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Voetbal is de grootste sport van Nederland. Met 3500 zelfstandige verenigingen waar 
wekelijks meer dan 1,2 miljoen leden voetbal beleven. Actief en passief, op het veld en 
in de zaal, mannen en vrouwen, jeugd en senioren. Al deze verenigingen samen vormen 
de KNVB. De voetbalbond maakt zich sterk voor goed functionerende verenigingen. 
Want in goed functionerende verenigingen is Sportiviteit en Respect vanzelfsprekend.

KRACHTIG ÉN KWETSBAAR
De KNVB voelt een grote verantwoordelijkheid om sportiviteit en respect op en rond de 
velden te bevorderen en realiseren. De omvang van het voetbal, samen met 
maatschappelijke ontwikkelingen, maakt werken hieraan tot een ingewikkeld proces. 
De voetbalbond is krachtig, maar ook kwetsbaar tegelijk. In zijn eentje lost de KNVB 
het actuele vraagstuk op het gebied van (het gebrek aan) sportiviteit en respect niet op. 

Onze rol is het meest effectief als acties erop gericht zijn onze verenigingen, onze leden 
en alle andere partijen en personen in het voetbal in staat te stellen het verschil te 
maken. Iedereen heeft hierop invloed en samen kunnen we dit doen. De KNVB 
werkt hieraan al langere tijd, maar door de tragische gebeurtenis van december 2012 
intensiveren én waar mogelijk versnellen we onze acties.

ZOWEL STRAFFEN ALS PREVENTIE
Het is onze primaire verantwoordelijkheid duidelijke normen te stellen en degenen die 
buiten de oevers treden zwaar en direct te straffen (repressief). Dit doet de KNVB met 
zijn tuchtorganen, waarbij de districtsbesturen onder andere bevoegd zijn om 
verenigingen uit de competitie te nemen. Tegelijkertijd helpt het opstellen van dit 
‘normatieve kader’ onze verenigingsbestuurders om de grenzen te kunnen bewaken. 
Om het zo maar te stellen: met deze acties herstellen we dus de orde. 

Anderzijds hebben we preventieve en stimulerende acties. Hiermee ondersteunen en 
faciliteren we de verenigingen en leden die het voetbal aantrekkelijk willen houden.  
Mensen, net als wij, die het zat zijn dat anderen voetbal in een negatief daglicht 
stellen. Dankzij deze maatregelen bouwen we aan de langere termijn, aan goed  
functionerende verenigingen. 

DANKZIJ VELEN
Het overlijden van Richard Nieuwenhuizen heeft aangezet tot directe acties. In het 
weekend van 8 en 9 december stonden we samen uitgebreid stil bij wat er is gebeurd. 
Dit actieplan beschrijft de nieuwe acties die de KNVB onderneemt en de aanscherping 
van inzet die we al pleegden. Het is tot stand gekomen mede dankzij de vele reacties 
van leden, de goede voorbeelden van verenigingen en het meedenken van allerlei 
personen en organisaties. Van commercieel tot non-profit, van voetbalspecifiek  
(zoals belangenorganisaties COVS, VVON, LBA, BZV, CBV, CSR, BSBV, ECV en CED) tot 
niet sportgerelateerd. Het merendeel van de in dit plan beschreven acties maakt 
onderdeel uit van het landelijke actieplan van het ministerie van VWS ‘Naar een 
veiliger sportklimaat’ (VSK). De op deze pagina’s genoemde maatregelen hebben verder 
betrekking op zowel het veld- als het zaalvoetbal. 

‘Zonder Respect Geen Voetbal’; die boodschap is al duidelijk. Maar dat voetbal en 
respect - hand in hand - vooral ook leiden tot enorm veel plezier, ook dát mogen we op 
dit moment en op deze plaats nog eens van harte benadrukken. 

Het woord is aan ons allen. 

Michael van Praag, 
bondsvoorzitter 

Anton Binnenmars,
directeur amateurvoetbal

Bert van Oostveen,
directeur betaald voetbal



vóór  
december  
INTENSIVERING BELEID EXCESSEN

INZICHT IN CIJFERS; BIJHOUDEN EN BEKENDMAKEN AARD  
EN AANTAL EXCESSEN

MONDELINGE AFHANDELING, ZWAARDERE STRAFFEN 

KNVB- EN VSK-ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA’S VOOR  
VERENIGINGEN, SCHEIDSRECHTERS, TRAINERS EN BESTUURDERS

EXTRA ONDERSTEUNING SCHEIDSRECHTERS SAMEN MET ARAG 

IN LEVEN ROEPEN MONITORCOMMISSIES

START VERENIGINGSBOX ‘SPORTIVITEIT EN RESPECT’

Begrippenlijst? Zie knvb.nl/respect



nieuwe maatregelen
HULPLIJN NOODGEVALLEN

Als het misgaat, is er voor de leden van 
de KNVB een speciaal noodnummer 
beschikbaar.
Bij een exces op of rond het veld, kan  
de vereniging contact opnemen via deze 
hulplijn. Dit 0800-nummer is 24/7 
bereikbaar.

Binnen uiterlijk 48 uur biedt een 
zogeheten voetbalofficier ondersteuning 
bij de volgende acties:
 · contact en overleg met de KNVB;
 · aangifte bij de politie;
 · indien nodig, inschakelen van 

slachtofferhulp;
 · indien wenselijk, samenstellen 

interventieteam.
 
Op basis van het advies van de 
voetbalofficier wordt indien gewenst een 
interventieteam samengesteld. Dit team 
adviseert over het structureel verbeteren 
van de situatie.
De samenstelling van het team is 
afhankelijk van de aard en omvang van 
het exces en bestaat in ieder geval uit  
de betrokken voetbalofficier, een 
projectleider en de betrokken vereniging.
 
Daarnaast kunnen onderstaande experts 
worden toegevoegd:
 · contactpersoon voetbal regionale 

eenheid Nationale Politie;
 · expert (crisis)communicatie;
 · expert nazorg;
 · expert juridische zaken;
 · KNVB-clubcoach.

Per direct

MELDPUNT WANORDELIJKHEDEN

Om goed te kunnen optreden, is het  
van belang dat wanordelijkheden 
inzichtelijk zijn. 
De KNVB lanceert daarvoor een 
webformulier op zijn respectpagina, 
waarop eenieder melding kan maken van 
wanordelijkheden op en rond het 
voetbalveld. Dit kunnen allerhande 
negatieve ervaringen zijn, die niet direct 
opgelost hoeven of kunnen worden, maar 
wel ergernis opleveren. Op basis van 
deze klachten kan de bond een dossier 
opbouwen, wat kan leiden tot de inzet 
van een waarnemer of een gesprek met 
een vereniging. 

Per direct

TIJDSTRAF BIJ (EERSTE) GELE KAART

Meteen voelbaar voor zowel speler als 
team. En een automatische afkoelperiode. 
Het zijn de voordelen van de directe 
tijdstraf van tien minuten die een speler 
(in de B-categorie junioren en senioren) 
bij het krijgen van een gele kaart 
voortaan krijgt opgelegd. Gele kaarten 
komen hiermee niet meer op het 
wedstrijdformulier te staan – en kunnen 
verder dus evenmin leiden tot een 
uiteindelijke schorsing. Krijgt een speler 
in dezelfde wedstrijd een tweede gele 
kaart, dan is dit evengoed ‘rood’. Hij of zij 
moet dan definitief het veld verlaten, 
zonder dat dit tuchtrechtelijke gevolgen 
heeft. Alleen nog na directe rode kaarten 
volgt de gebruikelijke tuchtrechtelijke 
procedure. Bijkomend voordeel van deze 
maatregel is dat de KNVB hiermee de 
administratieve last van verenigingen 
verlaagt.

Directer straffen, minder boetes.
  
1 juli 2013

PUBLICEREN GEDRAGSREGELS 

Mensen bekend laten zijn met de regels, 
is een voorwaarde om misdragingen te 
kunnen benoemen en bestraffen.  
Voor veel verenigingen is het al een 
vanzelfsprekendheid, sterker nog,  
het leeft enorm: een huishoudelijk 
reglement opstellen en deze voor alle 
verenigingsleden – en alle andere 
bezoekers – zichtbaar plaatsen.  
In aanvulling hierop roept de KNVB alle 
verenigingen op de gedragregels 
opvallend te publiceren. Daarnaast roept 
de KNVB verenigingen op die nog geen 
gedragsregels hebben, om deze in 
samenspraak met haar leden op te 
stellen. Niet alle verenigingen kunnen dit 
zelfstandig organiseren, maar de bond 
kan daarbij actief ondersteunen.

In de gedragsregels komen  
uitgangspunten terug als:

 · openstaan voor alle groepen  
(ongeacht religie, huidskleur of 
seksuele voorkeur);

 · respect tonen voor elkaar, voor de 
accommodatie en de materialen van  
de vereniging;

 · met elkaar zorgen voor een plezierig  
en veilig sportklimaat;

 · een goed gastheer zijn voor bezoekers;
 · elkaar aanspreken op ongewenst 
gedrag.   

1 juli 2013



INZETTEN EXTRA WAARNEMERS

Om te kunnen optreden tegen 
wangedrag, is het een voorwaarde dat je 
weet wat er gebeurt.
Voortaan krijgen recidiverende 
verenigingen daarom extra vaak bezoek 
van waarnemers, zoals dat ook in het 
betaald voetbal plaatsvindt. De ‘extra 
ogen’ van de waarnemers helpen het 
bestuur van de vereniging de regels te 
handhaven door beter in kaart te brengen 
in hoeverre iedereen zich op en rond het 
veld hieraan houdt. De waarnemers 
kunnen de verenigingen ook helpen bij 
het correct en volledig toepassen van de 
regels rond de spelerspassen en het 
wedstrijdformulier. Daarnaast informeren 
zij het bestuur over eventuele 
misdragingen en rapporteren zij aan de 
voetbalbond ten behoeve van dossier-
vorming. Dit stelt de bond in staat te 
bepalen of verder optreden noodzakelijk is.

1 juli 2013

ACTIE TEGEN (ÉN MET)  
RECIDIVERENDE VERENIGINGEN

Met verenigingen die in negatief opzicht 
bovengemiddeld scoren, gaat de KNVB 
aan de slag. Preventie is en blijft daarbij 
het allereerste doel. Dit doet de bond 
door het bieden van extra ondersteuning 
en begeleiding bij het stimuleren van 
sportiviteit en respect. De voetbalbond 
zet hiervoor bestaande, proactieve  
(VSK-)programma’s steeds intensiever in. 

Verenigingen die onverbeterbaar zijn, 
worden gestraft. Al langer haalt de KNVB 
zich misdragende teams uit de 
competitie. Nu is er echter óók de 
mogelijkheid, voor het districtsbestuur, 
om een gehele vereniging met al haar 
elftallen een weekend uit de competitie 
te nemen. Blijft resultaat structureel 
achterwege, dan dreigt voor de 
vereniging zelfs ontzetting uit het 
KNVB-lidmaatschap.

1 juli 2013

BEWIJS SPORTIEF GEDRAG / CURSUS

 

(Her)opvoeden van zich misdragende 
leden bij zwaardere overtredingen, want 
iedereen verdient een tweede kans. 
Leden in het amateurvoetbal die 
geschorst zijn wegens geweld volgen een 
cursus ‘sport en agressie’. Dit geldt voor 
jeugdleden met een straf vanaf negen 
maanden en voor senioren met een straf 
vanaf achttien maanden. Doel van de 
cursus is bewustwording van eigen 
gedrag en de impact daarvan. Deze 
cursus is verplicht, met mogelijk 
‘positieve’ gevolgen in tuchtrechtelijke zin.

1 juli 2013

INVOERING SPELREGELBEWIJS VOOR 
JEUGDSPELERS

Een spelregelbewijs voor alle jeugdspelers 
in Nederland; het maakt voetballers van 
jongs af aan vertrouwd met de regels en 
geeft hen meer inzicht in – én begrip 
voor – de beslissingen van de 
scheidsrechter. B-junioren halen het 
bewijs verplicht via een spelregeltest.  
De test bestaat uit tien vragen die tevens 
worden gebruikt binnen de KNVB-
opleidingen en op  
www.aragvoetbaliqquiz.nl.

1 juli 2013
 

nieuwe maatregelen



ONDERTEKENEN WEDSTRIJD- 
FORMULIER MET BEIDE AANVOERDERS

 · Controle spelerspas
 · Correcte gegevens

Voortaan dragen óók beide teams 
volledig de verantwoordelijkheid voor  
a) de controle aan de hand van de 
spelerspassen en b) aangeven van wat er 
tijdens de wedstrijd is gebeurd.  
Na afloop van elke wedstrijd ondertekent 
zoals gebruikelijk niet alleen de 
scheidsrechter het wedstrijdformulier, 
maar doet hij of zij dit gezamenlijk met 
de beide aanvoerders.  
 
1 juli 2013

ONLINE PUBLICATIE ALLE  
TUCHTUITSPRAKEN

De KNVB maakt alle uitspraken van de 
tuchtorganen – online – openbaar, via 
KNVB.nl. Hierbij zal in elk geval vermeld 
staan welke vereniging (en district) het 
betreft, of de speler behoort tot de 
junioren of senioren, en uiteraard om 
welke overtreding en strafmaat het gaat. 

1 juli 2013

VERBETEREN GEBRUIK SPELERSPAS

Het is voor een eerlijk competitieverloop van belang dat de juiste speler op het juiste 
veld staat. De KNVB heeft daarom samen met de clubs een spelerspas ontwikkeld.  
Het systeem van spelerspassen en wedstrijdformulier werkt alleen als iedereen er 
serieus mee omgaat. De vereniging, spelers en de scheidsrechter spelen hierin allen 
een belangrijke rol. 

De scheidsrechter staat in het welslagen van het spelerspas systeem niet alleen. 
Natuurlijk begint het bij het gedrag van de spelers, maar ook bij dat van ouders,  
leiders en verenigingsbestuur. 

De praktijk leert dat bovengenoemde voor verbetering vatbaar is. De KNVB onderneemt 
hierop de volgende acties:

1. Bewustwording bevorderen (aandacht voor communicatie op dit vlak) 
a. Bestuurders en wedstrijdcommissies nadrukkelijker wijzen  
op hun verantwoordelijkheden. 
b. Scheidsrechters nadrukkelijker wijzen op het belang van het goed  
uitvoeren van hun taak.

2. Ontwikkelen en vereenvoudigen van het proces 
a. In gesprek gaan met verenigingen om het proces te vereenvoudigen en 
verbeteren. (N.B. de invoering van het digitale wedstrijdformulier speelt hierin  
een belangrijke rol). 
b. Inzetten van waarnemers ter ondersteuning van de scheidsrechter en het 
wedstrijdsecretariaat in het uitvoeren van het proces.

3. Streng straffen daar waar overtredingen worden geconstateerd



Verenigingen die hun gedrags regels 
naar de KnVB sturen, Krijgen de 
mogelijKheid hierBij het KnVB  
respectlogo te plaatsen. meer  
informatie, tips of in aanmerKing 
Komen Voor een Voor alle BezoeKers 
Van het sportparK fraaie manier Van 
BeKendmaKen Van de gedrags regels? 

zie Voor een nadere toelichting: www.KnVB.nl/respect

1 juli 2013



DRIE TIPS

Drie à vijf krachtige uitgangspunten zeggen meer dan vijfentwintig  
verenigingsregels.

Formuleer positief: spreek af waar je voor staat, in plaats van waar je tegen 
bent. Maak globale uitgangspunten; later kun je voor bijvoorbeeld bestuur, 
trainers, scheidsrechters en vrijwilligers de afspraken concreter maken.

Bovendien bereidt de bond een reglementaire vastlegging van gedragsregels 
voor. Een set aan - in samenspraak met de verenigingen opgestelde -  
gedrags regels die voor alle leden gelden.



FANTASTISCHE INITIATIEVEN

In de voorbije maanden heeft de voetbalbond fantastische ideeën, suggesties en aankondigingen van 
initiatieven ontvangen. Eén ding hebben de talloze reacties van verenigingen en hun leden in essentie 
gemeen: SPORTIVITEIT & RESPECT schrijven we met dikke hoofdletters. En samen moeten we ervoor 
zorgen dat voetbal weer symbool staat voor puur plezier. 

DE VAN DE KAART KAART

Alle jeugdspelers van RKSV Pancratius uit Badhoevedorp én hun tegenstanders delen vóór hun 
wedstrijden alvast de rood met gele kaart uit. Aan hun ouders en andere supporters, welteverstaan. 
De ‘Van de Kaart kaart’ is een signaal dat het fijn moet blijven langs de lijn. Raakt iemand toch van 
de kaart en verzanden aanmoedigingen in geschreeuw, gescheld of zelfs geweld? Aan alle liefhebbers 
rond het veld de schone taak hem of haar met ferme hand de roodgele prent te tonen… 

EEN SPIEGEL VOORHOUDEN

‘Zonder respect geen voetbal. Hoe gedraag jij je vandaag? Veel plezier en sportiviteit gewenst’. 

Bezoekers van de sportparken van Rotterdams grootste amateurverenigingen Alexandriaʼ66, Xerxes 
DZB, VOC en Neptunus Schiebroek, kunnen zich voortaan extra recht in de ogen kijken. Tenminste, 
als zij deze boodschap op de aldaar aanwezige spiegels ter harte nemen. De drie regels dienen 
letterlijk te worden genomen; door spelers, leiders, trainers, scheidsrechters en publiek, oud en jong!

WAARDEN EN NORMEN DASHBOARD  

Allemaal meedoen aan FairPlay. Alleen FairPlay-scores van 8 of hoger. Geen tuchtzaken en gele/rode 
kaarten meer. Alle leden die het convenant voor waarden en normen ondertekenen. Geen KNVB-
boetes meer. En allemaal op tijd contributie betalen. Bij CKC in Rotterdam houden ze nauwgezet een  
Waarden en Normen Radar bij, met zes voor de vereniging belangrijke indicatoren. Zijn de gemiddelde 
scores acceptabel? Dankzij de heldere grafieken en kleuren is het altijd in een oogopslag duidelijk. 

best practices
aantal deelnemende  

Verenigingen: ± 600

KijK Voor meer fraaie  
VoorBeelden en  
initiatieVen op KnVB.nl  
en VoetBal.nl

Energievolle KNVB-districtsbijeenkomsten

Na de verschrikkelijke gebeurtenissen op 2 december kwam 
er heel veel energie vrij in de maatschappij. Bij mensen die 
zeiden én zeggen: dit nóóit meer, en ik wil een bijdrage 
leveren om dat te bereiken. Het besluit om de wedstrijden in 
het weekend van 8 en 9 december stil te leggen, bood een 
eerste mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan.  
Om ideeën uit te wisselen over hoe we het in de toekomst 
leuk kunnen houden. Vele verenigingen gaven hier op eigen 
wijze invulling aan, waarna de KNVB al deze energie hielp te 
‘kanaliseren’ en vasthouden via de KNVB-districtsbijeenkomsten. 

In elk van de zes districten wisten verenigingen elkaar te 
inspireren door kennis en ideeën uit te wisselen en elkaar te 
steunen, in samenwerking met belangenorganisaties, 
gemeenten, BVO’s, maatschappelijke organisaties en andere 
partijen. De invulling van deze avonden, verspreid over het 
land, was overal anders; van de medewerking van de acteurs 
van theatertour ‘Wel winnen hè’ tot kleedkamerbijeenkomsten 
en paneldiscussies, van speeddaten over initiatieven tot het 
poneren van stellingen. Kortom, veel verenigingen en 
(collega-)bestuurders zijn enthousiast, en niet zonder 
succes, bezig met sportiviteit en respect. En samen kunnen 
wij en zij elkaar versterken en nog meer bereiken. 



BACK TO BASICS: KNVB-FILOSOFIE OVER ONDERSTEUNING

De KNVB is door voetbalverenigingen opgericht om competities te organiseren en 
ervoor te zorgen dat deze zo ordentelijk mogelijk verlopen. In de loop der tijd is 
daar een aantal rollen bijgekomen: collectieve belangenbehartiging, organisatie 
van vertegenwoordigend voetbal en het ondersteunen van verenigingen in hun 
functioneren. 

In goed functionerende verenigingen gaan mensen op een respectvolle wijze met 
elkaar om, zijn er goede en intensieve menselijke verhoudingen en helpt iedereen 
elkaar om het gezamenlijke streven mogelijk te maken: plezierig voetballen. 

De KNVB helpt en ondersteunt de verenigingen bij dit doel. Daarbij richt de bond 
zich op het vergroten en versterken van de zelfstandigheid en het probleemoplossend 
vermogen. Deze verenigingsondersteuning nemen we heel serieus; onder de naam 
Back to basics heeft de KNVB een vraaggerichte aanpak ontwikkeld. 

‘Sturen op verenigen’
Via de eerste film van Back to basics schetste de KNVB in 2010 de situatie waarin 
veel verenigingen verkeren. De film helpt bestuurders om op een beschouwende 
manier naar hun eigen vereniging te kijken. De vele positieve reacties gaven een 
blijk van herkenning. 

De onlangs verschenen tweede film (‘Back to basics: sturen op verenigen’) biedt  
de bestuurders die bewust invloed willen uitoefenen op het functioneren van hun 
vereniging, inzicht in hoe zij kunnen ‘sturen op verenigen’. In dit lange termijn 
proces kunnen zij bouwen aan betrokkenheid. 

Let wel: iedere vereniging is anders. Dat vraagt om maatwerk. Daarom begeleidt  
de KNVB in dit proces de verenigingen die dat wensen, en stelt de voetbalbond 
daarnaast producten en instrumenten ter beschikking die verenigingen direct 
kunnen helpen. In dit kader organiseert de bond, om maar een enkel voorbeeld te 
noemen, bijeenkomsten voor bestuurders (‘sportief besturen’), cursussen voor 
trainers om met lastig gedrag van kinderen te kunnen omgaan (‘sportief coachen’) 
en weerbaarheidtrainingen voor scheidsrechters. 

HET VSK-PROGRAMMA

Een plezierige sportbeleving streven we niet alleen na in het voetbal, maar in de 
hele sport. Het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ (VSK) is opgezet om 
gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom sport aan te 
pakken. Het programma wordt uitgevoerd door 31 sportbonden en NOC*NSF (met 
KNVB, KNHB en NOC*NSF als voortrekkers). Samen hieraan werken, maakt onze 
individuele acties sterker. Het heeft de steun van het ministerie van VWS, het 
ministerie van Veiligheid en Justitie, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de 
MOgroep. Het programma loopt al sinds begin 2012 en heeft een looptijd van vijf 
jaar. Het merendeel van de acties die de KNVB onderneemt, kan worden uitgevoerd 
dankzij de bijdrage van dit programma.



Met de Verenigingsbox ‘Samen aan de slag met Sportiviteit en Respect’  
kunnen bestuurders binnen hun vereniging met dit onderwerp aan de slag.  
De Verenigings box helpt de vereniging bij reflectie en bewustwording. De box 
ondersteunt bij het maken van beleid op het gebied van sportiviteit en bij het 
organiseren van activiteiten voor alle doelgroepen binnen de vereniging. 
Verenigingen kunnen hierbij zelf keuzes maken, waarbij ze op elk gewenst 
onderdeel (extra) ondersteuning van de KNVB kunnen vragen. 

De Verenigingsbox is in 2013 op kleine schaal (200 verenigingen) geïntroduceerd, 
om het product samen met deze verenigingen door te ontwikkelen. In het seizoen 
2013/’14 gaan nog eens 500 verenigingen ermee aan de slag. 

nieuw 
de verenigingsboX



FACILITEREN  
COMMUNICATIEMIDDELEN
DE KNVB HELPT LEDEN INSPIREREN!

De KNVB en de verenigingen hebben nog een 
heel traject te gaan. Sportiviteit en respect blijft 
torenhoog op de agenda staan. De voetbalbond 
helpt de verenigingen hierbij. Als het gaat om 
het aan alle leden letterlijk zichtbaar maken van 
mogelijke oplossingen. Als het gaat om het 
beschikbaar stellen van logo’s, borden met 
gedragsregels, aanvoerdersbanden en andere 
communicatiemiddelen in het kader van respect. 
Als het gaat om het kunnen leren van initiatieven 
van andere verenigingen en, bijvoorbeeld, als het 
gaat om het binnen de vereniging actief kunnen 
inspireren van alle leden.

Kijk op www.knvb.nl/respect voor uitgebreide 
informatie!

MONITORCOMMISSIES

MONITORCOMMISSIES EN WAARNEMERS

De KNVB heeft, sinds twee jaar, zogenaamde  
risicovolle verenigingen scherp in het vizier.  
Elk district heeft een ‘monitorcommissie’, met 
een vijftal medewerkers die zich baseren op 
tuchtzaken, maar ook op signalen van onder 
anderen waarnemers, scheidsrechters, trainers 
en clubbestuurders. 

De commissie kent punten toe aan soorten 
wanordelijkheden. Vanzelfsprekend tellen 
individuele en collectieve excessen het zwaarst. 
Daarnaast telt ook wangedrag mee, zoals het 
niet komen opdagen of het knoeien met een 
wedstrijdformulier of spelerspas. Hetzelfde geldt 
voor het aantal gele/rode kaarten voor 
‘niet-voetbalovertredingen’ en voor algehele 
klachten.



Gebrek aan respect – en erger – is een ‘voetbalbreed’ probleem. Betaald voetbal en 
amateurvoetbal staan ook hierin niet los van elkaar, en trekken daar waar mogelijk 
gezamenlijk op. Dat daarbij betaald voetbal een voorbeeldrol inneemt, staat ook voor 
de KNVB buiten kijf. Voetbalbreed werkt de bond aan de rol van aanvoerders, aan 
samenwerking tussen betaald voetbalclubs en amateurverenigingen en aan het 
verbeteren van gedrag. Voetbal en geweld is een maatschappelijk probleem, waarbij de 
KNVB / betaald voetbal binnen zijn eigen omgeving en verantwoordelijkheid het 
voortouw neemt. 

Naast alle zaken die in dit kader zijn vastgelegd in het licentie- en tuchtrecht en het 
Handboek VZK, staan hieronder de belangrijkste ontwikkelingen en initiatieven op een rij.

KLANKBORDGROEP
De klankbordgroep Sportiviteit & Respect bestaat vijf jaar en is een samenwerking 
tussen KNVB, stichting Meer dan Voetbal en vertegenwoordigende organisaties van 
spelers, trainers, scheidsrechters en clubs uit het betaald voetbal. Via de dialoog 
streven we ernaar frustraties, mogelijke problemen en goede suggesties helder in 
kaart te hebben, maar óók om wederzijds respect en begrip te realiseren.

Er is een aantal doelen uitgesproken voor de komende jaren:

1. Onderlinge verhoudingen blijven verbeteren en bij wangedrag,  
los van het tuchtrecht, de eigen achterban aanspreken.

2. Bewustzijn binnen BVO’s vergroten.
3. Het door alle partijen zo zichtbaar mogelijk maken van het Respectlogo.
4. Invulling geven aan voorbeeldrol BVO’s richting verenigingen.

HANDVEST EN BESTAANDE REGELS STRENGER HANDHAVEN
Vlak voor kerst heeft de KNVB, in samenspraak met de Coaches Betaaldvoetbal (CBV), 
Centrale spelersraad (CSR), Belangenvereniging Scheidsrechters Betaald Voetbal 
(BSBV), Eredivisie (ECV) en Jupiler League (CED), een Handvest betaald voetbal Zonder 
Respect Geen Voetbal opgesteld. De ‘Gedragscode Officials Betaald Voetbal’ uit 2007 is 
hierbij onder alle betrokkenen opnieuw onder de aandacht gebracht. Verder worden 
sinds winterstop 2012/’13 de volgende regels strenger gehandhaafd: 

 
 
 

a) van de (wissel-)spelers kan alleen de aanvoerder inhoudelijke vragen stellen aan de 
scheidsrechter bij onduidelijkheden;

b) protesteren in woord en/of gebaar door (wissel-)spelers tegen beslissingen van de 
arbitrage wordt bestraft met een gele kaart;

c) aanmerkingen op, dan wel protesten tegen de leiding door trainer of coach worden 
bestraft met een waarschuwing in eerste instantie en heenzending in tweede instantie. 

d) de instructiezone voor trainers/coaches mag slechts gebruikt worden voor het 
instrueren van het eigen team. Functionele communicatie met de arbitrage of vierde 
official is vanzelfsprekend wel toegestaan.

IMAGOVERBETERING ARBITRAGE
De KNVB wil het begrip voor de arbitrage vergroten, en het imago en de status van 
scheidsrechters verbeteren. Vóór 2 december was de bond al voornemens extra 
aandacht te besteden aan het vergroten van de kennis van het brede publiek over 
arbitrage. Deels via het vergroten van spelregelkennis, maar ook door beter te laten 
zien dat arbitrage een specialisme is. En dat de KNVB over professionele, goed 
getrainde, goed voorbereide en bevlogen vakmensen beschikt. Dit, en het vaker en 
beter uitdragen dat de KNVB trots is op de arbitrage, staat nu nog hoger op de agenda. 

AMATEURCONVENANT
Vrijwel alle betaald voetbalclubs hebben een ‘amateurconvenant’, waarin afspraken 
met verenigingen uit de regio staan. Hierin komen ook afspraken over maatschappelijke 
betrokkenheid, met de BVO’s als ‘rolmodel’. Stichting Meer dan Voetbal en de KNVB 
organiseren sessies om deze clubs bij elkaar te brengen en kennis te delen.  
Eén van de belangrijkste thema’s: sportiviteit en respect. 

de rol van het 
betaald voetbal

Maatregelen a), b) en c) 
worden per 1 juli 2013 ook in het 

aMateurvoetbal ingevoerd. 



ACTIEPUNTEN EN ZAALVOETBAL

De meeste maatregelen in dit plan gelden vanzelfsprekend eveneens voor het 
zaalvoetbal. En binnen de VSK-programma’s is de KNVB natuurlijk ook actief in 
deze tak van de voetbalsport. Zo helpt de bond de 24 besturen van de clubs in de 
Eredivisie mannen en Eredivisie vrouwen met het invoeren van gedragsregels. 
Hebben in 2013 alle scheidsrechters de weerbaarheidstraining gevolgd, en voert 
de bond per 1 juli 2013 het spelregelbewijs in voor de scholencompetities in het 
onderwijs. 

Verder is sportiviteit en respect vanaf 2014 onderdeel van alle opleidingen.  
Staan er, om een veilig sportklimaat te creëren, maatwerktrajecten op het 
programma voor het technisch kader. En krijgen de KNVB-coaches en spelers  
van vertegenwoordigende teams een sterkere voorbeeldrol. Daarnaast erkent  
de KNVB, aangezien zaalvoetbalteams vaker ‘zelfstandig’ optreden dan 
veldvoetbalteams, ook in dezen de extra belangrijke rol van aanvoerders. 




