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REGLEMENT KNVB BOETES  
 
Beleidsvisie ten aanzien van KNVB boetes 
Het bestuur van RKVV DIA heeft tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van oktober 2011 
haar standpunt kenbaar gemaakt ten aanzien gele en rode kaarten: de overtreder betaalt en 
niet de vereniging. 
 
Motivatie 
De bestuursvisie van DIA sluit volledig aan op “het normen en waarden beleid” van de KNVB. 
Het doel van het beleid dat spelers zich op en naast het veld zodanig gedragen dat zij respect 
hebben voor anderen, geweldloosheid en aanspreekbaarheid op gedrag. Ten tweede komt deze 
visie overeen met hetgeen gebruikelijk is bij andere voetbalverenigingen in Nederland. Tot slot 
vindt het bestuur dat de overtreder moet opdraaien voor de kosten en de kosten niet verdeeld 
mogen worden over alle leden van de club wat het geval is als de vereniging de kosten voor de 
kaarten betaald. 
 
Beleidsuitgangspunten rode en gele kaarten 
Naar aanleiding van opmerkingen en andere signalen tijdens die ALV heeft het bestuur besloten 
om het nieuwe beleid gefaseerd in te voeren. Dit houdt in: 
 
Overtredingen met codes 03, 04A, 04B, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 41 en 42 
 
Twee helft seizoen 2011/2012 
Vanaf 01-01-2012 starten we met een enigszins aangescherpt beleid ten opzichte van het beleid 
uit voorgaande jaren. De club zal tot het einde van dit seizoen 2 kaarten bij overtredingen met 
codes 03,  04A, 04B, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 41 en 42 nog  vergoeden. De derde en volgende 
kaarten met deze codes komen in aanmerking voor overleg in de teamcommissie “gele en rode 
kaarten” om via hoofdelijke stemming te bepalen of de speler of het team betaalt. Bij gelijke 
uitslag (2-2) is het rekening speler. De teamcommissie bestaat uit: de leider, aanvoerder, 
overtreder en per wedstrijd aangewezen speler.  
 
Seizoen 2012/2013 
In het seizoen 2012-2013 wordt nog 1 kaart vergoed. De tweede en volgende kaarten met deze 
codes komen in aanmerking voor overleg in de teamcommissie. 
 
Seizoen 2013/2014 
Vanaf het seizoen 2013-2014 zijn alle kaarten voor rekening speler of team.  
 
Excessief wangedrag met codes 21B, 22B, 24B, 25B, 30B, 31B en 32B 
Bij excessief wangedrag (codes: 21B, 22B, 24B, 25B, 30B, 31B en 32B) wordt het incident door 
het bestuur nader onderzocht via hoor en wederhoor. De kosten van de overtreding zijn direct 
voor rekening van de overtreder met ingang van 1 januari 2012. Het bestuur heeft het recht om 
naast de KNVB-boete ook een verenigingssanctie vast te stellen en uit te voeren. 
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Overige overtredingen 
De overtredingen met de codes die hierboven niet genoemd zijn altijd direct voor de overtreder 
met ingang van 1 januari 2012. 
 
Overzicht rode en gele kaarten beleid 
Bovenstaande beleidsuitgangspunten zijn hieronder in een matrix weergegeven. Daarnaast is 
een overzicht opgenomen van de overtreding codes. 
 
Matrix 

 
Codes Codes Codes Codes Codes Codes  Codes Codes 

 

01-02-05-
06-07-08 

03-04A-
04B-09 

11-12-13-
14-15 

16-17-18 21 t/m 40 
Type A 

21 t/m 40 
Type B 

41 - 42 43-44-46-
99 

2011-2012                 

DIA X max. 2 max. 2 X X X max. 2 X 
Team X V V X X X V X 
Speler V V V V V V V V 
2012-2013                 

DIA X max. 1 max. 1 X X X max. 1 X 
Team X V V X X X V X 
Speler V V V V V V V V 

2013-2014 
        

DIA X X X X X X X X 
Team X V V X X X V X 

Speler V V V V V V V V 
X = kosten worden niet betaald door …. V = kosten worden betaald door …. 

 
Overzicht codes 
 
Spelbederf overtredingen 
01 Het gooien van een kluit aarde/pol gras of ander voorwerp. 
02A Het wegtrappen van de bal, terwijl het spel dood is. 
02B Het weggooien van de bal, terwijl het spel dood is. 
03 Het onvoldoende afstand nemen bij een vrije schop. 
04A Het vertragen van de spelhervatting. 
04B Het belemmeren van de spelhervatting. 
05 Het opzettelijk de bal met de hand spelen (anders dan bedoeld onder code 41). 
06 Voortijdig het speelveld verlaten, zonder toestemming van de scheidsrechter. 
07 Het speelveld betreden en aan het spel deelnemen, zonder toestemming van de 

scheidsrechter. 
08 Het door woord en/of gebaar te kennen geven het niet eens te zijn met een beslissing 

van de scheidsrechter. 
09 Ander onbehoorlijk gedrag in de vorm van spelbederf. 
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Licht gewelddadige handelingen 
11 Het vasthouden van een tegenspeler. 
12 Ongeoorloofd ten val brengen van een tegenspeler, waaronder begrepen haken, 

omverlopen en neerleggen (anders dan d.m.v. het trappen van een tegenstander). 
13 Het wegduwen van een tegenspeler. 
14 Ruw spel (waaronder blokkeren, onbeheerst, onbesuisd spel). 
15 Gevaarlijk spel. 
16 Het bedreigen van een tegenstander. 
17 Het beledigen van een tegenspeler. 
18 Andere lichtgewelddadige handeling. 
 
Gewelddadige handelingen en ernstig wangedrag 
 
21 Het bedreigen van ……. 
22 Het gebruiken van grove of beledigende taal tegenover …… 
23 Het protesteren, gepaard gaande met handtastelijk optreden, waaronder begrepen het 

trekken aan lichaam of kleding, of het wegduwen van …… 
24 Het trappen van ….    Raak 
25 Het slaan van ….    Raak 
26 Het spuwen van ….    Raak 
27 Het trappen van …    Niet raak 
28  Het slaan naar …    Niet raak 
29 Het spuwen naar …    Niet raak 
30 Het geven van een kopstoot aan …  Raak 
31 Het geven van een kniestoot aan …  Raak 
32 Het geven van een elleboogstoot aan …  Raak 
33 Het pogen een kopstoot te geven aan … Niet raak 
34 Het pogen een kniestoot te geven aan … Niet raak 
35 Het pogen een elleboogstoot te geven aan … Niet raak 
36 De bal in het gezicht duwen van …   
37 De bal in het gezicht gooien van …  
38 Het weigeren de naam op te geven aan … 
39 Het weigeren het speelveld te verlaten 
40 Een verkeerde naam opgeven aan … 
41 Het opzettelijk de bal met de hand spelen waardoor de tegenstander een doelpunt of 

duidelijke scoringskans wordt ontnomen. 
42 Het op onreglementaire wijze een tegenspeler die zich in duidelijke scoringspositie 

bevindt, beletten de bal te spelen waardoor de scoringskans teniet wordt gedaan. 
43 Het op grove wijze onderuithalen van …. 
44 Het discrimineren van …. 
46 Ruw wegduwen van/handtastelijk optreden tegen …. 
99 Andere gewelddadige handeling of ernstig gemeen spel 
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Overig wangedrag 
Naast de kosten voor gele en rode kaarten, staan er ook boetes op ander wangedrag. Ook deze 
boetes komen voor rekening van spelers/teams, indien er sprake is van verwijtbaar gedrag. Het 
betreft:  
1. Het niet opkomen van een team/niet spelen van een wedstrijd; 
2. Het niet uitspelen van een wedstrijd; 
3. Het expres onjuist/onvolledig invullen van wedstrijdformulier; 
4. Ongerechtigde spelers met valse/juiste naam mee laten spelen; 
5. Onregelmatigheden spelerspas: 

 Spelen zonder pas of met ongeldige; 

 Spelen met pas van een ander; 

 Het gebruik afstaan aan een ander; 

 Niet meewerken of (ver)hinderen van de controle. 
 
De straffen variëren in kosten, in mindering winstpunten, schorsingen en functieontzeggingen. 
 
Afhandeling boetes 
Het bestuurslid voetbaltechnische zaken informeert desbetreffende leiders en spelers over de 
opgelegde boetes van de KNVB met het verzoek deze binnen 10 dagen over te maken op de 
bankrekening van DIA. De penningmeester bewaakt of alle boetes worden ontvangen. De 
boetes moeten binnen 10 dagen nadat de overtreding is begaan zijn betaald zo niet dan volgt 
een tijdelijke intrekking van de spelerpas totdat de boete is voldaan. Contante betaling is niet 
toegestaan. Voor teamboetes geldt een termijn van 30 dagen. 


