nieuwe 
gedraging: 
a. eenzelfde of een soortgelijke gedraging betreft als waarvoor de voorwaardelijke straf is opgelegd; 
b. begaan moet zijn door hetzelfde orgaan, elftal, team of dezelfde commissie of dezelfde in verenigingsverband 

handelende leden van de vereniging als waarvoor de voorwaardelijke straf is opgelegd. 
3. In de gevallen bedoeld in lid 1 onder a van dit artikel wordt: 

a. betrokkene niet in de gelegenheid gesteld verweer te voeren; 
b. de vordering tot omzetting tegelijk met de eis ter zake van de nieuwe overtreding door de aanklager ingediend bij de 

commissie; 
c. de uitspraak omtrent gehele of gedeeltelijke omzetting van een voorwaardelijke in een onvoorwaardelijke straf tegelijk 

gedaan met de uitspraak ter zake van de nieuwe overtreding. 
4. Indien de aanklager vordert, dat een voorwaardelijk opgelegde straf wordt omgezet in een onvoorwaardelijke straf wegens 

het niet voldoen aan een bijzondere voorwaarde, krijgt betrokkene daarvan schriftelijk bericht en de gelegenheid verweer te 
voeren. 

5. a. Het verweer als bedoeld in lid 4 van dit artikel dient schriftelijk en met redenen omkleed binnen vier werkdagen na 
verzending van de mededeling in het bezit van de aanklager te zijn. 

b. Het verweerschrift dient te zijn voorzien van de naam, de voorletter(s) en het relatienummer van betrokkene, of - indien 
betrokkene een vereniging is - van de naam en het relatienummer van de vereniging en van de naam, de voorletter(s), 
het relatienummer en de functie van degene die namens de vereniging verweer voert. 

c. Toezending kan per post of e-mail plaatsvinden. 
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d. Bij twijfel over de identiteit van de afzender, kunnen de tuchtrechtelijke organen nazending van een getekend exemplaar 
per post gelasten. 

6. Indien een voorwaardelijke straf gedeeltelijk wordt omgezet in een onvoorwaardelijke straf, loopt de proeftijd voor het 
resterende gedeelte van de voorwaardelijke straf onverkort door. 

7. a. De beslissing inzake de gehele of gedeeltelijke omzetting van de voorwaardelijke straf wordt aan betrokkene schriftelijk 
meegedeeld. 

b. De mededeling vermeldt welk gedeelte van de voorwaardelijk opgelegde straf wordt omgezet. 
c. De mededeling vermeldt tevens vanaf welke datum de straf ten uitvoer gelegd wordt. 

8. Tegen de beslissing van de commissie tot omzetting van een voorwaardelijk opgelegde straf staat geen beroep open. 
9. De beslissing van de commissie tot omzetting als bedoeld in lid 1 onder a van dit artikel vervalt echter, indien betrokkene in 

beroep of bij herziening geheel wordt vrijgesproken. 
10. Indien de beslissing van de commissie tot omzetting ingevolge het bepaalde in het vorige lid vervalt, blijft de oorspronkelijke 

proeftijd van kracht. 
 

 
 
Artikel 40  Soorten bijzondere bevoegdheden 
De aanklager kan gebruik maken van de volgende bijzondere bevoegdheden: 
a. opschorting van competitie- en/of bekerwedstrijden voor een elftal of team van betrokkene; 
b. voorlopige schorsing van betrokkene; 
c. de beslissing dat onder door de aanklager te stellen voorwaarden: 

1. een gespeelde wedstrijd overgespeeld moet worden in het geval aangifte is gedaan van een niet gerechtigde speler; of 
2. een niet gespeelde of niet uitgespeelde wedstrijd alsnog gespeeld of uitgespeeld moet worden, voordat de 

tuchtcommissie de in artikel 21 lid 3 en 22 lid 3 van het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal bedoelde uitspraak over 
schuld aan het niet spelen of niet uitspelen heeft gedaan. 

 
Artikel 41  Grondslag van de bijzondere bevoegdheden 
Bijzondere bevoegdheden kunnen worden gebruikt: 
a. in het belang van het onderzoek; of 
b. vanwege de ernst van de vermoedelijk begane overtreding(en); of 
c. in het belang van de afwikkeling van de (na)competitie. 
 
Artikel 42  Toepassingsgebied bijzondere bevoegdheden 
1. De bijzondere bevoegdheid tot opschorting van wedstrijden kan alleen gebruikt worden indien:  

a. de personalia van de betrokkene(n) niet aanstonds bekend zijn of niet aanstonds op daartoe strekkende vordering aan 
aanklager bekend gemaakt zijn; of 

b. de aanklager wegens de vermoedelijk begane overtreding(en) ingevolge de in artikel 12 lid 2 van dit reglement 
genoemde handleiding zal eisen: 
1. ten minste drie wedstrijdpunten in mindering, al dan niet in combinatie met een geldboete; of 
2. het uit de competitie nemen van het elftal of team. 

2. a. De bijzondere bevoegdheid tot voorlopige schorsing van een natuurlijk persoon kan alleen gebruikt worden, indien 
vermoed wordt dat de natuurlijke persoon artikel 7, lid 1, sub c van de Statuten of artikel 2, lid 2 sub b van het Algemeen 
Reglement heeft overtreden en de aanklager wegens de vermoedelijk begane overtreding(en) ingevolge de in artikel 12 
lid 2 van dit reglement genoemde handleiding een schorsing van ten minste 6 maanden zal eisen. 

b. De bijzondere bevoegdheid tot voorlopige schorsing van een vereniging kan alleen gebruikt worden, indien de vereniging 
na toepassing van de bijzondere bevoegdheid als bedoeld in lid 1, sub a van dit artikel nog steeds niet bereid of in staat 
is de personalia van de betrokkene(n) bekend te maken. 

3. De bijzondere bevoegdheid te beslissen dat een niet gespeelde of niet uitgespeelde wedstrijd alsnog gespeeld of 
uitgespeeld dient te worden, kan alleen gebruikt worden indien naar het aanvankelijk oordeel van de aanklager bij een 
eventuele schuldig verklaring niet opgelegd behoren te worden: 
a. de straffen als opgenomen in artikel 28 lid 2 onder d en g tot en met k van dit reglement; en/of 
b. de maatregel als opgenomen in artikel 29 lid 1 onder a van dit reglement. 

4. Zo lang de opschorting van wedstrijden van kracht is, zijn de (wissel)spelers die op het wedstrijdformulier van de 
desbetreffende wedstrijd staan vermeld, niet speelgerechtigd voor enig ander elftal of team in het veldvoetbal en 
zaalvoetbal, tenzij de aanklager op verzoek van de (wissel)speler anders beslist. 

 
Artikel 43  Kennisgeving, inwerkingtreding en duur 
1. De op basis van een bijzondere bevoegdheid genomen beslissing wordt schriftelijk aan betrokkene meegedeeld. 
2. De op basis van een bijzondere bevoegdheid genomen beslissing treedt in werking op de dag van de verzending van de 

mededeling. 
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3. a. De werkingsduur van een op basis van de bijzondere bevoegdheid genomen beslissing door de aanklager is dertig 
dagen. 

b. Op schriftelijke vordering van de aanklager kan de tuchtcommissie de werkingsduur van de beslissing verlengen met 
maximaal dertig dagen. 

4. Tegen de op basis van een bijzondere bevoegdheid genomen beslissing staat geen beroep open. 
 
Artikel 44  Einde 
De op basis van een bijzondere bevoegdheid genomen beslissing eindigt: 
a. door verloop van de termijn; 
b. door gehele of gedeeltelijke opheffing van de beslissing door de aanklager; 
c. op het moment dat de uitspraak van de tuchtcommissie aan betrokkene kenbaar wordt gemaakt. 
 

 
 

 
 
Artikel 45  Algemeen 
1. De tuchtrechtelijke procedure begint doordat een overtreding bij de aanklager aanhangig wordt gemaakt door: 

a. een schriftelijke aangifte door een orgaan, commissie of lid van de KNVB, wanneer het een overtreding van de Statuten, 
de reglementen of gepubliceerde bestuursbesluiten betreft; 

b. een aantekening op het wedstrijdformulier door de scheidsrechter wanneer het een overtreding van een spelregel 
betreft; 

c. een schriftelijke rapportage door de scheidsrechter van door hem waargenomen overtredingen. 
2. De tuchtrechtelijke procedure begint ook door: 

a. een beslissing van de aanklager, wanneer het een spelregelovertreding betreft, die door de scheidsrechter niet is 
waargenomen;  

b. een beslissing van de aanklager wanneer het een overtreding van de Statuten, de reglementen of gepubliceerde 
bestuursbesluiten betreft, waarvan melding is gedaan door een niet-lid van de KNVB of waarvan de aanklager op andere 
wijze kennis heeft genomen. 

3. De tuchtrechtelijke procedure bij een administratief verzuim begint zodra de arbeidsorganisatie de stukken in handen van de 
aanklager stelt. 

 
Artikel 46  Aanhangig maken door een aangifte, melding of rapportage 
1. Bij een aangifte, melding of rapportage is de aangever, melder of scheidsrechter verplicht zo nauwkeurig mogelijk te 

omschrijven: 
a. de overtreding; 
b. door wie, waar en wanneer de overtreding is begaan; 
c. de naam, de voorletter(s), het adres en - indien bekend - het relatienummer van elk van de eventuele getuigen. 

2. De aangever of melder is bovendien verplicht te vermelden: 
a. zijn naam, voorletter(s), adres en eventueel e-mailadres en relatienummer; 
b. de bron waarop hij zijn schriftelijke aangifte of melding heeft gebaseerd. 

 
Artikel 47  Aanhangig maken door een aantekening op het wedstrijdformulier 
1. Bij de aantekening op het wedstrijdformulier is de scheidsrechter verplicht op het wedstrijdformulier te vermelden: 

a. de naam, de voorletter(s), de geboortedatum, het adres en het relatienummer van de betrokkene; 
b. de aard van de voor, tijdens of na de wedstrijd gepleegde overtreding onder vermelding van de code. 

2. De scheidsrechter, de assistent-scheidsrechters, de tegenspeler en beide verenigingen rapporteren indien het Reglement 
Wedstrijden Amateurvoetbal en de op dat reglement gebaseerde bestuursbesluiten dat voorschrijven. 

3. Wanneer de scheidsrechter in de onmogelijkheid verkeert de aantekening op het wedstrijdformulier te plaatsen, meldt hij de 
overtreding in zijn rapportage met inachtneming van artikel 46, lid 1 van dit reglement. 

4. Indien de wedstrijd is geleid door een daartoe niet bevoegde scheidsrechter, blijft de aantekening op het wedstrijdformulier 
van kracht ongeacht de beslissing over de geldigheid van de gespeelde wedstrijd. 

5. Indien de wedstrijd, ongeacht om welke reden, ongeldig wordt verklaard of geacht wordt niet te zijn gespeeld, blijven de uit 
die wedstrijd voorvloeiende tuchtrechtelijke consequenties bestaan, waaronder reeds gemelde tuchtzaken. 
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Artikel 48  Schriftelijke mededeling 
1. a. Buiten het geval als vermeld in artikel 49 van dit reglement legt de aanklager aan betrokkene een overtreding ten laste 

door middel van een schriftelijke mededeling die per e-mailbericht wordt verzonden aan betrokkene, indien de KNVB in 
het bezit is van een e-mailadres van betrokkene. 

b. Indien betrokkene lid is van een vereniging wordt de schriftelijke mededeling via het door het bestuur amateurvoetbal 
daartoe aangewezen digitale medium aan de vereniging van betrokkene beschikbaar gesteld, waarna de vereniging 
betrokkene onverwijld hierover dient te informeren. 

c. Indien de KNVB niet in het bezit is van een e-mailadres van betrokkene en betrokkene geen lid is van een vereniging, 
dan wordt de schriftelijke mededeling per gewone post verzonden aan betrokkene. 

2. De schriftelijke mededeling dient te vermelden: 
a. de overtreding die aan betrokkene ten laste wordt gelegd; 
b. de aanduiding van datum en plaats waarop de overtreding zou zijn begaan; 
c. opgave van de termijn waarbinnen betrokkene een verweerschrift kan indienen. 

3. Indien de aanklager betrokkene een schikkingsvoorstel doet, wordt de tenlastelegging van een administratief verzuim of van 
een overtreding opgenomen in het schikkingsvoorstel. 

 
Artikel 49  Bijzondere vorm 
1. Als tijdens een mondelinge behandeling door de tuchtcommissie het vermoeden ontstaat dat betrokkene nog een andere 

dan de aanhangig gemaakte overtreding heeft begaan, kan de aanklager die overtreding mondeling aan betrokkene ten 
laste leggen. 

2. De mondeling aangezegde tenlastelegging wordt vastgelegd in het verslag van het mondeling onderzoek. 
3. De in het verslag van een mondeling onderzoek vastgelegde mondeling aangezegde tenlastelegging door de aanklager 

wordt gelijkgesteld met een schriftelijke tenlastelegging. 
 
Artikel 50  Wijziging 
1. a. Een door de aanklager noodzakelijk geachte wijziging van de tenlastelegging wordt aan betrokkene meegedeeld door 

middel van een schriftelijke mededeling die per e- mailbericht wordt verzonden aan betrokkene, indien de KNVB in het 
bezit is van een e- mailadres van betrokkene. 

b. Indien betrokkene lid is van een vereniging wordt de schriftelijke mededeling via het door het bestuur amateurvoetbal 
daartoe aangewezen digitale medium aan de vereniging van betrokkene beschikbaar gesteld, waarna de vereniging 
betrokkene onverwijld hierover dient te informeren. 

c. Indien de KNVB niet in het bezit is van een e-mailadres van betrokkene en betrokkene geen lid is van een vereniging, 
dan wordt de schriftelijke mededeling per gewone post verzonden aan betrokkene. 

2. Door de mededeling van de gewijzigde tenlastelegging komt de oorspronkelijke te vervallen. 
3. Indien de wijziging tijdens een mondeling onderzoek wordt aangezegd, wordt de inhoud van de wijziging vastgelegd in het 

verslag van het mondeling onderzoek. 
 

 
 
Artikel 51  Bijstand 
1. a. Betrokkene kan zich in elke fase van de behandeling van zijn zaak laten bijstaan. 

b. Betrokkene kan zich bij een mondeling onderzoek alleen laten bijstaan als hij zelf aanwezig is. 
2. Vanaf het moment dat betrokkene de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres van degene die hem bijstaat 

per post of e-mail aan de arbeidsorganisatie heeft doorgegeven, worden schriftelijke mededelingen van de tuchtrechtelijke 
organen ook aan die persoon toegezonden. 

3. a. Betrokkene mag bovendien bij een mondeling onderzoek en tijdens de verhoren als bedoeld in artikel 21 lid 8 onder a 
van dit reglement een tolk meenemen. 

b. De persoon die betrokkene bijstaat, kan dezelfde zijn als degene die als tolk fungeert. 
 
Artikel 52  Schriftelijk verweer 
1. Betrokkene is bevoegd schriftelijk verweer te voeren. 
2. Een verweerschrift dient te zijn voorzien van de naam, de voorletter(s) en het relatienummer van betrokkene, of - indien 

betrokkene een vereniging is - van de naam en het relatienummer van de vereniging en van de naam, de voorletter(s), het 
relatienummer en de functie van degene die namens de vereniging verweer voert. 

3. a. Toezending kan per post of e-mail plaatsvinden. 
b. Bij twijfel over de identiteit van de afzender, kunnen de tuchtrechtelijke organen nazending van een getekend exemplaar 

per post gelasten. 
4. Het verweerschrift dient in het bezit van de aanklager te zijn: 

a. binnen drie werkdagen na dagtekening van de schriftelijke mededeling, indien betrokkene een overtreding schriftelijk ten 
laste is gelegd; 
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b. binnen drie werkdagen na de dagtekening van het schikkingsvoorstel, indien betrokkene het schikkingsvoorstel niet 
aanvaardt. 

5. Indien niet binnen de gestelde termijn een verweerschrift is ontvangen, kunnen de tuchtrechtelijke organen aannemen, dat 
betrokkene afstand doet van zijn recht op verweer. 

 
Artikel 53  Schriftelijke getuigenverklaringen 
1. Betrokkene is bevoegd op schrift gestelde getuigenverklaringen bij zijn verweerschrift te voegen. 
2. De getuigenverklaringen dienen binnen dezelfde termijn als het verweerschrift in het bezit te zijn van de aanklager. 
3. Betrokkene is bovendien bevoegd uiterlijk drie werkdagen voor aanvang van een mondeling onderzoek op schrift gestelde 

verklaringen van getuigen te overhandigen. 
4. De schriftelijke getuigenverklaringen dienen voorzien te zijn van de naam, de voorletter(s), het adres en - indien de getuige 

lid is van de KNVB - het relatienummer van de getuige. 
 
Artikel 54  Recht op afschrift dossier 
1. a. Betrokkene is bevoegd voor de behandeling van zijn zaak de aanklager per post of e-mail te verzoeken om een 

exemplaar van het dossier beschikbaar te stellen, onder opgave van het e-mailadres waar betrokkene het dossier wil 
ontvangen. 

b. Het dossier wordt naar dat e-mailadres verzonden. 
c. Als de zaak van betrokkene bij een mondeling onderzoek gelijktijdig wordt behandeld met andere, samenhangende 

tuchtzaken, wordt aan betrokkene het samengestelde dossier toegezonden. 
2. Het uitoefenen van deze bevoegdheid schort de termijn voor het indienen van een verweerschrift of getuigenverklaring niet 

op, tenzij de tuchtrechtelijke organen anders beslissen. 
 
Artikel 55  Verzoek oproeping getuigen 
1. Betrokkene is bevoegd voor de aanvang van een mondeling onderzoek de aanklager schriftelijk te verzoeken maximaal drie 

getuigen op te roepen onder vermelding van de naam, de voorletter(s), het adres en - indien de getuige lid is van de KNVB - 
het relatienummer van de getuige en onder opgave van de feiten waarover elk van de getuigen kan verklaren. 

2. De verzoeken dienen uiterlijk drie werkdagen voor de zittingsdatum in het bezit van de arbeidsorganisatie te zijn. 
3. De aanklager is niet verplicht een door betrokkene opgegeven getuige op te roepen, indien: 

a. het verzoek te laat is ingediend; 
b. de getuige niet uit eigen waarneming over de tenlastegelegde overtreding kan verklaren. 

 
Artikel 56  Meebrengen getuigen 
1. Betrokkene is bevoegd voor de aanvang van een mondeling onderzoek de commissie te verzoeken maximaal drie door hem 

meegebrachte getuigen bij het mondeling onderzoek te verhoren; met dien verstande dat het totaal aantal getuigen, dat op 
verzoek van betrokkene wordt verhoord niet meer zal zijn dan drie, tenzij de commissie  de aanklager gehoord - in 
bijzondere gevallen anders beslist. 

2. De commissie is niet verplicht een door betrokkene meegebrachte getuige te verhoren, indien: 
a. betrokkene het verzoek schriftelijk had kunnen doen overeenkomstig artikel 55 van dit reglement; 
b. de getuige niet uit eigen waarneming over de tenlastegelegde overtreding kan verklaren. 

 
Artikel 57  Overige bevoegdheden bij een mondelinge behandeling 
1. Betrokkene is evenals degene die hem bijstaat bevoegd tijdens de gehele mondelinge behandeling aanwezig te zijn, tenzij 

nadrukkelijk anders is bepaald. 
2. Betrokkene is evenals degene die hem bijstaat bevoegd tijdens de verhoren als bedoeld in artikel 21 lid 8 onder a van dit 

reglement aanwezig te zijn, behoudens het bepaalde in artikel 75 van dit reglement. 
 

 
 
Artikel 58  Benodigde stukken voor het doen van een schikkingsvoorstel 
1. De aanklager kan een schikkingsvoorstel doen wegens een administratief verzuim indien hij beschikt over de melding van 

het verzuim door de arbeidsorganisatie. 
2. De aanklager mag, onverminderd het bepaalde in artikel 17, lid 2 van dit reglement, alleen een schikkingsvoorstel wegens 

een vermoedelijk begane overtreding doen, indien hij naar zijn oordeel beschikt over voldoende bewijsmiddelen als bedoeld 
in artikel 80 van dit reglement. 

 
Artikel 59  Verzenden schikkingsvoorstel 
1. Een schikkingsvoorstel wordt aan betrokkene per e-mailbericht verzonden, indien de KNVB in het bezit is van een e-

mailadres van betrokkene. 
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2. Indien betrokkene lid is van een vereniging wordt het schikkingsvoorstel via het door het bestuur amateurvoetbal daartoe 
aangewezen digitale medium aan de vereniging van betrokkene beschikbaar gesteld, waarna de vereniging betrokkene 
onverwijld hierover dient te informeren. 

3. Indien de KNVB niet in het bezit is van een e-mailadres van betrokkene en betrokkene geen lid is van een vereniging, dan 
wordt het schikkingsvoorstel per gewone post verzonden aan betrokkene. 

 
Artikel 60  Inhoud schikkingsvoorstel 
Het schikkingsvoorstel vermeldt: 
a het administratieve verzuim dat, of de overtreding die aan betrokkene is ten laste gelegd; 
b. de aanduiding van datum en plaats van het administratieve verzuim of de overtreding; 
c. de aard, omvang en ingangsdatum van de straf en/of maatregel; 
d. de aan het schikkingsvoorstel verbonden kosten; 
e. de in artikel 61 en 62 van dit reglement vermelde procedure voor aanvaarding of verweer met de daarbij geldende termijnen. 
 
Artikel 61  Aanvaarding schikkingsvoorstel 
1. Indien betrokkene het schikkingsvoorstel aanvaardt, hoeft hij niet te reageren. 
2. Indien betrokkene niet reageert binnen drie werkdagen na verzending van het schikkingsvoorstel wordt hij geacht het 

schikkingsvoorstel aanvaard te hebben. 
3. Indien het schikkingsvoorstel overeenkomstig lid 1 en 2 van dit artikel is aanvaard, wordt de in het schikkingsvoorstel 

vervatte straf onherroepelijk en staat hiertegen geen beroep meer open.  
 
Artikel 62  Niet-aanvaarding schikkingsvoorstel 
1. Indien betrokkene het schikkingsvoorstel niet aanvaardt, dient hij dit binnen drie werkdagen na verzending van het 

schikkingsvoorstel te berichten aan de aanklager door middel van een gemotiveerd verweerschrift.  
2. a. Toezending kan per post of e-mail plaatsvinden. 

b. Bij twijfel over de identiteit van de afzender kan de aanklager de nazending van een getekend exemplaar per post 
gelasten. 

3. Na kennisname van het verweerschrift kan de aanklager: 
a. de zaak seponeren; 
b. de tenlastelegging wijzigen in voor betrokkene gunstige zin en opnieuw een schikkingsvoorstel doen; 
c. de zaak voorleggen aan de tuchtcommissie, wat in elk geval gebeurt als betrokkene ook een tweede schikkingsvoorstel 

niet aanvaardt. 
4. Als de zaak wordt voorgelegd aan de tuchtcommissie vult de aanklager zo nodig het dossier aan met de rapporten die 

volgens het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal en de op dat reglement gebaseerde bestuursbesluiten moeten worden 
ingediend. 

 
 

 
 

 
Artikel 63  Algemeen 
1. De behandeling geschiedt op grondslag van de tenlastelegging. 
2. Zaken worden schriftelijk behandeld, tenzij de commissie met in achtneming van het bepaalde in artikel 65 van dit reglement 

anders beslist. 
3. In elke fase van de behandeling kan de commissie overgaan tot een mondeling onderzoek. 
 

 
 
Artikel 64  Het dossier 
1. Afhankelijk van de wijze waarop de zaak aanhangig is gemaakt, bevat het dossier: 

a. de aangifte, of melding van de vermoedelijke overtreding; of 
b. het wedstrijdformulier met de antwoorden op de aan de strafcode gekoppelde specificatievragen; of 
c. het rapport van de scheidsrechter. 

2. Daarnaast bevat het dossier - indien van toepassing - : 
a. een afschrift van de tenlastelegging; 
b. het schikkingsvoorstel; 
c. de rapporten die ingevolge het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal en de op dat reglement gebaseerde 

bestuursbesluiten moeten worden ingediend; 
d. de schriftelijke verklaring van elk van de getuigen; 
e. de schriftelijke verklaring van de deskundige(n); 
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f. de schriftelijke rapportage van de waarnemer; 
g. beeld- en geluidsdragers; 
h. de vordering tot omzetting van een voorwaardelijk opgelegde straf in een onvoorwaardelijke straf; 
i. de strafkaart van betrokkene; 
j. de schriftelijke mededeling van betrokkene wie hem in de tuchtrechtelijke procedure zal bijstaan; 
k. het verweerschrift van betrokkene; 
l. de verslagen van de verhoren als bedoeld in artikel 21, lid 8 van dit reglement; 
m. het verslag van een mondeling onderzoek als bedoeld in artikel 70, lid 1 van dit reglement; 
n. overige op de tuchtzaak betrekking hebbende stukken. 

3. Bij een mondelinge behandeling bevat het dossier bovendien: 
a. de oproepingen van betrokkene(n) en van de andere personen van wie de aanklager de verschijning nodig acht; 
b. een inhoudsopgave. 

4. Communicatie, ongeacht in welke vorm, tussen aanklager en arbeidsorganisatie, tussen commissieleden onderling of 
tussen commissie(leden) en arbeidsorganisatie maakt geen deel uit van het dossier. 

5. Als stukken als bedoeld in lid 1, lid 2 en/of lid 3 van dit artikel ontbreken, kan de tuchtcommissie: 
a. de aanklager één keer de gelegenheid geven het dossier aan te vullen binnen een door de commissie te bepalen 

termijn; of 
b. de zaak behandelen, zodra: 

1. de termijnen voor het indienen van het verweerschrift, de rapporten en de verklaringen zijn verstreken; en 
2. de zaak naar het oordeel van de tuchtcommissie voldoende is onderzocht. 

6. Worden tijdens één mondeling onderzoek verschillende met elkaar samenhangende tuchtzaken behandeld, dan worden de 
afzonderlijke dossiers samengevoegd tot één samengesteld dossier. 

 
Artikel 65  Schriftelijke of mondelinge behandeling 
1. Indien de aanklager van oordeel is dat de zaak schriftelijk kan worden afgedaan door de tuchtcommissie stelt hij het dossier, 

aangevuld met zijn op schrift gestelde eis, in handen van de tuchtcommissie. 
2. Een mondelinge behandeling vindt plaats indien de commissie daartoe zelf, dan wel op vordering van de aanklager of op 

gemotiveerd verzoek van betrokkene besluit. 
3. De commissie is verplicht over te gaan tot een mondeling onderzoek, als: 

a. de aanklager een straf zal eisen van ten minste negen maanden schorsing of het uit de competitie halen van een elftal of 
team; en 

b. betrokkene schriftelijk om een mondeling onderzoek heeft verzocht. 
4. De commissie bepaalt op voorstel van de aanklager wanneer en waar de mondelinge behandeling zal plaatsvinden en wie 

als getuige opgeroepen moeten worden. 
 
Artikel 66  De oproeping 
1. a. De aanklager roept de betrokkene, de getuige(n) en alle andere personen, die mogen of moeten verschijnen, zo spoedig 

mogelijk op. 
b. De oproeping wordt per e-mailbericht verzonden, indien de KNVB in het bezit is van een e-mailadres van de op te 

roepen persoon. 
c. Indien de op te roepen persoon lid is van een vereniging wordt de oproeping via het door het bestuur amateurvoetbal 

daartoe aangewezen digitale medium aan de vereniging toegezonden, waarna de vereniging de op te roepen persoon 
onverwijld hierover dient te informeren. 

d. Indien de KNVB niet in het bezit is van een e-mailadres van de op te roepen persoon en deze geen lid is van een 
vereniging, dan wordt de oproeping per gewone post verzonden. 

2. Tussen de dag van de verzending van de oproeping en de dag van de mondelinge behandeling dienen ten minste vier 
werkdagen te liggen. 

3. Een mondeling onderzoek op initiatief van de commissie of op vordering van de aanklager blijft achterwege indien 
betrokkene uiterlijk 48 uur voor het mondeling onderzoek schriftelijk laat weten af te zien van een mondeling onderzoek. 

4. De opgeroepen personen zijn verplicht zich op verzoek van de commissie te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs 
voorzien van een pasfoto. 

5. Indien betrokkene de overtreding heeft begaan als scheidsrechter wordt de afdeling arbitrage op de hoogte gesteld van 
datum, tijd en plaats van de mondelinge behandeling. 

6. De aanklager maakt in de oproeping van de betrokkene melding van: 
a. datum, tijd en plaats van de behandeling; 
b. de termijn waarbinnen en de wijze waarop een eventuele verhindering dient te worden doorgegeven; 
c. de personen die door de aanklager, al dan niet op verzoek van betrokkene, als getuige worden opgeroepen; 
d. de bevoegdheden van betrokkene, vermeld in titel 3 van dit hoofdstuk; 
e. de verplichting tot legitimatie. 

7. De aanklager maakt in de oproeping van de overige personen melding van: 
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a. datum, tijd en plaats van de behandeling; 
b. de termijn waarbinnen en de wijze waarop een eventuele verhindering dient te worden doorgegeven; 
c. en - tenzij de opgeroepen persoon geen lid van de KNVB is - de verplichting te verschijnen onder mededeling, dat niet 

verschijnen een overtreding inhoudt; 
d. de verplichting tot legitimatie. 

8. Indien een opgeroepen persoon verhinderd is te verschijnen, dient hij zich schriftelijk onder opgave van redenen af te 
melden. 

9. Het bericht van verhindering dient ten minste 48 uur voor de aanvang van de mondelinge behandeling in het bezit te zijn van 
de arbeidsorganisatie. 

 
Artikel 67  De behandeling is niet openbaar 
De mondelinge behandeling vindt niet in het openbaar plaats, tenzij de commissie, gehoord de aanklager en betrokkene, in zeer 
bijzondere gevallen anders beslist. 
 
Artikel 68  Bijwonen van de niet openbare behandeling 
1. Tenzij het belang van het onderzoek zich daar tegen verzet, kan de mondelinge behandeling worden bijgewoond door: 

a. de wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige betrokkene; 
b. de getuige, nadat hij door de commissie is verhoord; 
c. een toehoorder. 

2. Een verzoek om de mondelinge behandeling als toehoorder te mogen bijwonen, dient voor de aanvang van de behandeling 
te worden gericht tot de commissie. 

3. Voor de aanvang van de behandeling beslist de commissie, gehoord de aanklager, wie als toehoorder tot de behandeling 
worden toegelaten. 

4. Tenzij de commissie in het belang van het onderzoek anders beslist worden als toehoorder toegelaten: 
a. maximaal twee bestuursleden van een vereniging, indien de vereniging de betrokkene is; 
b. maximaal twee bestuursleden van de vereniging, waarvan betrokkene lid is; 
c. een door de scheidsrechter aan te wijzen persoon, indien de scheidsrechter als getuige wordt verhoord; 
d. een lid van de afdeling arbitrage, indien de scheidsrechter als betrokkene wordt verhoord. 

5. Een toehoorder kan niet als getuige worden verhoord. 
6. Een toehoorder mag zich niet in de behandeling van de zaak mengen. 
7. Een toehoorder mag gedurende de behandeling het vertrek waarin de behandeling plaatsvindt zonder toestemming van de 

voorzitter niet verlaten. 
8. De voorzitter kan een toehoorder en andere aanwezigen het recht tot het (verder) bijwonen van de mondelinge behandeling 

ontzeggen, indien hun gedrag daartoe aanleiding geeft. 
 
Artikel 69  Vertegenwoordiging vereniging 
Een vereniging dient te worden vertegenwoordigd door een daartoe bevoegd bestuurslid. 
 
Artikel 70  Verslaglegging door de commissie 
1. Van de mondelinge behandeling wordt een zakelijk verslag gemaakt, welk verslag wordt getekend door de voorzitter en de 

secretaris van de behandelende kamer. 
2. Van elk van de verhoren door een lid van de kamer overeenkomstig artikel 21 lid 8 onder a van dit reglement wordt een 

verslag gemaakt, in welk verslag worden opgenomen: 
a. de naam, de voorletter(s) en het relatienummer van het verhorende lid van de kamer; 
b. de naam, de voorletter(s) en - indien lid van de KNVB - het relatienummer van de verhoorde persoon; 
c. de naam, de voorletter(s) en - indien lid van de KNVB - het relatienummer van andere bij het verhoor aanwezige 

personen; 
d. de volledige en ondertekende verklaring van de verhoorde persoon. 

3. Alleen door de commissie aangewezen personen mogen ten behoeve van de verslaglegging beeld- en/of geluidsopnames 
van de mondelinge behandeling maken. 

 
Artikel 71  Verplichtingen leden van de behandelende kamer 
1. De leden van de behandelende kamer geven tijdens de mondelinge behandeling geen blijk van hun oordeel over de zaak. 
2. De leden van de behandelende kamer spreken buiten de mondelinge behandeling niet over de zaak met betrokkene of 

anderen niet zijnde de leden van de behandelende kamer. 
 
Artikel 72  Vaststelling aanwezigheid 
1. Na opening van de zitting gaat de voorzitter na of de betrokkene of degene die een vereniging vertegenwoordigt en - indien 

van toepassing - degene die betrokkene bijstaat, aanwezig zijn. 
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2. Indien blijkt dat de niet verschenen betrokkene niet behoorlijk is opgeroepen, bepaalt de commissie een nieuwe datum, 
waarna wordt gehandeld overeenkomstig artikel 65 en 66 van dit reglement. 

3. De commissie kan met de behandeling van de zaak tegen de niet verschenen betrokken doorgaan, indien blijkt, dat hij 
behoorlijk is opgeroepen. 

4. Vervolgens gaat de voorzitter na of de overige opgeroepen personen aanwezig zijn en of iedereen de presentielijst heeft 
getekend. 

5. Indien betrokkene niet wordt bijgestaan en zich niet heeft doen vergezellen van een tolk kan de commissie een nieuwe 
datum bepalen, indien de commissie vaststelt, dat betrokkene de Nederlandse taal onvoldoende machtig is, waarna wordt 
gehandeld overeenkomstig artikel 65 en 66 van dit reglement. 

6. Indien een getuige niet is verschenen, kan de commissie, gehoord de aanklager en betrokkene, met de behandeling van de 
zaak doorgaan, indien: 
a. naar het oordeel van de commissie de zaak zonder het verhoren van de getuige kan worden afgedaan; of 
b. er een schriftelijke verklaring is van de getuige, die in redelijkheid niet bij de mondelinge behandeling aanwezig kon zijn. 

7. De commissie kan de behandeling van de zaak ook geheel of gedeeltelijk aanhouden. 
8. Bij de voortzetting van de behandeling wordt gehandeld overeenkomstig artikel 65 en 66 van dit reglement. 
9. Aan betrokkene en de overige aanwezigen wordt door de voorzitter mededeling gedaan van hun rechten en plichten tijdens 

de mondelinge behandeling. 
10. Daarna deelt de aanklager mee wat aan betrokkene is tenlastegelegd. 
 

 
 
Artikel 73  Verhoor van betrokkene 
1. De voorzitter deelt betrokkene de zakelijke inhoud van alle op de zaak betrekking hebbende stukken mee. 
2. De betrokkene wordt door de voorzitter, respectievelijk de leden van de kamer, ondervraagd en in de gelegenheid gesteld 

verweer te voeren. 
3. De aanklager en degene die betrokkene bijstaat worden in de gelegenheid gesteld aanvullende vragen aan betrokkene te 

stellen. 
4. De voorzitter kan de beantwoording van niet ter zake dienende vragen beletten. 
 
Artikel 74  Getuigen, deskundigen en wettelijke vertegenwoordiger 
1. Leden van de KNVB die als getuige of deskundige worden opgeroepen zijn verplicht te verschijnen. 
2. De commissie kan ook personen als getuige of deskundige verhoren die geen lid zijn van de KNVB. 
3. Tenzij de commissie anders beslist, worden als getuige verhoord: 

a. de scheidsrechter bij overtredingen die hij aanhangig heeft gemaakt; 
b. het lid van de KNVB, dat aangifte heeft gedaan; 
c. het niet-lid van de KNVB, dat de ten laste gelegde overtreding bij de aanklager heeft gemeld. 

4. De voorzitter wijst de getuige, respectievelijk de deskundige, voor het verhoor op zijn verplichtingen, te weten: 
a. volledige en juiste, op eigen waarneming, respectievelijk eigen deskundigheid, gebaseerde inlichtingen te verstrekken; 
b. de schriftelijke vastlegging van zijn verklaring met zijn handtekening te bekrachtigen, indien de voorzitter van de kamer 

dat verlangt. 
5. De getuige of deskundige wordt door de voorzitter, respectievelijk de leden van de kamer ondervraagd. 
6. De aanklager, de betrokkene en/of degene die hem bijstaat worden in de gelegenheid gesteld aanvullende vragen aan de 

getuige of deskundige te stellen. 
7. De wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige betrokkene mag een verklaring afleggen over de persoonlijke 

omstandigheden van betrokkene. 
8. De voorzitter kan de beantwoording van niet ter zake dienende vragen beletten. 
 
Artikel 75  Verhoor getuigen buiten aanwezigheid van betrokkene 
1. In afwijking van het bepaalde in artikel 57 lid 1 van dit reglement kan de commissie, indien zij daartoe gegronde redenen 

aanwezig acht, buiten aanwezigheid van betrokkene en degene die hem bijstaat, getuigen verhoren. 
2. Van elk van de verhoren overeenkomstig het vorige lid wordt een verslag gemaakt, in welk verslag worden opgenomen: 

a. de namen, voorletters en relatienummers van de leden van de kamer; 
b. de naam, de voorletter(s) en het relatienummer van de aanklager;  
c. de naam, de voorletter(s) en - indien lid van de KNVB - het relatienummer van de verhoorde persoon; 
d. de volledige en ondertekende verklaring van de verhoorde persoon. 

3. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de kamer. 
4. Artikel 21 lid 8 van dit reglement is van overeenkomstige toepassing. In dat geval wordt, in afwijking van het in lid 3 van dit 

artikel bepaalde, het verslag uitsluitend ondertekend door het lid dat belast is met het verhoor van de getuige. 
5. Aan betrokkene wordt de inhoud van de afgelegde verklaring meegedeeld, waarbij de persoonsgegevens van degene die 

verklaard heeft, niet bekend gemaakt hoeven te worden, mits: 



mei 2018

 
Reglementen amateurvoetbal  Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal P. 58 

a. de getuige zich ten overstaan van de commissie heeft gelegitimeerd met een geldig identiteitsbewijs voorzien van een 
pasfoto; en 

b. de commissie van oordeel is, dat er klemmende redenen zijn de identiteit van de getuige te beschermen. 
6. Betrokkene en/of degene die hem bijstaat worden in de gelegenheid gesteld schriftelijk nadere vragen te stellen aan de 

getuige, welke vragen geen betrekking mogen hebben op de identiteit van de getuige. 
 
Artikel 76  Eis van de aanklager 
1. Na de verhoren van getuigen, deskundigen en betrokkene geeft de voorzitter het woord aan de aanklager. 
2. De aanklager motiveert: 

a. of de tenlastelegging bewezen kan worden verklaard; en 
b. welke straf en/of maatregel opgelegd dient te worden; en 
c. welke van de in artikel 30, lid 2 van dit reglement genoemde kosten betrokkene moet vergoeden; en - indien van 

toepassing -  
d. of en zo ja welk deel van een eerder opgelegde voorwaardelijke straf tenuitvoergelegd moet worden. 

3. Betrokkene of degene die hem bijstaat kan vervolgens reageren op het betoog van de aanklager. 
4. De voorzitter geeft de aanklager en de betrokkene of degene die hem bijstaat daarna nog éénmaal de gelegenheid zijn 

standpunt te verduidelijken. 
 
Artikel 77  Laatste woord 
De voorzitter verleent aan betrokkene het laatste woord en sluit daarna het onderzoek. 
 

 
 
Artikel 78  Nader onderzoek 
1. Indien de commissie hetzij ten tijde van de schriftelijke of mondelinge behandeling, hetzij na sluiting daarvan, meent nadere 

gegevens nodig te hebben, kan zij in afwachting daarvan het onderzoek schorsen dan wel - indien de behandeling al 
gesloten is - dat heropenen. 

2. a. Als naar het oordeel van de commissie die nadere gegevens verkregen zouden kunnen worden door het verhoren van 
een getuige of deskundige, belast de commissie onder toepassing van artikel 21, lid 8 van dit reglement een lid van de 
kamer met het verhoren van die getuige of deskundige. 

b. In andere gevallen geeft de commissie de aanklager opdracht de verlangde gegevens aan het dossier toe te voegen. 
3. Nadat de commissie de door haar verlangde gegevens heeft verkregen stelt zij de aanklager en de betrokkene in de 

gelegenheid kennis te nemen van die gegevens. 
4. Bij schriftelijke voortzetting van de behandeling krijgen zowel de aanklager als de betrokkene de gelegenheid binnen een 

door de commissie te bepalen termijn van ten minste vier werkdagen een nader standpunt, c.q. verweerschrift in te dienen. 
5. Indien de commissie mondelinge voortzetting van de behandeling noodzakelijk acht, zijn de bepalingen inzake een 

mondeling onderzoek van toepassing. 
 
Artikel 79  Sluiting van het onderzoek 
Indien de commissie meent alle benodigde gegevens ter beoordeling van de zaak te hebben verkregen, sluit zij het onderzoek. 
 

 
 
Artikel 80  Bewijsmiddelen 
1. Als bewijsmiddelen kunnen uitsluitend dienen: 

a. mondelinge of schriftelijke verklaringen van de betrokkene; 
b. mondelinge of schriftelijke verklaringen van een getuige; 
c. mondelinge of schriftelijke verklaringen van een deskundige; 
d. overige schriftelijke stukken; 
e. de eigen waarneming van de commissie aan de hand van beeld- en geluidsdragers. 

2. Het bewijs dat betrokkene de overtreding of het administratieve verzuim heeft begaan, dient te berusten op ten minste twee 
bewijsmiddelen uit verschillende bron. 

3. In afwijking van het in lid 2 van dit artikel bepaalde kan het bewijs dat betrokkene de overtreding of het administratieve 
verzuim heeft begaan in de volgende gevallen berusten op één bewijsmiddel: 
a. indien sprake is van administratieve verzuimen volstaat de mondelinge of schriftelijke verklaring van een medewerker 

van de arbeidsorganisatie; 
b. indien sprake is van overtredingen van de spelregels volstaat de mondelinge of schriftelijke verklaring van de 

scheidsrechter of van de door de KNVB aangestelde assistent-scheidsrechter, of secretaris-tijdwaarnemer van door hen 
waargenomen feiten; 
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c. indien sprake is van overtreding van de voorwaarden voor het deelnemen aan wedstrijden genoemd in artikel 26, lid 1 
van het Reglement wedstrijden Amateurvoetbal volstaat de mondelinge of schriftelijke verklaring van een medewerker 
van de arbeidsorganisatie; 

d. indien sprake is van overtredingen van ordemaatregelen genoemd in artikel 20 van het Reglement Wedstrijden 
Amateurvoetbal volstaat de mondelinge of schriftelijke verklaring van de door de KNVB aangestelde waarnemer of 
secretaris-tijdwaarnemer. 

4. Het bewijs kan niet uitsluitend berusten op verklaringen van getuigen van wie de persoonsgegevens niet aan betrokkene 
bekend gemaakt zijn. 

5. De commissie komt niet tot een bewezenverklaring, indien zij ondanks voldoende bewijsmiddelen als hiervoor vermeld niet 
de overtuiging heeft, dat betrokkene de overtreding of het administratieve verzuim gepleegd heeft. 

 
 

 
Artikel 81  Beraadslaging 
1. De beraadslaging over de zaak geschiedt terstond na sluiting van de behandeling. 
2. De beraadslaging vindt niet in het openbaar plaats. 
3. De commissie beslist met meerderheid van stemmen. 
4. De commissie baseert haar uitspraak op de stukken en verklaringen die deel uitmaken van het dossier en waarvan 

betrokkene kennis heeft genomen of kennis heeft kunnen nemen, behoudens de bepalingen inzake de behandeling van 
administratieve verzuimen. 

5. De leden van de commissie dienen geheimhouding te bewaren over hetgeen tijdens de beraadslaging is besproken. 
6. De commissie doet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na het sluiten van de behandeling, uitspraak. 
 
Artikel 82  Strafmaat 
Bij het bepalen van de op te leggen straf(fen) en maatregel(en): 
a. worden zoveel mogelijk in gelijksoortige zaken dezelfde maatstaven aangelegd; 
b. motiveert de commissie - indien van toepassing - waarom van de eis van de aanklager is afgeweken; 
c. kan de commissie eerder aan betrokkene opgelegde straffen of maatregelen laten meewegen; 
d. kan de commissie rekening houden met de straf die de vereniging van betrokkene op basis van verenigingstuchtrecht aan 

hem heeft opgelegd. 
 
Artikel 83  Soorten uitspraken 
1. De tuchtcommissie verklaart zich onbevoegd om van de zaak kennis te nemen, indien: 

a. betrokkene niet ingevolge artikel 3 van dit reglement is onderworpen aan de tuchtrechtspraak amateurvoetbal; 
b. de tenlastegelegde gedraging op het moment waarop het feit werd begaan niet in enig artikel in de Statuten, de 

reglementen, de spelregels of in een besluit van een orgaan van de KNVB als een verplichting dan wel als een verbod is 
vastgelegd. 

2. De tuchtcommissie verklaart de aanklager niet ontvankelijk indien: 
a. de tuchtrechtelijke procedure niet overeenkomstig artikel 45 van dit reglement is begonnen; 
b. niet is voldaan aan de vereisten genoemd in artikel 46 of 47 van dit reglement; of 
c. bij het ten laste leggen van de gedraging de vereisten genoemd in artikel 48, 49 of 50 van dit reglement niet in acht zijn 

genomen; 
d. betrokkene voor dezelfde overtreding een schikkingsvoorstel heeft aanvaard of door een commissie is veroordeeld. 

3. Indien de tuchtcommissie van oordeel is dat een tenlastegelegd(e) overtreding of administratief verzuim onvoldoende is 
aangetoond, spreekt zij betrokkene daarvan vrij. 

4. Indien de tuchtcommissie van oordeel is dat een tenlastegelegd(e) overtreding of administratief verzuim bewezen verklaard 
kan worden, bepaalt zij welke straf(fen) en/of maatregel(en), schuldig zonder oplegging van straf daaronder begrepen, 
worden opgelegd. 

5. Door een uitspraak van de tuchtcommissie kan geen wijziging worden gebracht in een door de scheidsrechter genomen 
spelbeslissing. 

 
Artikel 84  Inhoud uitspraak 
1. In de uitspraak als bedoeld in artikel 83, lid 4 van dit reglement vermeldt de tuchtcommissie na een schriftelijke behandeling: 

a. de bewezen verklaarde overtreding(en); 
b. de opgelegde straf(fen) en/of maatregel(en), alsmede: 

1. vanaf welke datum de straf(fen) en/of maatregel(en) ten uitvoer zullen worden gelegd; 
2. welke eventueel door de vereniging van betrokkene, op basis van verenigingstuchtrecht, opgelegde en ten uitvoer 

gelegde straf in mindering is gebracht; en 
3. ingeval van een (deels) voorwaardelijke strafoplegging: 

- welk deel van de straf voorwaardelijk wordt opgelegd; 
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- de duur van de proeftijd en de datum waarop die proeftijd zal zijn verstreken; 
- de algemene voorwaarde verbonden aan de voorwaardelijke strafoplegging; 
- eventueel de bijzondere voorwaarde(n), verbonden aan de voorwaardelijke strafoplegging. 

c. welk deel van een eerder opgelegde voorwaardelijke straf alsnog ten uitvoer wordt gelegd; 
d. de hoogte van de kostenvergoeding. 

2. In de uitspraak na een mondeling onderzoek vermeldt de tuchtcommissie bovendien: 
a. de aan betrokkene tenlastegelegde overtreding(en); 
b. de beslissingen inzake termijnen, bevoegdheid, begin van de procedure en ten laste leggen; 
c. een zakelijke samenvatting van het verweer van betrokkene; 
d. van welke tenlastegelegde overtreding(en) betrokkene is vrijgesproken; 
e. de bewijsmiddelen waarop elke bewezenverklaring berust, aangevuld met een zakelijke samenvatting van de inhoud van 

die bewijsmiddelen; 
f. een toelichting op de bewezenverklaring indien betrokkene de tenlastegelegde overtreding geheel of gedeeltelijk ontkent; 
g. bij elke bewezenverklaarde overtreding de bepaling in Statuten, reglementen of besluiten van organen van de KNVB 

waarin die overtreding strafbaar is gesteld; 
h. een strafmotivering. 

 
Artikel 85  Bekendmaken uitspraak 
1. a. De uitspraak wordt aan betrokkene per e-mailbericht verzonden, indien de KNVB in het bezit is van een e-mailadres van 

betrokkene. 
b. Indien betrokkene lid is van een vereniging wordt de uitspraak via het door het bestuur amateurvoetbal daartoe 

aangewezen digitale medium aan de vereniging van betrokkene beschikbaar gesteld, waarna de vereniging betrokkene 
onverwijld hierover dient te informeren. 

c. Indien de KNVB niet in het bezit is van een e-mailadres van betrokkene en betrokkene geen lid is van een vereniging, 
dan wordt de uitspraak per gewone post verzonden aan betrokkene. 

2. In het e-mailbericht waarmee de uitspraak wordt toegezonden wordt tevens vermeld: 
a. of tegen de uitspraak beroep mogelijk is en aan welke eisen een beroepschrift moet voldoen; 
b. of en voor welke periode betrokkene wordt opgenomen op de Lijst Landelijk Voetbalverbod, alsmede de gevolgen die 

plaatsing op die lijst voor betrokkene heeft. 
3. De uitspraken van de commissie, met uitzondering van berispingen, worden via het door het bestuur amateurvoetbal voor 

publicatie aangewezen medium, dan wel op een andere door de ledenraad amateurvoetbal te bepalen wijze gepubliceerd. 
 
Artikel 86  Bindende uitspraak 
Onherroepelijk en voor alle leden van de KNVB bindend, zijn: 
a. schikkingsvoorstellen, zodra de termijn voor aanvaarding is verstreken; 
b. de uitspraken van de tuchtcommissie zodra de beroeps- of bezwaartermijn is verstreken; 
c. de uitspraken van de tuchtcommissie waartegen geen beroep mogelijk is, direct na de bekendmaking van de uitspraak; 
d. de uitspraken van de commissie van beroep direct na bekendmaking van de uitspraak. 
 

 
 
Artikel 87  Waarschuwingen 
1. a. De registratieregeling is van toepassing op overtredingen van de spelregels waarvoor de scheidsrechter voor, tijdens of 

na de wedstrijd een waarschuwing heeft gegeven, en die door aantekening op het wedstrijdformulier ter kennis van de 
aanklager zijn gebracht. 

b. Indien de scheidsrechter heeft gerapporteerd, dat hij ter zake van een overtreding een waarschuwing heeft gegeven aan 
een andere speler dan degene die de desbetreffende overtreding heeft begaan, zal de waarschuwing alsnog worden 
geregistreerd op naam van de speler die de overtreding heeft begaan. 

2. De bepalingen inzake verweer zijn op deze procedure niet van toepassing. 
3. Tegen een beslissing ingevolge de registratieregeling staat geen beroep open. 
4. Registratie kan als sanctie ook worden opgelegd in een uitspraak van de tuchtrechtelijke organen. 
 
Artikel 88  Registratieregeling 
1. Na kennisneming van de aantekening op het wedstrijdformulier of van de schriftelijke rapportage door de scheidsrechter 

beslist de aanklager of tot registratie wordt overgegaan. 
2. De aanklager beslist niet tot registratie over te gaan, indien: 

a. uiterlijk voor de eerstvolgende wedstrijd van de vereniging van de speler aan wie de waarschuwing is gegeven, is 
gebleken dat de scheidsrechter ter zake van een overtreding een waarschuwing heeft gegeven aan een andere speler 
dan degene die de desbetreffende overtreding heeft begaan; 

b. onvoldoende vaststaat, dat betrokkene de overtreding heeft begaan; 
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c. de vermoedelijk begane overtreding niet via de registratieregeling afgedaan kan worden. 
3. Indien de aanklager beslist niet tot registratie over te gaan: 

a. wordt niet aan betrokkene, maar uitsluitend aan diens vereniging, via het door het bestuur amateurvoetbal daartoe 
aangewezen digitale medium, meegedeeld dat de overtreding niet wordt geregistreerd wegens onvoldoende bewijs, 
waarna de vereniging betrokkene onverwijld hierover dient te informeren; of 

b. wordt betrokkene overeenkomstig het bepaalde in artikel 48 van dit reglement de overtreding ten laste gelegd. 
4. De aanklager laat de tenlastelegging als bedoeld in lid 3 onder b van dit artikel vergezeld gaan van  

a. een schikkingsvoorstel; of 
b. de mededeling dat de overtreding aan de tuchtcommissie wordt voorgelegd. 

5. Jaarlijks voor de aanvang van het seizoen bepaalt het bestuur amateurvoetbal welke categorieën voor de verwerking van 
registraties zullen worden gehanteerd. 

6. a. Jaarlijks voor de aanvang van het seizoen bepaalt het bestuur amateurvoetbal: 
1. voor elk van de categorieën de verhouding tussen het aantal registraties en de daarop gebaseerde uitsluitingen; 
2. de kosten aan de zijde van de arbeidsorganisatie van de registratie en van de uitsluitingen, die uit de registraties 

voortvloeien. 
b. De verhouding tussen het aantal registraties en de daarop gebaseerde uitsluitingen, alsmede de daarmee gemoeide 

kosten worden gepubliceerd in het handboek competitiezaken amateurvoetbal. 
7. Indien de aanklager beslist tot registratie over te gaan: 

a. worden de kosten van registratie bij de vereniging van betrokkene in rekening gebracht; en 
b. wordt niet betrokkene, maar uitsluitend diens vereniging, via het door het bestuur amateurvoetbal daartoe aangewezen 

digitale medium, op de hoogte gesteld, waarna de vereniging betrokkene onverwijld hierover dient te informeren. 
8. a. Twee waarschuwingen in: 

1. één competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd, ten gevolge waarvan de speler uit het veld is 
gezonden, of had moeten worden gezonden, mits geregistreerd, hebben tot gevolg, dat betrokkene is uitgesloten van 
deelname aan competitiewedstrijden en/of daarmee samenhangende wedstrijden totdat zijn elftal of team de 
eerstvolgende competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd heeft gespeeld; 

2. één bekerwedstrijd ten gevolge waarvan de speler uit het veld is gezonden, of had moeten worden gezonden, mits 
geregistreerd, hebben tot gevolg dat betrokkene is uitgesloten van deelname aan bekerwedstrijden totdat zijn elftal of 
team de eerstvolgende bekerwedstrijd heeft gespeeld. 

b. De onder a. van dit lid genoemde uitsluiting heeft geen gevolgen voor andere geregistreerde waarschuwingen. Reeds 
geregistreerde waarschuwingen blijven gehandhaafd. 

9. Indien de registraties leiden tot uitsluiting ingevolge de vastgestelde verhouding, dan wel ingevolge lid 8 van dit artikel 
worden de kosten van uitsluiting bij de vereniging van betrokkene in rekening gebracht. 

10. a. Als registratiedatum geldt de datum waarop de wedstrijd is gespeeld. 
b. Registraties vervallen aan het eind van het seizoen. 

11. a. Uitsluitingen ingevolge de registratieregeling worden onder vermelding van de datum van ingang van de uitsluiting(en), 
alsmede de met de uitsluiting gemoeide kosten, per e-mail aan betrokkene meegedeeld, indien de KNVB in het bezit is 
van een e-mailadres van betrokkene. 

b. De mededeling wordt eveneens via het door het bestuur amateurvoetbal daartoe aangewezen digitale medium aan de 
vereniging van betrokkene beschikbaar gesteld, waarna de vereniging betrokkene onverwijld hierover dient te 
informeren. 

c. Indien de KNVB niet in het bezit is van een e-mailadres van betrokkene wordt de mededeling per gewone post 
verzonden aan betrokkene. 

 
Artikel 89  Regeling alternatieve interventies 
1. Het bestuur amateurvoetbal bepaalt jaarlijks voor de aanvang van de competitie: 

a. in welke leeftijdsklassen een alternatieve interventie opgelegd kan worden;  
b. welke gedrag beïnvloedende progr  

2. Het bestuur amateurvoetbal kan bij bestuursbesluit nadere regels stellen voor: 
a. de inhoud van de alternatieve interventies; 
b. de tenuitvoerlegging van alternatieve interventies. 

3. a. Een alternatieve interventie kan worden opgelegd op verzoek van betrokkene. 
b. De wettelijke vertegenwoordiger van betrokkene moet instemmen met het verzoek. 
c. Het verzoek dient gericht te worden aan de aanklager en kan uitsluitend worden gedaan door middel van het formulier 

alternatieve interventies. 
d. Het verzoek tot het opleggen van een alternatieve interventie dient binnen drie werkdagen na verzending van het 

schikkingsvoorstel, dan wel binnen drie werkdagen na verzending van de schriftelijke tenlastelegging in het bezit te zijn 
van de aanklager. 

4. a. De aanklager verwerkt zijn beslissing op het verzoek in de nadere berichten aan betrokkene en zijn vereniging omtrent 
de tuchtzaak. 
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b. De aanklager wijst het verzoek af indien: 
1. aan betrokkene in het lopende seizoen reeds eerder een alternatieve interventie is opgelegd; 
2. aan enig andere voorwaarde voor het opleggen van een alternatieve interventie niet is voldaan. 

5. a. Het initiatief tot het opleggen van een alternatieve interventie kan ook genomen worden door de aanklager of de 
commissie. 

b. De alternatieve interventie kan in dat geval alleen worden opgelegd als betrokkene en zijn wettelijke vertegenwoordiger 
zich binnen een door de aanklager of commissie te stellen termijn akkoord verklaard hebben met die interventie door 
middel van het formulier alternatieve interventies. 

6. Een alternatieve interventie kan uitsluitend worden opgelegd door: 
a. de aanklager als onderdeel van een schikkingsvoorstel met een geheel of gedeeltelijk voorwaardelijke straf; 
b. de commissie als bijzondere voorwaarde bij een geheel of gedeeltelijk voorwaardelijke straf. 

7. a. Door akkoord te gaan met de alternatieve interventie doet betrokkene afstand van zijn recht op beroep. 
b. Het recht op beroep herleeft, indien de alternatieve interventie niet in de uitspraak wordt opgenomen. 

8. Per seizoen kan aan een betrokkene slechts één maal een alternatieve interventie als bijzondere voorwaarde worden 
opgelegd. 

 
Artikel 90  Mondelinge aangezegde zaken 
1. Indien de aanklager van oordeel is dat geen nader onderzoek nodig is, dient bij mondeling aangezegde zaken aan 

betrokkene de keuze te worden gelaten: 
a. mondeling verweer te voeren tijdens het lopende mondeling onderzoek, waarna de mondeling aangezegde zaak tegelijk 

met de lopende zaak kan worden afgedaan; of 
b. schriftelijk verweer te voeren, in welk geval de mondeling aangezegde overtreding overeenkomstig titel 4 of titel 5 van dit 

hoofdstuk wordt afgehandeld. 
2. Voordat betrokkene de keuze maakt, wijst de voorzitter hem erop, dat hij door te kiezen voor direct mondeling verweer, 

afstand doet van de in titel 3 van dit hoofdstuk genoemde rechten: 
a. zich te laten bijstaan, indien hij zich nog niet van bijstand had voorzien; 
b. getuigen op te roepen of mee te brengen; 
c. schriftelijke verklaringen ter kennis van de aanklager te brengen. 

3. a. Indien betrokkene kiest voor mondeling verweer kan de behandeling worden voortgezet. 
b. In dat geval worden de aanvankelijke en de mondeling aangezegde zaak in één uitspraak afgedaan. 

 
 

 
 

 
Artikel 91  Bevoegdheid tot het instellen van beroep 
1. Tegen de uitspraak van de tuchtcommissie kunnen beroep instellen: 

a. de betrokkene; 
b. de aanklager. 

2. In afwijking van het gestelde in lid 1 van dit artikel kan betrokkene geen beroep instellen: 
a. indien de zaak is afgedaan met: 

1. een registratie; 
2. een berisping; 
3. een schuldigverklaring zonder oplegging van straf; 
4. een vrijspraak; 
5. een boete wegens een administratief verzuim. 

b. in de gevallen waarvoor beroep is uitgesloten. 
 
Artikel 92  Beroepschrift 
1. a. Het beroep dient schriftelijk en met redenen omkleed binnen vier werkdagen na de verzending van de uitspraak van de 

tuchtcommissie in het bezit van de commissie van beroep te zijn. 
b. In afwijking van het in lid 1, onder a van dit artikel bepaalde is de termijn voor het instellen van beroep een maand indien 

de tuchtcommissie betrokkene heeft ontzet uit het lidmaatschap van de KNVB. 
c. Op verzoek van appellant kan de commissie van beroep een nadere termijn stellen waarbinnen aanvullende gronden 

kunnen worden ingediend. 
2. a. Het beroepschrift van betrokkene dient te zijn voorzien van de naam, de voorletter(s) en het relatienummer van 

betrokkene of - indien betrokkene een vereniging is - van de naam, en het relatienummer van de vereniging en de naam, 
de voorletter(s), het relatienummer en de functie van degene die namens de vereniging beroep instelt. 

b. Het beroepschrift van de aanklager vermeldt de naam van de aanklager. 



mei 2018

 
Reglementen amateurvoetbal  Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal P. 63 

3. a. Het beroepschrift kan op het bureau van de arbeidsorganisatie worden ingeleverd of per post of e-mail worden 
toegezonden. 

b. Bij twijfel over de identiteit van de afzender, kan de commissie van beroep nazending van een getekend exemplaar per 
post gelasten. 

4. Indien in de uitspraak van de tuchtcommissie ter zake van verschillende overtreding(en), straf(fen) of maatregel(en) zijn 
opgelegd, is appellant verplicht in het beroepschrift te vermelden tegen welke straffen en ter zake van welke overtredingen 
hij in beroep gaat. 

5. Binnen drie werkdagen na ontvangst van het beroepschrift stelt de commissie van beroep de aanklager, respectievelijk de 
betrokkene op de hoogte van het door betrokkene, respectievelijk de aanklager ingestelde beroep. 

6. a. De aanklager, respectievelijk de betrokkene, is bevoegd schriftelijk te reageren op het beroepschrift van betrokkene, 
respectievelijk de aanklager. 

b. De schriftelijke reacties als bedoeld in lid 6, onder a van dit artikel dienen binnen drie werkdagen na het bekendmaken 
van het ingestelde beroep in het bezit van de commissie van beroep te zijn. 

c. Indien een reactie niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, kan de commissie van beroep aannemen, dat afstand 
wordt gedaan van het recht een reactie te geven. 

 
Artikel 93  Opschorting 
1. Door het instellen van beroep wordt de tenuitvoerlegging van de opgelegde straf of maatregel niet opgeschort. 
2. In afwijking van het eerste lid, kan de voorzitter van de commissie van beroep op advies van de aanklager, op verzoek van 

betrokkene of ambtshalve de tenuitvoerlegging van een straf of maatregel opschorten: 
a. indien reeds aanstonds vaststaat dat betrokkene dient te worden vrijgesproken; of 
b. indien er naar zijn oordeel: 

1. ernstige procedurefouten zijn gemaakt; 
2. een straf is opgelegd die niet in verhouding staat tot de bewezen verklaarde overtreding. 

3. De opschorting van de tenuitvoerlegging vangt aan na ontvangst van de mededeling van de voorzitter van de commissie 
van beroep, die per post of per e-mail aan betrokkene en indien betrokkene lid is van een vereniging aan zijn vereniging 
wordt verzonden. 

4. a. Indien de voorzitter het verzoek van betrokkene tot opschorting van de opgelegde straf afwijst, is betrokkene verplicht de 
met de behandeling van zijn verzoek gemoeide kosten te vergoeden. 

b. In dat geval is artikel 30, lid 5 van dit reglement van toepassing. 
 
Artikel 94  Benodigde stukken voor commissie van beroep 
De commissie van beroep kan de zaak afdoen, zodra aan het dossier waarover de tuchtcommissie beschikte, zijn toegevoegd: 
1. de uitspraak van de tuchtcommissie; 
2. de mededeling van de uitspraak; 
3. het beroepschrift; 
4. a. de schriftelijke reactie van betrokkene op het beroepschrift van de aanklager; of 

b. de schriftelijke reactie van de aanklager op het beroepschrift van betrokkene. 
5. de schriftelijke eis van de aanklager in de beroepszaak; en indien van toepassing 
6. de verslagen van de verhoren als bedoeld in artikel 21, lid 8 van dit reglement; 
7. het verslag van de mondelinge behandeling door de tuchtcommissie. 
 
Artikel 95  Van toepassing zijnde artikelen bij behandeling in beroep 
Op de behandeling door de commissie van beroep zijn de artikelen van hoofdstuk 8, titel 3 en titel 5 van dit reglement van 
overeenkomstige toepassing voor zover daar in deze titel niet van afgeweken wordt. 
 
Artikel 96  Beraadslaging en uitspraak commissie van beroep 
1. De commissie van beroep verklaart appellant niet ontvankelijk, indien: 

a. appellant niet bevoegd is tot het instellen van beroep als bedoeld in artikel 91, lid 1 van dit reglement; 
b. de termijn voor het indienen van het beroepschrift niet in acht is genomen; 
c. het beroepschrift niet voldoet aan de in artikel 92 van dit reglement gestelde eisen; 
d. tegen de uitspraak van de tuchtcommissie geen beroep mogelijk is. 

2. Indien de commissie van beroep van oordeel is dat de uitspraak van de tuchtcommissie in stand kan blijven, bevestigt zij 
deze. 

3. Indien de commissie van beroep van oordeel is dat de uitspraak van de tuchtcommissie niet in stand kan blijven, vernietigt 
zij deze. 

4. Als de commissie van beroep de uitspraak van de tuchtcommissie vernietigt, kan zij: 
a. de zaak terugwijzen naar de tuchtcommissie, opdat de tuchtcommissie de zaak met inachtneming van de gemaakte 

opmerkingen opnieuw kan behandelen; 
b. de zaak zelf afdoen op de grondslag van de uitgebrachte tenlastelegging. 
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5. De commissie van beroep is bevoegd, doch niet verplicht, een zaak terug te wijzen naar de tuchtcommissie, indien: 
a. het onderzoek niet volledig is geweest; 
b. de op de zaak betrekking hebbende stukken niet compleet zijn; 
c. tijdens haar onderzoek nieuwe feiten of omstandigheden naar voren zijn gekomen; 
d. de aanklager de tenlastelegging in het nadeel van betrokkene heeft gewijzigd. 

6. De commissie van beroep is verplicht een zaak terug te wijzen naar de tuchtcommissie, indien de tuchtcommissie bij de 
behandeling van de zaak een of meer ernstige procedurefouten heeft gemaakt, waardoor betrokkene in zijn belangen is 
geschaad. 

 
Artikel 97  Kosten van het beroep 
1. Indien de commissie van beroep de uitspraak van de tuchtcommissie bevestigt: 

a. komen de kosten van de beroepsprocedure voor rekening van de KNVB indien het beroep was ingesteld door de 
aanklager; 

b. veroordeelt de commissie van beroep betrokkene tevens tot vergoeding van de aan de behandeling van het beroep 
verbonden kosten, indien het beroep was ingesteld door betrokkene. 

2. Indien de commissie van beroep de uitspraak van de tuchtcommissie vernietigt en besluit de zaak zelf af te doen, dan 
bepaalt de commissie van beroep ten laste van wie de kosten van het beroep dienen te komen. 

3. De kosten van de behandeling van het beroep komen ook voor rekening van de KNVB: 
a. indien de zaak wordt teruggewezen naar de tuchtcommissie; 
b. indien de zaak tegen betrokkene eindigt zonder oplegging van straf of maatregel, schuldigverklaring zonder oplegging 

van straf daaronder begrepen. 
4. Uitsluitend in het geval als genoemd in lid 3 onder b van dit artikel worden ook de bij betrokkene in rekening gebrachte 

kosten van behandeling door de tuchtcommissie terugbetaald. 
5. De hoogte van de kosten genoemd in dit artikel worden met inachtneming van artikel 30 van dit reglement door de 

commissie van beroep bepaald. 
 

 
 
Artikel 98  Herzieningsprocedure 
1. Indien een uitspraak is gedaan waartegen geen beroep meer openstaat, kan betrokkene of de aanklager om gehele of 

gedeeltelijke herziening van de uitspraak verzoeken, indien: 
a. er bij de behandeling van de zaak één of meer ernstige procedurefouten zijn gemaakt, die  waren zij niet gemaakt  tot 

een andere uitspraak zouden hebben geleid; 
b. uit een onherroepelijke uitspraak in een tuchtzaak tegen een ander dan betrokkene volgt, dat betrokkene de aan hem 

tenlastegelegde overtreding niet heeft gepleegd. 
2. De herzieningsprocedure is niet van toepassing op uitspraken: 

a. waarvan de opgelegde straf(fen) en/of maatregel(en) al volledig ten uitvoer zijn gelegd; 
b. waartegen geen beroep kan worden ingesteld. 

3. a. Herzieningsverzoeken worden behandeld door een kamer met drie leden van de landelijke commissie van beroep (de 
herzieningskamer). 

b. Alleen de voorzitters of plaatsvervangend voorzitters van de commissies van beroep kunnen deel uitmaken van een 
herzieningskamer. 

c. De voorzitter of plaatsvervangend voorzitter van de commissie van beroep die met betrekking tot de desbetreffende 
tuchtzaak relatief bevoegd is of zou zijn, maken geen deel uit van de herzieningskamer. 

d. De hoofdaanklager of de plaatsvervangend hoofdaanklager bij de landelijke commissies fungeert als aanklager bij de 
herzieningskamer. 

4. a. Het verzoek tot herziening dient schriftelijk bij de herzieningskamer te worden ingediend. 
b. Het verzoek vermeldt de procedurefout(en) die zou(den) zijn gemaakt. 
c. Een verzoek dat niet voldoet aan de onder a en b gestelde eisen, wordt niet in behandeling genomen. 
d. De herzieningskamer is bevoegd verzoeker in de gelegenheid te stellen het verzoek binnen een door haar vast te stellen 

termijn zodanig te wijzigen dat het alsnog voldoet aan de onder a en b gestelde eisen. 
5. Het verzoek tot herziening door betrokkene schort de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf of maatregel niet op. 
6. a. De herzieningskamer verklaart het verzoek niet ontvankelijk indien verzoeker ten tijde van de behandeling door de 

commissie op de hoogte was van die procedurefout(en) en hij er bij die behandeling geen beroep op gedaan heeft. 
b. De herzieningskamer wijst het verzoek af in een met redenen omklede beslissing, indien zij het verzoek ongegrond acht. 
c. De herzieningskamer vernietigt de uitspraak waarvan herziening is gevraagd, indien zij het verzoek tot herziening 

gegrond acht. 
7. Als de herzieningskamer de uitspraak vernietigt, kan zij: 

a. de zaak terugwijzen naar de commissie, die de procedurefout(en) gemaakt heeft, opdat de commissie de zaak met 
inachtneming van de gemaakte opmerkingen opnieuw kan behandelen; of 
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b. de zaak zelf afdoen op de grondslag van de uitgebrachte tenlastelegging. 
8. a. Indien de herzieningskamer het verzoek gegrond acht zijn de kosten van de herzieningsprocedure voor rekening van de 

KNVB. 
b. Indien de herzieningskamer het verzoek van de aanklager ongegrond acht, zijn de kosten van de herzieningsprocedure 

voor rekening van de KNVB. 
c. Indien de herzieningskamer het verzoek van betrokkene ongegrond acht zijn de kosten voor rekening van betrokkene. 
d. In dat laatste geval is artikel 30 van dit reglement van toepassing. 

9. Tegen de beslissing van de commissie is geen verweer of beroep mogelijk. 
10. Op de behandeling door de herzieningskamer zijn de artikelen van hoofdstuk 8, titel 3 en titel 5 van dit reglement van 

overeenkomstige toepassing voor zover daar in deze paragraaf niet van afgeweken wordt. 
 

 
 
Artikel 99  Gratieprocedure 
1. De betrokkene kan schriftelijk en met redenen omkleed een verzoek tot gratie indienen, indien bij onherroepelijk geworden 

uitspraak een van de volgende straffen is opgelegd: 
a. geldboete; 
b. uitsluiting voor de duur van ten minste zes maanden; 
c. ontzegging van het recht tot uitoefening van een functie voor de duur van ten minste zes maanden; 
d. accommodatieverbod; 
e. schorsing; 
f. ontzetting uit het lidmaatschap van de KNVB. 

2. Gratie kan worden verleend: 
a. op grond van een omstandigheid waarmee de commissie op het tijdstip van haar beslissing geen of onvoldoende 

rekening heeft gehouden of heeft kunnen houden, en die aanleiding zou hebben kunnen geven tot het opleggen van een 
andere straf of maatregel; of 

b. met de verdere tenuitvoerlegging van straf of maatregel in redelijkheid geen tuchtrechtelijk doel meer gediend is. 
3. Het verzoek wordt ingediend bij het bestuur amateurvoetbal. 
4. Alvorens op het gratieverzoek te beslissen, vraagt het bestuur amateurvoetbal advies aan de commissie die de zaak het 

laatst in behandeling heeft gehad. 
5. Alvorens te adviseren vraagt de commissie het oordeel van de aanklager over het gratieverzoek. 
6. Het bestuur amateurvoetbal beslist binnen twee maanden na ontvangst van het gratieverzoek. 
7. Het gratieverzoek wordt afgewezen, indien de omstandigheid als bedoeld in lid 2, onder a van dit artikel ten tijde van de 

behandeling door de commissie bij betrokkene bekend was en hij dus in de gelegenheid was die omstandigheid naar voren 
te brengen. 

8. Een verzoek tot gratie schort de tenuitvoerlegging van de opgelegde straf niet op. 
9. Indien gratie wordt verleend, kan het bestuur amateurvoetbal het restant van de straf, dan wel een van de andere in lid 1 

onder a, b, c, d of e van dit artikel genoemde straffen, geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk opleggen, al dan niet onder het 
stellen van bijzondere voorwaarden. 

 

 
 
Artikel 100  Algemene en bijzondere tenuitvoerlegging 
1. De tenuitvoerlegging van een straf of maatregel vangt aan op het moment van de uitspraak, tenzij in de uitspraak anders is 

beslist. 
2. De aanklager vermindert de straf uitsluiting bij de tenuitvoerlegging met één wedstrijd, dan wel bij een termijnstraf met één 

week, indien artikel 26, lid 3 van het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal is toegepast. 
3. De tenuitvoerlegging van de straffen uitsluiting voor een aantal bindende wedstrijden en ontzegging van het recht een 

functie uit te oefenen voor een aantal bindende wedstrijden is niet beperkt tot het lopende voetbalseizoen. 
4. Indien de straf uitsluiting of ontzegging van het recht een functie uit te oefenen is gekoppeld aan een of meer wedstrijden 

van een bepaald elftal of team, heeft de tenuitvoerlegging van een wedstrijd plaatsgevonden: 
a. de dag volgend op die waarop van een wedstrijd de normale speeltijd en eventuele verlenging is gespeeld; 
b. de dag volgend op die waarop een wedstrijd niet werd uitgespeeld, met dien verstande dat de betrokkene niet bevoegd 

is deel te nemen aan of te fungeren bij het nog te spelen resterende gedeelte van de niet uitgespeelde wedstrijd. 
5. Indien de tenuitvoerlegging van een straf of maatregel geheel of gedeeltelijk niet (meer) mogelijk is door een onvoorziene 

verandering van omstandigheden, is de aanklager op gemotiveerd verzoek van betrokkene bevoegd, met inachtneming van 
de in artikel 12, lid 1, sub b van dit reglement bedoelde voorschriften, de uitspraak te wijzigen, uitsluitend met als doel de 
tenuitvoerlegging aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. 

6. Indien betrokkene ten gevolge van de leeftijdsregels binnen de KNVB niet meer speelgerechtigd is in de leeftijdsklasse 
waarvoor hij uitkwam toen de straf van uitsluiting voor een bepaald aantal wedstrijden werd opgelegd, is de aanklager, op 
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gemotiveerd verzoek van betrokkene bevoegd, met inachtneming van de in artikel 12, lid 1, sub b van dit reglement 
bedoelde voorschriften, te bepalen dat het restant van de straf wordt gekoppeld aan een elftal van de naast hogere 
leeftijdsklasse. 

7. De aanklager kan op voorstel van het bestuur amateurvoetbal besluiten, dat de maatregel als vermeld in artikel 29, lid 1, 
onder b van dit reglement niet ten uitvoer wordt gelegd, indien dat geen invloed (meer) heeft op het verloop van de 
competitie. 

8. De aanklager kan op voorstel van het bestuur amateurvoetbal besluiten, dat de kostenveroordeling als bedoeld in artikel 30 
of artikel 98 van dit reglement voor een deel niet ten uitvoer wordt gelegd, indien de hoogte van de vergoeding daartoe gelet 
op alle omstandigheden in redelijkheid aanleiding geeft. 

9. De in lid 5 tot en met 8 van dit artikel bedoelde bevoegdheid komt de aanklager ook toe, indien de straf, de maatregel of de 
kosten het gevolg zijn van een aanvaard schikkingsvoorstel. 

10. Tegen een beslissing door de aanklager als bedoeld in dit artikel staat geen beroep open. 
11. De organen, commissies en leden van de KNVB, alsmede de arbeidsorganisatie van de KNVB zijn, ieder binnen de kring 

van hun bevoegdheden, verplicht er voor zorg te dragen, dan wel erop toe te zien, dat opgelegde straffen en maatregelen 
ten uitvoer worden gelegd. 



mei 2018

 
 

 
Laatstelijk gewijzigd in de vergadering van de ledenraad amateurvoetbal van 25 november 2017. 
 
 

Artikel 1 ............................................................................................................................................................................. 67

Artikel 2  Gerechtigd tot deelname aan wedstrijden ........................................................................................................ 67

Artikel 3  Wanneer overschrijving nodig/bevoegde instanties .......................................................................................... 67

Artikel 4  Procedure ......................................................................................................................................................... 68

Artikel 5  Beperking speelgerechtigdheid ........................................................................................................................ 68

Artikel 6  Intrekking overschrijving ................................................................................................................................... 68

Artikel 7  De termijnen voor indiening van een aanvraag en aanvang speelgerechtigdheid ............................................ 68

Artikel 8  Dispensatie ....................................................................................................................................................... 69

 
 
Artikel 1 
1. Dit reglement is van toepassing op: 

a. de overschrijving van een amateurspeler van een amateurvereniging naar een andere amateurvereniging waarbij hij aan 
bindende wedstrijden wenst deel te nemen; 

b. de overschrijving van een amateurspeler van een amateurvereniging naar een andere amateurvereniging waarmee hij 
een spelerscontract heeft gesloten of met de aan die amateurvereniging gelieerde stichting een spelerscontract heeft 
gesloten en als contractspeler aan bindende wedstrijden wenst deel te nemen; 

c. de overschrijving van een contractspeler van een amateurvereniging naar een andere amateurvereniging waarbij hij als 
amateurspeler aan bindende wedstrijden wenst deel te nemen; 

d. de overschrijving van een contractspeler van een amateurvereniging naar een andere amateurvereniging waarmee hij 
een spelerscontract heeft gesloten of met de aan die amateurvereniging gelieerde stichting een spelerscontract heeft 
gesloten en als contractspeler aan bindende wedstrijden wenst deel te nemen; 

e. de overschrijving van een jeugdspeler uitkomend als amateurspeler voor een betaaldvoetbalorganisatie naar een andere 
betaaldvoetbalorganisatie waarbij hij als amateurspeler aan bindende wedstrijden wenst deel te nemen; 

f. de overschrijving van een speler van een amateurvereniging naar een buitenlandse club; 
g. de overschrijving van een speler van een buitenlandse club naar een amateurvereniging  waarbij hij als speler aan 

bindende wedstrijden wenst deel te nemen. 
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde overschrijvingen kunnen worden verleend door het bestuur amateurvoetbal. 
 
Artikel 2  Gerechtigd tot deelname aan wedstrijden 
1. Een speler is speelgerechtigd voor een club, indien hij voldoet aan hetgeen te dien aanzien is bepaald in de Statuten en 

reglementen, in het bijzonder in het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal. 
2. Een speler kan als veldvoetbalspeler of als zaalvoetbalspeler slechts speelgerechtigd zijn voor één club, behoudens het 

bepaalde in artikel 9 van het Algemeen Reglement. Aan bindende wedstrijden voor het eerste vrouwenelftal van de 
satellietvereniging van een aan de eredivisie vrouwen veldvoetbal deelnemende club, mogen maximaal zes spelers van de 
aan de eredivisie vrouwen veldvoetbal deelnemende club deelnemen die in dat seizoen in totaal in niet meer dan 14 
competitiewedstrijden van de aan de eredivisie vrouwen veldvoetbal deelnemende club zijn uitgekomen. Voornoemde 
beperkingen gelden niet voor doelverdedigers van een aan de eredivisie vrouwen veldvoetbal deelnemende club. Deze 
doelverdedigers mogen te allen tijde tevens uitkomen voor alle vrouwenelftallen van de satellietvereniging van de aan de 
eredivisie vrouwen veldvoetbal deelnemende club. 

3. Een speler kan speelgerechtigd zijn als veldvoetbalspeler bij een club terwijl hij bij een andere vereniging speelgerechtigd is 
als zaalvoetbalspeler. 

 
Artikel 3  Wanneer overschrijving nodig/bevoegde instanties 
1. Overschrijving is nodig indien een speler: 

a. als veldvoetbalspeler voor een andere club; of 
b. als zaalvoetbalspeler voor een andere zaalvoetbalvereniging; of 
c. als amateurjeugdspeler bij een betaaldvoetbalorganisatie voor een andere betaaldvoetbalorganisatie 
dan waarvoor hij speelgerechtigd is, wenst uit te komen. 

2. Een overschrijving als genoemd in lid 1 dient te worden aangevraagd bij het bestuur amateurvoetbal. 
3. Indien een speler wenst deel te nemen aan wedstrijden georganiseerd door een bij de FIFA aangesloten buitenlandse 

voetbalbond, moet hiertoe een verklaring van geen-bezwaar worden aangevraagd bij het bondsbestuur. 


