
Aangescherpt beleid ten aanzien van ongeoorloofd meespelen. 

Wij constateren de laatste tijd dat er regelmatig spelers actief zijn bij een team die niet 
speelgerechtigd zijn. 
De oorzaak van het niet speelgerechtigd zijn kan verschillende oorzaken hebben: 

• Schorsing opgelegd door KNVB  
• Schorsing door ESA ( bijv. contributie achterstand) 
• Niet geregistreerd als spelend lid van ESA 

Dit is uiteraard niet toegestaan en wordt, bij regel en vanuit het willen creëren van een veilig 
sportklimaat, door zowel de KNVB als ESA niet getolereerd. Overtreding van deze regel kan 
verregaande consequenties hebben, welke hieronder worden uit- en toegelicht: 

1. Als de KNVB een dergelijke overtreding constateert bij hun regelmatige 
steekproeven, zal het betrokken team beboet worden met een geldelijke boete die bij 
een eerste overtreding €300 euro bedraagt plus 3 competitiepunten in mindering. 
Deze boete kan oplopen bij ieder volgend vergrijp, waarbij het uit de competitie 
nemen van het gehele elftal eveneens een mogelijkheid is. 

2. Als door ESA een dergelijke overtreding wordt geconstateerd, zullen er los van 
bovenstaande sancties ook door ESA passende sancties worden opgelegd. Een 
eventuele boete van de KNVB zal sowieso worden verhaald op het team, een 
terugtrekking van het team uit de competitie en/of het schorsen of uitschrijven van de 
betreffende speler, dan wel het formeel ontzeggen van de toegang tot het 
sportcentrum aan een persoon die geen lid is van ESA behoort eveneens tot de 
mogelijkheden. 

3. Als een speelgerechtigde speler iemand tijdens een wedstrijd blesseert bij een 
voetbalhandeling, zal de aansprakelijkheidsverzekering van de betreffende speler 
iedere claim tot het betalen van schadevergoeding aan de geblesseerde speler 
afwijzen. Dit omdat je als voetballer bewust een zeker risico neemt om geblesseerd 
te raken aangezien voetbal een contactsport is. Medische kosten worden uiteraard 
vergoed vanuit de zorgverzekeraar van de getroffen speler, uiteraard na aftrek van 
het eigen risico. De KNVB heeft een verzekering voor het geval de eigen verzekering 
niet dekt, maar ook hier wordt, om dezelfde reden, de nodige reserve betracht. Als 
een speelgerechtigde speler iemand blesseert buiten een voetbalhandeling om, is er 
sowieso geen sprake van verzekerd zijn. Gemaakte medische kosten worden, ook 
hier na aftrek van het eigen risico, vergoed vanuit de zorgverzekering van de 
getroffen speler, maar in dit geval kan het eigen risico wel worden verhaald op de 
dader. Vanuit de KNVB zullen hier, afhankelijk van de ernst, consequenties aan 
zitten, maar uiteraard kan er ook aangifte worden gedaan tegen de dader, waarmee 
een heel ander traject in zal worden gegaan. Bovenstaande geldt ook voor een niet-
speelgerechtigde speler, met dien verstande dat de verzekering van de KNVB 
uiteraard niet toegankelijk is en dat er vanuit ESA geen enkele ondersteuning kan 
worden verwacht. Los daarvan zullen ook de onder punt 1 genoemde sancties 
worden toegepast. 

Gezien de ernst van de mogelijke consequenties is ESA vastbesloten deze regel zowel 
passief als actief te handhaven. Spelers die een speelverbod hebben, ongeacht de 
reden, zullen gedurende die periode geblokkeerd worden in de wedstrijdzakenapp zodat 
ze niet meer op het wedstrijdformulier kunnen worden gezet. Dit geldt ook voor spelers 
met een schorsing naar aanleiding van een rode kaart of meerdere gele kaarten. Alle 
scheidsrechters, ook de ‘eigen’ scheidsrechters zullen met klem worden verzocht de 
pascontrole daadwerkelijk uit te voeren en alleen wedstrijdformulieren te accepteren die 
volledig correct zijn. Er zullen steekproefsgewijs controles worden uitgevoerd om dit 
beleid te handhaven. 


