Reglementen
amateurvoetbal
Seizoen 2014/’15

Inhoud
Reglementswijzigingen ............................................................................................ 3
Begripsbepalingen.................................................................................................... 5
Reglement Amateurvoetbal...................................................................................... 7
Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal .............................................................. 21
Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal ..................................................... 32
Reglement Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal ..................................... 69

knvb.nl

#1.0 | Reglementen amateurvoetbal 2014/’15 – Reglementswijzigingen

Reglementswijzigingen
T.o.v. reglementen seizoen 2012/'13
De volgende artikelen zijn gewijzigd in de algemene vergadering amateurvoetbal van 17 december 2012:
Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal
Artikel 21
Artikel 34
Artikel 35
De volgende artikelen zijn gewijzigd in de algemene vergadering amateurvoetbal van 1 juni 2013:
Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal
Artikel 16
Artikel 19
Artikel 27
Reglement Wedstrijden Amateur Zaalvoetbal
Artikel 23
Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal
Artikel 25
Artikel 35
Bijlage: Overzicht excessen en onvoorwaardelijke
minimum- en maximumstraffen excessen
Reglement Sponsoring Amateurvoetbal
Artikel 3
Licentiereglement zaalvoetbal
VERVALLEN

T.o.v. reglementen seizoen 2013/'14
De volgende artikelen zijn gewijzigd in de algemene vergadering amateurvoetbal van 7 december 2013:
Begripsbepalingen
Reglement Amateurvoetbal
Artikel 1
Artikel 7
Artikel 12
Artikel 17
Artikel 22
Artikel 24
Artikel 25 (nieuw)
Artikel 26 (nieuw)
Artikel 27 (nieuw)
Artikel 28 (nieuw)
Artikel 29
Artikel 30
Artikel 37 (nieuw)
Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal
Het gehele reglement is nieuw.
Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal
Begripsbepalingen
Artikel 4
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 12A (nieuw)
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 16
Artikel 17
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Reglement Sponsoring Amateurvoetbal
Reglement Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal

Artikel 25
Artikel 27
Artikel 37
Artikel 59
Artikel 76
Artikel 81
Artikel 89
Artikel 89A
Artikel 101
Artikel 110
Het gehele reglement is vervallen.
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 8

De volgende artikelen zijn gewijzigd in de verenigingsraad amateurvoetbal van 24 mei 2014:
Reglement Amateurvoetbal
Artikel 3
Artikel 8
Artikel 21
Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal
Artikel 19
Artikel 44
Artikel 50
Artikel 51
Artikel 52
Artikel 58A
Artikel 58B
Artikel 58C
Artikel 58D
Artikel 80
Artikel 102
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Begripsbepalingen
In de nieuwe reglementenbundel wordt verstaan onder:
KNVB
Bondsbestuur
Sectiebesturen
Sectie amateurvoetbal
Bestuur amateurvoetbal
Bestuur betaald voetbal
Districtscolleges
Bestuur
Bestuurlijke macht
Directeur amateurvoetbal
Directeur-bestuurder betaald
voetbal
Algemene vergaderingen
Bondsvergadering
Algemene vergadering betaald
voetbal
Verenigingsraad
amateurvoetbal
Wetgevende macht
Rechtsprekende macht
Bondsafgevaardigde
Afgevaardigden amateurvoetbal
Afgevaardigde betaald voetbal
Adviesraden
Veldvoetbalvereniging
Zaalvoetbalvereniging
Vereniging
Omnivereniging
Recreatievoetbal
Elftal
Team
Secretaris-tijdwaarnemer
BAVV
NKS
COVS
VVON
Standaardafdeling
Reserve-afdeling
Samenwerkingsverband
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Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
het bestuur van de KNVB
het bestuur van de sectie amateurvoetbal en het bestuur van de sectie betaald voetbal tezamen
tot het amateurvoetbal behoren verenigingen of delen daarvan, alsmede de daarbij betrokken
verenigingsleden, die door het bestuur amateurvoetbal tot de sectie amateurvoetbal zijn toegelaten
het bestuur van de sectie amateurvoetbal
het bestuur van de sectie betaald voetbal
de districtscolleges zoals bedoeld in artikel 12 van het Reglement Amateurvoetbal
het desbetreffende bestuur.
het bondsbestuur, het bestuur amateurvoetbal en/of het bestuur betaald voetbal tezamen of ieder
afzonderlijk
de directeur van de sectie amateurvoetbal
de directeur betaald voetbal tevens enig lid van het bestuur betaald voetbal, indien dat uit een
persoon bestaat.
de jaarlijkse voor- en najaarsvergaderingen alsmede de buitengewone vergaderingen van de
hierna te noemen vergaderingen
de algemene vergadering van de KNVB
de algemene vergadering van de sectie betaald voetbal
de algemene vergadering van de sectie amateurvoetbal
de bondsvergadering, de verenigingsraad amateurvoetbal en/of de algemene vergadering betaald
voetbal tezamen of ieder afzonderlijk
de commissies die met tuchtrechtspraak zijn belast, de arbitragecommissie, de licentiecommissie,
het beroepscollege licentiezaken, het beroepscollege wedstrijdarbitrage betaald voetbal, het
poolcollege jeugdopleiding, alsmede de reglementscommissie tezamen of ieder afzonderlijk.
een lid van de bondsvergadering
leden van de verenigingsraad amateurvoetbal
afgevaardigden naar de algemene vergadering betaald voetbal
de adviesraden zoals bedoeld in artikel 11 van het Reglement Amateurvoetbal
een vereniging of een afdeling van een omnivereniging waarvan het eerste elftal deelneemt aan de
door de KNVB of een district georganiseerde veldvoetbalcompetitie
een vereniging of afdeling van een vereniging die deelneemt aan de door de KNVB of een district
georganiseerde zaalvoetbalcompetitie
bedoelde veldvoetbal- en zaalvoetbalvereniging tezamen
een vereniging met diverse doelstellingen op het gebied van de sport en/of daarbuiten, met in ieder
geval een afdeling zonder eigen rechtspersoonlijkheid ten behoeve van de beoefening van de
voetbalsport.
het voetbalspel dat buiten het normale competitieverband, als bedoeld in het Reglement
Wedstrijden Amateurvoetbal, resp. Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal, al dan niet in
wedstrijdverband wordt beoefend
een aan de competities van het veldvoetbal deelnemende eenheid van spelers
een aan de competities van het zaalvoetbal of veldvoetbal deelnemende eenheid van spelers
functionaris die tijdens zaalvoetbalwedstrijden een administratieve functie vervult
Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen
Nederlandse Katholieke Sportbond Voetbal
Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters
Vakbond Voetbaloefenmeesters Nederland
die afdeling van een vereniging, waarvan het hoogste elftal uitkomt in een competitie voor eerste
elftallen
die afdeling van een vereniging, waarvan het hoogste elftal uitkomt in een competitie voor nieteerste elftallen
een door de KNVB erkende vorm van samenwerking tussen een stichting die toegelaten is tot de
sectie betaald voetbal en een vereniging, die toegelaten is tot de sectie amateurvoetbal.
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Aanhang
Wanordelijkheden
Basisdocument

Seizoen
Club
Hem/hij
Bureau
Tuchtrechtelijk orgaan
Betaaldvoetbalorganisatie
Amateurvereniging
Bindende wedstrijd

Doping
Dopingcontrole
Urine-onderzoek
Dopingcontrole-arts
Waarnemer (Dopingreglement)
Dopingcontrolestation
Dopingcontrolelaboratorium
Rechtbank
Neerlegging ter griffie
Rv.
Raad van commissarissen
Spelersmakelaar
Wedstrijdbepalingen
Pool
CAS
IFAB
FIFA
UEFA
WADA
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personen van wie in redelijkheid kan worden aangenomen dat zij aanhangers van een club zijn.
gedragingen van (een gedeelte van) de aanhang van een club die ondermeer (kunnen) leiden tot
verstoring van een wedstrijd en/of gevaar voor één of meer personen en/of ernstige schade en/of
het ernstig kwetsen van een bepaalde bevolkingsgroep of perso(o)n(en).
een door de KNVB opgesteld document houdende een verklaring van een bvo, waarbij deze de
verplichting op zich neemt tot het nakomen van de afspraken met betrekking tot het
competitieprogramma, gemaakt tussen de KNVB, de burgemeester en de desbetreffende bvo,
welke verklaring dient te zijn voorzien van een schriftelijke instemming van de burgemeester van
de gemeente van vestiging van de bvo. De schriftelijke instemming van de burgemeester dient
instemming met de afspraken en de vastgestelde speeldagen te bevatten.
de periode van 1 augustus tot 1 juli.
een vereniging en bvo tezamen of afzonderlijk, toegelaten tot het betaald voetbal en/of het
amateurvoetbal.
daar waar gesproken wordt over hem/hij moet -indien van toepassing- gelezen worden haar/zij.
het KNVB bondsbureau in Zeist dan wel een van de districtsbureaus.
elke commissie die met de tuchtrechtspraak is belast, de aanklager en de overlegvergaderingen
tucht- en beroepszaken.
een vereniging, stichting, naamloze vennootschap of besloten vennootschap, die toegelaten is tot
deelneming aan de competities van de sectie betaald voetbal.
een vereniging, die uitsluitend is toegelaten tot deelneming aan de competities van de sectie
amateurvoetbal.
wedstrijden voor de
a.
competitie en daarmede samenhangende wedstrijden;
b.
Nederlandse voetbalbekers;
c.
kampioenschappen van Nederland;
d.
Europese competities.
een stof en/of een metaboliet van een stof en/of een methode die op een van dit reglement deel
uitmakende lijst van verboden farmacologische groepen van stoffen en methoden worden vermeld.
de procedure die aanvangt met de loting voor het aanwijzen van de spelers voor het ondergaan
van een urine-onderzoek en die eindigt met het urine-onderzoek van het B-monster indien een
onderzoek van het B-monster plaatsvindt.
een onderzoek naar die stoffen en metabolieten die op de van dit reglement deel uitmakende lijst
van verboden farmacologische stoffen en methoden worden vermeld.
een door de KNVB benoemde arts belast met de uitvoering van de urine-afnameprocedure.
een door de KNVB benoemde functionaris belast met de uitvoering van de in het Dopingreglement
aan hem opgedragen taken.
een door de club en/of vereniging ter beschikking te stellen ruimte ten behoeve van de uitvoering
van onderdelen van dopingcontrole.
een door de KNVB aangewezen laboratorium belast met de uitvoering van het onderzoek van de
urine-monsters.
de Arrondissementsrechtbank te Utrecht.
neerlegging ter griffie van de rechtbank.
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
de door de algemene vergadering betaald voetbal benoemde raad van commissarissen betaald
voetbal.
de natuurlijke persoon die in het bezit is van een door de KNVB afgegeven
spelersmakelaarslicentie.
reglementen of besluiten van organen, die betrekking hebben op het verloop van een wedstrijd, de
spelregels daaronder begrepen.
een fonds dat dient om de opleidingskosten van de een betaaldvoetbalorganisatie te vergoeden
indien een jeugdspeler in opleiding van die betaaldvoetbalorganisatie naar een andere
betaaldvoetbalorganisatie wordt overgeschreven.
Court of Arbitration for Sport, gevestigd te Lausanne, Zwitserland
International Football Association Board, bij uitsluiting bevoegd tot vaststelling en wijziging van de
spelregels voor het veldvoetbal
Fédération Internationale de Football Association, gevestigd te Zürich, Zwitserland
Union des Associations Européennes de Football, gevestigd te Nyon, Zwitserland
World Anti Doping Agency
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Titel 1: Inleiding
Artikel 1 – Inrichting sectie amateurvoetbal
1. De sectie amateurvoetbal kent zes districten die worden ingesteld door de verenigingsraad, overeenkomstig artikel 18 lid 3 sub a
van de Statuten.
2. De tot de sectie amateurvoetbal toegelaten leden-rechtspersonen als bedoeld in artikel 29 van dit reglement, ressorteren op
grond van hun zetel onder een district. De tot de sectie toegelaten natuurlijke personen als bedoeld in artikel 29 van dit
reglement ressorteren onder een district op grond van hun woonplaats.
3. Waar in de reglementen van de sectie amateurvoetbal gesproken wordt over een vereniging worden daaronder begrepen de tot
de sectie amateurvoetbal toegelaten rechtspersonen als bedoeld in artikel 29 van dit reglement.
4. Waar in de reglementen van de sectie amateurvoetbal gesproken wordt over de leden van een vereniging, worden daaronder
tevens begrepen de tot de sectie amateurvoetbal toegelaten leden en functionarissen van een tot de sectie amateurvoetbal
toegelaten vereniging.
Artikel 2 – Organisatie
Tot de organisatie van de sectie amateurvoetbal behoren:
a. het bestuur amateurvoetbal;
b. de verenigingsraad amateurvoetbal;
c. de districtscolleges;
d. de commissies met een rechtsprekende taak;
e. overige tuchtrechtelijke organen;
f. andere commissies en personen die krachtens de Statuten door de verenigingsraad amateurvoetbal belast zijn met een nader
omschreven taak, waarbij aan hen beslissingsbevoegdheid is toegekend.

Titel 2: Bestuur amateurvoetbal
Artikel 3 – Samenstelling en taakverdeling
1. Het bestuur amateurvoetbal bestaat uit negen personen. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de vicevoorzitter en de penningmeester. De overige zes leden van het bestuur zijn tevens elk voorzitter van een districtscollege als
bedoeld in artikel 12 van dit reglement.
2. Met inachtneming van het bepaalde in dit artikel, stelt het bestuur amateurvoetbal een taakverdeling vast, telkens op de eerste
vergadering na de benoeming van nieuwe bestuurders, niet zijnde een tussentijdse benoeming als bedoeld in artikel 8 lid 6 van
dit reglement.
3. De voorzitter heeft het recht om de vergaderingen en bijeenkomsten, die in het verband van de sectie amateurvoetbal worden
gehouden, bij te wonen en het recht daarin van advies te dienen, met uitzondering van de vergaderingen van de rechtsprekende
macht, onverminderd het bepaalde in artikel 68 Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal.
4. Het bestuur amateurvoetbal verdeelt onder de bestuursleden de landelijke aandachtsvelden.
Een bestuurder tot wiens takenpakket een bepaald aandachtsveld behoort, is tevens voorzitter van de met dat aandachtsveld
corresponderende adviesraad.
5. Het bestuur amateurvoetbal wordt professioneel bijgestaan door de directeur amateurvoetbal.
6. In geval van belet of ontstentenis van:
a. de voorzitter, wordt diens functie vervuld door de vice-voorzitter;
b. andere leden van het dagelijks bestuur, worden diens taken door andere leden of het overblijvende lid van het dagelijks
bestuur vervuld;
c. andere leden van het bestuur, worden diens landelijke taken vervuld door een ander daartoe door het bestuur aangewezen
lid van het bestuur; zijn positie in het districtscollege wordt vervuld door een door het bestuur amateurvoetbal in overleg met
het desbetreffende districtscollege aangewezen ander lid van dat districtscollege.
7. In geval van een vacature in het bestuur neemt het bestuur amateurvoetbal onverwijld maatregelen om in de vacature te
voorzien. Het bepaalde in het vorige lid is van overeenkomstige toepassing, zolang in de vacature niet is voorzien.
8. Het bestuur amateurvoetbal blijft bevoegd, ook indien het aantal bestuursleden of het aantal leden van het dagelijks bestuur
beneden het in lid 1 genoemde aantal komt.
Artikel 4 – Taken en bevoegdheden bestuur amateurvoetbal
1. Het bestuur amateurvoetbal is belast met het besturen van de sectie amateurvoetbal met inachtneming van het bepaalde
omtrent zijn bevoegdheden in de wet, Statuten, het Algemeen Reglement en dit reglement. Het bestuur amateurvoetbal stelt
jaarlijks een beleidsbrief amateurvoetbal op waarin de ambities, uitgangspunten en beoogde resultaten inzake het beleidsplan en
de bijbehorende begroting uiteen worden gezet.
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2.

Het bestuur amateurvoetbal geeft leiding aan de sectie amateurvoetbal. Hieronder wordt onder meer begrepen het toezien op de
naleving van de Statuten, reglementen, uitvoeringsbesluiten en besluiten van de organen, genoemd in artikel 2 sub a, b, d, e en f
van dit reglement.
3. Het bestuur amateurvoetbal is voor de gang van zaken binnen zijn sectie verantwoording verschuldigd aan de verenigingsraad
amateurvoetbal.
4. Het bestuur amateurvoetbal is bevoegd, met inachtneming van de toepasselijke reglementaire bepalingen, landelijk geldende
voorschriften vast te stellen voor de uitvoering en naleving van de in dit reglement genoemde artikelen, het krachtens dit
reglement vastgestelde beleid en de krachtens dit reglement vastgestelde algemene regels.
5. Het bestuur amateurvoetbal is verantwoordelijk voor:
a. een goede organisatie van het amateurvoetbal;
b. een goed verloop van alle competities binnen het amateurvoetbal.
6. Het bestuur amateurvoetbal is tevens belast met de uitvoering van de door de verenigingsraad amateurvoetbal genomen
besluiten, met inachtneming van de geldende reglementaire bepalingen.
7. Onverminderd zijn eindverantwoordelijkheid, is het bestuur amateurvoetbal bevoegd door hem te bepalen taken geheel of
gedeeltelijk te delegeren aan de arbeidsorganisatie of aan districtscolleges.
8. Het bestuur amateurvoetbal heeft te allen tijde het recht commissies met bijzondere opdracht in te stellen en hun benoeming,
taak en werkwijze te regelen, onverminderd de eindverantwoordelijkheid van het bestuur amateurvoetbal voor de
aangelegenheid waarop de opdracht betrekking heeft.
9. Het bestuur amateurvoetbal stelt de leden van de verenigingsraad amateurvoetbal binnen 30 dagen via de geëigende kanalen in
kennis van de door hem genomen besluiten en verstrekt de verenigingsraad amateurvoetbal alle verlangde inlichtingen, tenzij
een zwaarwichtig belang van de KNVB en/of de sectie amateurvoetbal zich daartegen verzet. De verenigingsraad
amateurvoetbal kan omtrent de wijze van informatieverschaffing richtlijnen voor het bestuur amateurvoetbal vaststellen.
10. Het bestuur amateurvoetbal beantwoordt schriftelijke vragen van een of meer stemgerechtigde leden van de verenigingsraad
amateurvoetbal binnen dertig dagen na ontvangst, mits geen zwaarwichtig belang van de KNVB zich daartegen verzet.
Artikel 5 – Vergaderingen bestuur amateurvoetbal
1. Het bestuur amateurvoetbal vergadert ten minste tweemaandelijks per jaar en voorts wanneer de voorzitter dit verlangt of twee
andere leden van het bestuur amateurvoetbal een verzoek daartoe richten tot de voorzitter.
2. Indien de voorzitter in gebreke blijft binnen veertien dagen na het indienen van het verzoek als bedoeld in het vorige lid, een
vergadering te beleggen, hebben de verzoekers zelf het recht een vergadering te beleggen.
3. De voorzitter of bij diens afwezigheid de vice-voorzitter leidt de vergadering. Bij afwezigheid van voorzitter en vice-voorzitter,
voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Het bestuur amateurvoetbal kan desgewenst de orde van zijn vergaderingen in een
reglement vastleggen.
4. Oproeping tot de vergadering geschiedt door middel van een ten minste tien dagen voor de vergadering verzonden convocatie,
waarin zoveel mogelijk de te behandelen onderwerpen zijn vermeld.
5. Vergaderingen van het bestuur worden bijgewoond door de directeur amateurvoetbal, tenzij het bestuur amateurvoetbal te
kennen heeft gegeven zonder hem te willen vergaderen.
6. Van hetgeen is besproken ter vergadering wordt door de secretaris of een door de directeur amateurvoetbal aan te wijzen
persoon een verslag gemaakt dat op de eerstvolgende vergadering door het bestuur amateurvoetbal wordt vastgesteld.
7. De leden van het bestuur amateurvoetbal zijn niet bevoegd om zich ter vergadering te doen vertegenwoordigen.
Artikel 6 – Besluitvorming
1. Voor besluitvorming in het bestuur amateurvoetbal is vereist dat ten minste de kleinst mogelijke meerderheid van de in functie
zijnde bestuurders deelneemt. Onder deelnemen wordt mede begrepen deelname aan de vergadering door middel van
elektronische communicatiemiddelen.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 6, kunnen alle besluiten worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte geldige
stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
3. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wenst.
4. Elk bestuurslid heeft één stem. Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter.
5. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel over de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van
een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het
uitspreken van het oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt
een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van
de oorspronkelijke stemming.
6. De besluitvorming van het bestuur amateurvoetbal kan ook buiten vergadering geschieden, mits alle bestuursleden hun stem
voor het betrokken voorstel hebben uitgebracht. Dit besluit wordt in de eerstvolgende vergadering bevestigd en vastgelegd in de
notulen van die vergadering.
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Artikel 7 – Benoeming leden bestuur amateurvoetbal
1. De leden van het bestuur amateurvoetbal worden in functie benoemd door de verenigingsraad amateurvoetbal, op voordracht
van een door het bestuur amateurvoetbal ingestelde vertrouwenscommissie.
2. Het bestuur amateurvoetbal stelt een profielschets op ter zake van een vacature in het bestuur en draagt zorg voor een open
sollicitatieprocedure ter werving van kandidaten.
3. Kandidaten dienen:
lid te zijn van de KNVB;
meerderjarig te zijn;
amateur te zijn ingevolge het Reglement Amateurbepalingen;
een schriftelijke verklaring te overleggen dat zij een eventuele benoeming zullen aanvaarden.
4. De vertrouwenscommissie als bedoeld in lid 1 bestaat ten aanzien van een vacature in het dagelijks bestuur uit:
de voorzitter bestuur amateurvoetbal of een ander lid van het dagelijks bestuur amateurvoetbal;
een niet tot het dagelijks bestuur behorend lid van het bestuur amateurvoetbal;
twee leden van de verenigingsraad amateurvoetbal;
de directeur amateurvoetbal, als adviserend lid.
5. De vertrouwenscommissie als bedoeld in lid 1 bestaat ten aanzien van een andere vacature in het bestuur amateurvoetbal dan
bedoeld in het vorige lid uit:
de voorzitter bestuur amateurvoetbal of een ander lid van het bestuur amateurvoetbal;
twee leden van de verenigingsraad amateurvoetbal, afkomstig uit het met de vacature corresponderende district;
twee leden uit het met de vacature corresponderende districtscollege;
de directeur amateurvoetbal of een door hem aan te wijzen persoon uit de arbeidsorganisatie, als adviserend lid.
6. Indien een voorgedragen kandidaat niet wordt benoemd, dient de vertrouwenscommissie een nieuwe voordracht op te stellen,
tenzij de verenigingsraad amateurvoetbal met een meerderheid van ten minste twee derden van het aantal geldig uitgebrachte
stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derden van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of
vertegenwoordigd is, een andere dan de voorgedragen kandidaat heeft benoemd.
7. De voordracht voor benoeming van bestuursleden geschiedt schriftelijk, uiterlijk drie weken voor de desbetreffende vergadering.
Indien een kandidaat de verklaring als bedoeld in lid 3 vóór het tijdstip van de benoeming intrekt, stelt de vertrouwenscommissie
een nieuwe voordracht op.
8. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 37 lid 4 van de Statuten geldt dat het lidmaatschap van het bestuur amateurvoetbal
onverenigbaar is met:
een andere functie in de bestuurlijke macht, behoudens het bepaalde in artikel 9 van dit reglement;
het lidmaatschap van enig tuchtrechtelijk orgaan;
het lidmaatschap van een adviesraad, anders dan als voorzitter van die adviesraad;
het lidmaatschap van een districtscollege, anders dan als voorzitter van dat college;
een functie van werknemer bij de KNVB;
een bestuurlijke functie binnen een aan de KNVB gelieerde belangenorganisatie.
Artikel 8 – Zittingsduur. Vacatures. Schorsing en ontslag
1. Leden van het bestuur amateurvoetbal worden onverminderd het bepaalde in lid 5 benoemd voor een periode van vier jaar of,
indien de verenigingsraad amateurvoetbal daartoe besluit, een kortere periode. Een aftredend bestuurslid kan terstond worden
herbenoemd, met dien verstande dat de zittingsduur ten hoogste twaalf aaneengesloten jaren bedraagt.
2. Degene die is benoemd, treedt in functie de dag na zijn benoeming. .
3. Het bestuur amateurvoetbal stelt een rooster van aftreden op. Het rooster van aftreden voorziet er voor zover mogelijk in dat
jaarlijks één derde van het aantal bestuursleden aftreedt.
4. Het aftreden van leden van het bestuur amateurvoetbal wegens het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd,
geschiedt aan het einde van de dag waarop de najaarsvergadering van de verenigingsraad amateurvoetbal is gehouden waarop
de vervulling van de desbetreffende vacature is geagendeerd.
5. Een bestuurslid dient af te treden indien hij niet langer voldoet aan een van de eisen genoemd in artikel 7 leden 3 of 8 van dit
reglement.
6. In een tussentijdse vacature dient zo mogelijk binnen zes weken voorzien te worden. Het in een tussentijdse vacature benoemde
bestuurslid treedt af op het tijdstip waarop zijn voorganger zou zijn afgetreden.
7. Een bestuurslid kan te allen tijde worden ontslagen of geschorst door de verenigingsraad amateurvoetbal. Een besluit tot
schorsing behoeft een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte geldige stemmen. Een besluit tot ontslag
behoeft een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin ten
minste twee derden van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
8. Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
9. In afwijking van lid 7 behoeft een besluit tot schorsing of ontslag een gewone meerderheid, indien een bestuurslid niet langer
voldoet aan een van de eisen genoemd in artikel 7 leden 3 of 8 van dit reglement.
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Artikel 9 – Leden bondsbestuur
1. De leden van het dagelijks bestuur amateurvoetbal zijn eveneens lid van het bondsbestuur.
2. De voorzitter van het bestuur amateurvoetbal is in die hoedanigheid tevens vice-voorzitter van het bondsbestuur.
Artikel 10 – Directeur amateurvoetbal
1. Het bestuur amateurvoetbal benoemt, schorst en ontslaat de directeur amateurvoetbal en stelt diens taken en bevoegdheden
schriftelijk vast.
2. Een besluit tot benoeming, schorsing of ontslag heeft slechts kracht indien ten minste twee derden van de in functie zijnde leden
van het bestuur amateurvoetbal zich daarvoor hebben uitgesproken.
3. De directeur amateurvoetbal is verantwoording verschuldigd aan het bestuur amateurvoetbal.
4. Het bestuur amateurvoetbal wijst een plaatsvervangend directeur amateurvoetbal aan, die de directeur amateurvoetbal bij diens
afwezigheid vervangt en alsdan treedt in dezelfde bevoegdheden als de directeur amateurvoetbal.
Artikel 11 – Adviesraden
1. Het bestuur amateurvoetbal stelt voor elk van de door hem bepaalde aandachtsvelden als bedoeld in artikel 3 lid 4 van dit
reglement een adviesraad in en bepaalt diens taak, samenstelling en werkwijze.
2. De adviesraden worden voorgezeten door het lid van het bestuur amateurvoetbal tot wiens takenpakket het met de adviesraad
corresponderende aandachtsveld behoort. Lid van de adviesraad zijn voorts de leden van de districtscolleges aan wie het met
de adviesraad corresponderende aandachtsgebied is toegekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 lid 2 en 3 van dit
reglement.
3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 is het bestuur amateurvoetbal steeds bevoegd tot het instellen van andere
adviesraden en de taak, samenstelling en werkwijze daarvan te bepalen.

Titel 3: Districtscolleges en werkcommissies
Artikel 12 – Districtscolleges
1. Het bestuur amateurvoetbal stelt voor elk district een districtscollege in. Elk districtscollege wordt voorgezeten door een lid van
het bestuur amateurvoetbal, overeenkomstig artikel 3 lid 1 van dit reglement.
2. De districtscolleges bestaan uit een door het bestuur amateurvoetbal vast te stellen aantal van ten hoogste zeven leden.
3. Met uitzondering van de voorzitter, worden de overige leden van het districtscollege benoemd door het bestuur amateurvoetbal
op voordracht van een vertrouwenscommissie.
4. Het bestuur amateurvoetbal stelt een profielschets op ter zake van een vacature in een districtscollege en draagt zorg voor een
open sollicitatieprocedure ter werving van kandidaten.
5. Kandidaten dienen:
lid te zijn van de KNVB;
meerderjarig te zijn;
amateur te zijn ingevolge het Reglement Amateurbepalingen;
een schriftelijke verklaring te overleggen dat zij een eventuele benoeming zullen aanvaarden.
6. De vertrouwenscommissie als bedoeld in lid 3 bestaat uit:
de bestuurder amateurvoetbal belast met het voorzitterschap van het desbetreffende districtscollege;
twee leden van de verenigingsraad amateurvoetbal, afkomstig uit het met de vacature corresponderende district;
twee leden uit het desbetreffende districtscollege;
een door de directeur amateurvoetbal aan te wijzen persoon uit de arbeidsorganisatie, als adviserend lid.
7. Leden van een districtscollege worden benoemd voor een periode van vier jaar, of indien het bestuur amateurvoetbal daartoe
besluit, een kortere periode. Een aftredend lid kan terstond worden herbenoemd, met dien verstande dat de zittingsduur ten
hoogste twaalf aaneengesloten jaren bedraagt.
8. Het lidmaatschap van een districtscollege is onverenigbaar met:
een functie in de bestuurlijke macht;
een functie in de rechtsprekende macht;
het lidmaatschap van enig tuchtrechtelijk orgaan;
het lidmaatschap van de reglementscommissie;
een functie van werknemer bij de KNVB;
een bestuurlijke functie binnen een aan de KNVB gelieerde belangenorganisatie.
9. Het lidmaatschap van een districtscollege is voorts onverenigbaar met een betaalde of onbetaalde (neven)functie die naar het
oordeel van het bestuur amateurvoetbal kan meebrengen dat het belang van de KNVB en/of de sectie amateurvoetbal niet met
de vereiste integriteit en objectiviteit wordt nagestreefd. Een lid van het districtscollege dient zijn nevenfuncties te melden aan de
voorzitter van het districtscollege. De nevenfuncties worden jaarlijks ter kennis gebracht van het bestuur amateurvoetbal.
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Artikel 13 – Taken districtscollege
1. Het districtscollege is onder verantwoordelijkheid van het bestuur amateurvoetbal belast met de taken en bevoegdheden die het
bestuur amateurvoetbal aan hem heeft gedelegeerd.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, draagt het districtscollege zorg voor de uitwisseling van informatie tussen
verenigingen, officials en andere doelgroepen binnen het desbetreffende district, in het bijzonder op de aandachtsvelden
bedoeld in artikel 3 lid 4 van dit reglement. Het districtscollege verdeelt daartoe de desbetreffende aandachtsvelden onder de
leden van het districtscollege.
3. Een lid van het districtscollege heeft zitting in de met zijn aandachtsveld corresponderende adviesraad als bedoeld in artikel 11.
4. Het districtscollege verleent medewerking aan een verenigingsraadpleging betreffende aangelegenheden die ter besluitvorming
voorliggen bij dan wel zullen worden voorgelegd aan de verenigingsraad amateurvoetbal, waartoe is verzocht door een uit zijn
district gekozen lid van de verenigingsraad amateurvoetbal, na overleg met de voorzitter van het districtscollege.
Artikel 14 – Werkcommissies
1. Het bestuur amateurvoetbal is bevoegd tot het instellen van werkcommissies ter uitvoering van activiteiten op districts- en/of
lager niveau. De taak, samenstelling en werkwijze worden vastgesteld door het bestuur amateurvoetbal na overleg met het
desbetreffende districtscollege.
2. De leden van werkcommissies als bedoeld in lid 1, worden benoemd door het bestuur amateurvoetbal, op voordracht van het
desbetreffende districtscollege voor een periode van vier jaar, of indien het bestuur amateurvoetbal daartoe besluit, een kortere
periode. Aftredende leden zijn terstond herbenoembaar. Artikel 4 lid 7 van dit reglement is van overeenkomstige toepassing.

Titel 4: Verenigingsraad amateurvoetbal
Artikel 15 – Samenstelling verenigingsraad amateurvoetbal
1. De verenigingsraad amateurvoetbal bestaat uit zestig stemgerechtigde leden.
2. De verdeling van het aantal leden van de verenigingsraad amateurvoetbal over de districten geschiedt op basis van een
kiesdeler. De kiesdeler wordt bepaald door het totaal aantal punten als bedoeld in lid 3 te delen door het aantal stemgerechtigde
leden van de verenigingsraad amateurvoetbal. Het aantal leden van de verenigingsraad amateurvoetbal per district wordt
bepaald door het aantal punten van een district te delen door de kiesdeler. De overgebleven plaatsen, restzetels genoemd,
worden toegewezen aan de districten die na de verdeling van de zetels het hoogste gemiddelde aantal stemmen per
toegewezen zetel hebben.
3. Het aantal aan een district toegekende punten als bedoeld in het vorige lid wordt bepaald door het aantal van de bij het
desbetreffende district ingedeelde verenigingen en hun leden, met dien verstande dat:
a. voor elke vereniging één punt wordt toegekend;
b. voor elk lid één punt wordt toegekend.
4. Voor de toepassing van dit artikel is de toestand op 30 juni daaraan voorafgaand bepalend.
Artikel 16 – Bevoegdheden verenigingsraad amateurvoetbal
1. Aan de verenigingsraad amateurvoetbal komen de bevoegdheden toe die hem door de wet, Statuten of reglementen zijn
toegekend.
2. Aan de verenigingsraad amateurvoetbal komt de bevoegdheid toe om reglementen, dan wel onderdelen van reglementen voor
zover deze uitsluitend op de sectie amateurvoetbal betrekking hebben, vast te stellen, te wijzigen en/of in te trekken.
3. Onverminderd het elders in dit reglement bepaalde, is de verenigingsraad amateurvoetbal bevoegd tot benoeming van:
de voorzitter van de overlegvergadering tuchtzaken amateurvoetbal, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 Reglement
Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal;
de voorzitter van de overlegvergadering beroepszaken amateurvoetbal overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 Reglement
Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal;
de leden van de tuchtcommissie van de districten, overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 Reglement Tuchtrechtspraak
Amateurvoetbal;
de leden van de commissie van beroep van de districten overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 Reglement
Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal;.
4. De verenigingsraad bepaalt, respectievelijk wijzigt de grenzen van ieder district.
5. De verenigingsraad is bevoegd tot het entameren van een onafhankelijk onderzoek naar een besluit dat is genomen door of
onder verantwoordelijkheid van het bestuur amateurvoetbal. De verenigingsraad kan hiertoe een onderzoekscommissie
instellen. Een daartoe strekkend besluit behoeft een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte geldige
stemmen.
6. De verenigingsraad amateurvoetbal heeft te allen tijde het recht commissies in te stellen en hun benoeming, taak en werkwijze
te regelen.
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7.

Aan de verenigingsraad amateurvoetbal komen in de sectie amateurvoetbal voorts alle bevoegdheden toe, die niet door de wet,
de Statuten of reglementen, waaronder begrepen dit reglement, aan andere organen zijn opgedragen.

Artikel 17 – Verkiezing leden verenigingsraad amateurvoetbal
1. De leden van de verenigingsraad amateurvoetbal worden deels direct en indirect gekozen door de tot de sectie amateurvoetbal
toegelaten gewone leden als bedoeld in artikel 6 lid 2 van de Statuten, en wel aldus dat:
a. de leden van de lid-rechtspersonen, genoemd in artikel 6 lid 2 onder a.1 en a.2 van de statuten, uit hun midden de leden
van het bestuur van hun vereniging kiezen, welke vervolgens uit hun midden een persoon kiezen die namens de vereniging
en haar leden aan de verkiezing deelneemt;
b. de andere gewone leden rechtstreeks aan de verkiezing deelnemen;
c. het gewicht van de stem van de persoon als bedoeld in lid 1 onder a, wordt bepaald overeenkomstig het bepaalde in artikel
15 lid 3 van dit reglement. Het gewicht van de stem van een lid als bedoeld in lid 1 onder b, wordt overeenkomstig het
bepaalde in artikel 15 lid 3 onder a en b van dit reglement. Artikel 15 lid 4 van dit reglement is van overeenkomstige
toepassing.
2. a. Kandidaatstelling geschiedt voor elk afzonderlijk district schriftelijk door ten minste vijf
verenigingen en/of stemgerechtigde leden van de verenigingsraad.
b. Kandidaten dienen:
lid te zijn van de KNVB;
meerderjarig te zijn;
amateur te zijn ingevolge het Reglement Amateurbepalingen;
een schriftelijke verklaring te overleggen dat zij een eventuele benoeming zullen aanvaarden.
Indien een kandidaat deze verklaring voor het tijdstip van de verkiezing intrekt, wordt gelegenheid gegeven in zijn plaats een
of meer kandidaten te stellen.
c. Indien meer dan één vacature dient te worden vervuld, geschiedt de kandidaatstelling voor iedere vacature afzonderlijk. Een
zelfde persoon kan slechts in één vacature kandidaat worden gesteld.
3. Het bestuur amateurvoetbal regelt met inachtneming van het in dit reglement bepaalde de wijze van verkiezing van de leden van
de verenigingsraad amateurvoetbal.
4. a. Bij tussentijdse verkiezingen stelt het bestuur amateurvoetbal binnen zes weken na het
ontstaan van de vacature(s) de datum voor het openen en sluiten van de kandidatenlijst vast.
b. Het bestuur amateurvoetbal stelt binnen één week na sluiting van de termijn voor kandidaatstelling per district een lijst op
van de gestelde kandidaten en draagt zorg dat deze aan de leden als bedoeld in lid 1 ter kennis wordt gesteld.
5. Indien er voor een district meer kandidaten zijn gesteld dan het aantal leden van verenigingsraad amateurvoetbal dat het
desbetreffende district op basis van artikel 15 lid 2 van dit reglement is toegekend, dan is volgend op de kandidaat waarop het
hoogste aantal stemmen is uitgebracht, telkens gekozen de kandidaat waarop daarna het hoogste aantal stemmen is
uitgebracht, totdat in het aantal toegekende leden van de verenigingsraad amateurvoetbal is voorzien. Kan op deze wijze geen
verkiezing plaatsvinden omdat op twee of meer kandidaten hetzelfde aantal stemmen is uitgebracht, dan beslist het lot.
6. Een lid van de verenigingsraad amateurvoetbal wordt gekozen voor een periode van vier jaar of, indien de verenigingsraad
amateurvoetbal daartoe besluit, een kortere periode. Een aftredend lid kan terstond worden herkozen, met dien verstande dat de
maximale zittingstermijn ten hoogste twaalf aaneengesloten jaren bedraagt.
7. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 37 lid 4 van de Statuten geldt dat het lidmaatschap van de verenigingsraad
amateurvoetbal onverenigbaar is met:
het lidmaatschap van enig tuchtrechtelijk orgaan;
het lidmaatschap van een adviesraad;
het lidmaatschap van een districtscollege;
een functie van werknemer bij de KNVB;
een bestuurlijke functie binnen een aan de KNVB gelieerde belangenorganisatie.
Artikel 18 – Bondsafgevaardigden
1. a. De verenigingsraad amateurvoetbal kiest uit zijn midden dertig bondsafgevaardigden, die de
sectie amateurvoetbal in de bondsvergadering vertegenwoordigen.
b. De onder a. genoemde verkiezing geschiedt op basis van de kiesdeler, overeenkomstig het gestelde in artikel 15, lid 3 van
dit reglement.
2. De bondsafgevaardigden worden door ten minste vijf leden van de verenigingsraad amateurvoetbal kandidaat gesteld.
3. a. Indien er per district meer kandidaten zijn gesteld dan waarop het district op basis van de kiesdeler recht
heeft, zijn met inachtneming van het bepaalde in lid 1, onder b gekozen de kandidaten, die na een schriftelijke stemming de
meeste stemmen hebben gekregen.
b. Zijn er twee of meer kandidaten die op grond van het verkregen aantal stemmen aanspraak kunnen maken op een
verkiezing, dan wordt over deze kandidaten opnieuw gestemd.
c. Indien na een tweede herstemming de stemmen nog staken, dan beslist het lot.
4. Het aftreden als lid van de verenigingsraad amateurvoetbal houdt tevens in het aftreden als lid van de bondsvergadering.
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Titel 5: Vergaderingen Verenigingsraad
Artikel 19 – Vergaderingen verenigingsraad amateurvoetbal
1. De vergaderingen van de verenigingsraad amateurvoetbal worden geleid door de voorzitter van het bestuur amateurvoetbal en
bij diens afwezigheid de vice-voorzitter. Wordt op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan treedt een andere door het
bestuur amateurvoetbal aan te wijzen bestuurder op als voorzitter.
2. De verenigingsraad amateurvoetbal vergadert in het najaar en in het voorjaar.
3. De najaarsvergadering wordt gehouden ten minste op de zevende dag voor de in artikel 21 lid 1 van de Statuten genoemde
bondsvergadering.
4. Behalve de jaarlijkse voor- en najaarsvergaderingen, genoemd in lid 2, worden buitengewone vergaderingen belegd, indien dat
nodig wordt geoordeeld door het bestuur amateurvoetbal of door ten minste zes stemgerechtigde leden van de verenigingsraad
amateurvoetbal. De wens daartoe moet schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan het bestuur amateurvoetbal onder opgave van
redenen en met toelichting op het te behandelen onderwerp.
5. Een vergadering, genoemd in het vorige lid, wordt binnen vier weken na ontvangst van het daartoe strekkend verzoek door het
bestuur amateurvoetbal uitgeschreven, bij gebreke waarvan de verzoekers bevoegd zijn zelf tot die bijeenroeping over te gaan
op de wijze waarop het bestuur amateurvoetbal vergaderingen van de verenigingsraad bijeen roept.
6. De oproepingstermijn van de in dit artikel bedoelde vergaderingen bedraagt ten minste drie weken, de dag van de oproeping en
van de vergadering niet meegerekend. In bijzondere gevallen ter beoordeling van het bestuur amateurvoetbal kan deze termijn
in overleg met de agendacommissie worden verkort.
7. De oproeping tot de vergadering geschiedt door publicatie via het door het bestuur amateurvoetbal voor publicatie aangewezen
medium.
8. Het bestuur amateurvoetbal bepaalt de plaats waar en de datum waarop de vergaderingen van de verenigingsraad
amateurvoetbal worden gehouden, behalve in een geval als bedoeld in het laatste gedeelte van lid 5. In dat geval kunnen de
verzoekers zulks bepalen.
9. Elk stemgerechtigd lid van de verenigingsraad amateurvoetbal is bevoegd ter vergadering een verzoek te richten tot de voorzitter
tot het houden van een debat over de beleidsvoering of een (voorgenomen) besluit van het bestuur amateurvoetbal. Het verzoek
wordt gehonoreerd indien de voorzitter daartoe besluit of indien het voorstel de steun heeft van ten minste zes stemgerechtigde
leden van de verenigingsraad amateurvoetbal.
10. Van het verhandelde in een vergadering van de verenigingsraad amateurvoetbal worden notulen gemaakt. De notulen worden
ter kennis gebracht van de stemgerechtigde en adviserende leden en worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.
Artikel 20 – Openbare en besloten algemene vergaderingen
1. De vergaderingen, genoemd in artikel 19 van dit reglement, zijn openbaar, behoudens het bepaalde in lid 3. Voor zover de
ruimte dit toelaat, hebben alle leden als bedoeld in artikel 1 van dit reglement toegang tot de vergaderingen.
2. Ter vergadering kunnen aan de beraadslagingen deelnemen de stemgerechtigde leden van de verenigingsraad amateurvoetbal
alsmede de adviserende leden genoemd in artikel 21 van dit reglement.
3. Een vergadering gaat in besloten zitting over indien dit wordt verzocht door:
de voorzitter;
twee leden van het bestuur amateurvoetbal;
zes stemgerechtigde leden van de verenigingsraad amateurvoetbal.
Tot een besloten zitting van de vergadering hebben toegang de in artikel 21 lid 2 onder b, c en d genoemde personen en al
diegenen die door de desbetreffende vergadering worden toegelaten.
4. De vergadering beslist in een besloten zitting of de redenen, die tot het aanvragen van de besloten zitting hebben geleid,
voldoende zijn geweest om het besluit te dragen.
5. Omtrent hetgeen in de besloten zitting is behandeld, kan geheimhouding worden opgelegd aan hen die daarbij aanwezig of
vertegenwoordigd waren.
Artikel 21 – Adviserende leden
Adviseur ten behoeve van de vergaderingen van de verenigingsraad amateurvoetbal zijn, voor zover zij niet reeds stemgerechtigd lid
zijn:
a. ereleden van de KNVB;
b. leden van het bestuur amateurvoetbal;
c. leden van het bondsbestuur;
d. leden van de reglementscommissie;
e. een door de BAVV aan te wijzen vertegenwoordiger;
f. een door de COVS aan te wijzen vertegenwoordiger;
g. een door de VVON aan te wijzen vertegenwoordiger;
h. de leden van de adviesraden,
en voorts degenen die door de voorzitter als zodanig zijn toegelaten.

15

# 1.0 | Reglementen  amateurvoetbal  2014/’15  – Reglement Amateurvoetbal

Artikel 22 – Agendering vergaderingen verenigingsraad amateurvoetbal
1. De agenda wordt uiterlijk twee weken voor de te houden vergadering bekend gemaakt. De agenda's voor de vergadering van de
verenigingsraad amateurvoetbal en de bondsvergadering worden via het door het bestuur amateurvoetbal voor publicatie
aangewezen medium ter kennis van de leden gebracht, alsmede toegezonden aan de stemgerechtigde en adviserende leden,
genoemd in artikel 20 lid 2 van dit reglement.
2. a. De agenda van de voorjaarsvergadering van de verenigingsraad
amateurvoetbal bevat onder meer:
vaststelling van de notulen van de vorige vergadering;
beleidsbrief amateurvoetbal;
vaststelling van de begroting voor het komende boekjaar;
vaststelling van het meerjaren financieel beleidsplan;
vaststelling van het op de sectie amateurvoetbal betrekking hebbende deel van het kaderstellend
beleidsplan als bedoeld in artikel 32 lid 1 van dit reglement;
benoemingen en verkiezingen;
rondvraag.
b. De agenda van de najaarsvergadering van de verenigingsraad amateurvoetbal bevat onder meer:
vaststelling van de notulen van de vorige vergadering;
verantwoordingsbrief amateurvoetbal;
jaarverslag;
vaststelling van het financieel verslag over het afgelopen boekjaar;
verlenen van kwijting aan het bestuur amateurvoetbal;
benoemingen en verkiezingen;
rondvraag.
3. Behalve de in lid 2 vermelde agendapunten behandelt de vergadering van de verenigingsraad amateurvoetbal:
a. de agendapunten van de bondsvergadering die betrekking hebben op de sectie amateurvoetbal;
b. de door het bestuur amateurvoetbal op de agenda geplaatste voorstellen;
c. de punten die voor behandeling zijn voorgedragen door verenigingen die tezamen 15% of meer van het aantal verenigingen
vertegenwoordigen. Het bepaalde in lid 4 is van overeenkomstige toepassing;
d. initiatiefvoorstellen waarvan agendering is verzocht door een of meer stemgerechtigde leden van de verenigingsraad
amateurvoetbal;
e. een amendementsvoorstel van een of meer leden van de verenigingsraad amateurvoetbal tot wijziging van een ter
besluitvorming aan de verenigingsraad amateurvoetbal voorgelegd voorstel. Een amendementsvoorstel kan voorafgaand
aan of ter vergadering worden ingediend. Heeft het amendementsvoorstel betrekking op een voorstel tot vaststelling of
wijziging van een reglement, dan kan hierop slechts worden besloten indien het overeenkomstig de voor vaststelling of
wijziging van het desbetreffende reglement geldende voorschriften is ingediend, behoudens indien het voorstellen betreft
van louter tekstuele aard of indien alle stemgerechtigde leden van de verenigingsraad amateurvoetbal ter vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het amendementsvoorstel met algemene stemmen wordt aangenomen. Kan op het
amendementsvoorstel ingevolge de voorafgaande volzin niet worden besloten, dan wordt het geagendeerd voor de
eerstvolgende vergadering van de verenigingsraad amateurvoetbal.
4. Voorstellen kunnen aan de agenda van een vergadering toegevoegd worden, indien deze voorstellen met een toelichting uiterlijk
twee weken voor de dag van de vergadering schriftelijk bij het bestuur amateurvoetbal zijn ingediend door een of meer van de
personen genoemd in artikel 20 lid 2 van dit reglement. Een voorstel als bedoeld in lid 3 onder d, dient voorts te worden voorzien
van een advies van bestuur amateurvoetbal. Een niet tijdig ingediend verzoek wordt behandeld op de eerst mogelijke
vergadering van de verenigingsraad amateurvoetbal.
5. Het bestuur amateurvoetbal is bevoegd later ingekomen voorstellen en eigen voorstellen, voorzien van een toelichting, op de
agenda te plaatsen.
Artikel 23 – Besluitvorming verenigingsraad amateurvoetbal
1. De verenigingsraad amateurvoetbal kan slechts een geldig besluit nemen, indien meer dan de helft van het aantal
stemgerechtigde leden blijkens de presentielijst ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden van de verenigingsraad amateurvoetbal heeft ook al zijn deze niet in
een vergadering bijeen, mits met voorkennis van het bestuur amateurvoetbal genomen, dezelfde kracht als een besluit van de
verenigingsraad amateurvoetbal. Dit besluit wordt in de eerstvolgende vergadering van de verenigingsraad amateurvoetbal
bevestigd en vastgelegd in de notulen van die vergadering.
3. a. Onverminderd het bepaalde onder b, brengt elk stemgerechtigd lid van de verenigingsraad
amateurvoetbal in de vergadering van de verenigingsraad amateurvoetbal één stem uit. De leden van de verenigingsraad
amateurvoetbal stemmen zonder last of noodzaak tot ruggespraak.
b. Indien in de vergadering van de verenigingsraad amateurvoetbal blijkt dat in de
verenigingsraad amateurvoetbal één of meer vacatures bestaan, worden de aan de desbetreffende vacatures toekomende
stemmen aan de in functie zijnde stemgerechtigde leden van de verenigingsraad amateurvoetbal toebedeeld. De
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toebedeling, zoals bedoeld in de vorige volzin, geschiedt in alfabetische volgorde aan de stemgerechtigde leden van de
verenigingsraad amateurvoetbal uit het met de desbetreffende vacature corresponderende district.
4. Elk stemgerechtigd lid van de verenigingsraad amateurvoetbal kan slechts door één ander lid van de verenigingsraad
amateurvoetbal schriftelijk worden gemachtigd diens stem uit te brengen.
5. Tenzij anders in dit reglement is bepaald, worden besluiten genomen met een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
6. Ingeval van een schriftelijke stemming worden de stembiljetten na invulling ingeleverd bij het door de verenigingsraad benoemde
stembureau. Het stembureau opent de stembiljetten en beslist over de geldigheid van iedere uitgebrachte stem.
7. Ongeldig zijn stembiljetten die:
a. blanco zijn;
b. zijn ondertekend;
c. onleesbaar zijn;
d. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
e. de naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is;
f. voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
g. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon, die bedoeld is.
8. Alle stemmingen over personen geschieden schriftelijk, over zaken mondeling, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de
vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat.
9. Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet de benoeming van personen betreft, is het voorstel verworpen.
10. Ter vergadering is beslissend een door de voorzitter uitgesproken oordeel over de uitslag van de stemming. Hetzelfde geldt voor
de inhoud van een genomen besluit, indien gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Indien onmiddellijk na
het uitspreken van het oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd
en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigd lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
Artikel 24 – Agendacommissie
1. De verenigingsraad amateurvoetbal kiest uit zijn midden een agendacommissie, die bestaat uit één in hoedanigheid benoemde
voorzitter en zes leden waarvan uit elk district één lid.
2. De agenda voor de vergadering van de verenigingsraad wordt door het bestuur amateurvoetbal na overleg met de
agendacommissie vastgesteld.
Artikel 25 – Verantwoordelijkheid auditcommissie financiën amateurvoetbal
1. De auditcommissie financiën amateurvoetbal functioneert onder verantwoordelijkheid van en rapporteert aan de verenigingsraad
amateurvoetbal.
2. De auditcommissie financiën amateurvoetbal adviseert het bestuur amateurvoetbal gevraagd en ongevraagd over alle aspecten
betreffende financiën en governance.
3. De auditcommissie financiën amateurvoetbal draagt zorg voor implementatie en handhaving van systemen gericht op het
beheersen van rechtmatigheid, doelmatigheid, en doeltreffendheid van de organen en de directie van de sectie amateurvoetbal.
Artikel 26 – Taken en bevoegdheden
1. De auditcommissie financiën amateurvoetbal richt zich op het toezicht op het bestuur amateurvoetbal, inclusief diens bestuurlijke
verantwoordelijkheid voor rechtspersonen waarvan het resultaat in de jaarrekening wordt geconsolideerd en van de
rechtspersonen waarin de KNVB 50% of meer bestuurlijke zeggenschap heeft in het bijzonder, maar niet uitsluitend, ten aanzien
van:
de begroting;
de door het bestuur amateurvoetbal opgestelde jaarrekening;
het kwartaalrapport;
de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op naleving van de relevante
wet- en regelgeving en reglementering van de KNVB;
de financiële informatieverschaffing;
de naleving en opvolging van opmerkingen van de accountant;
de rol en het functioneren van de interne controlling;
de relatie met de externe accountant waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid;
de toepassingen van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) betrekking hebbend op de administratieve organisatie
en interne controlling (AO/IC).
2. De auditcommissie financiën amateurvoetbal is bevoegd de externe accountant één of meerdere opdrachten mee te geven bij
de jaarrekeningcontrole voor nader te onderzoeken specifieke onderwerpen.
3. Het bestuur amateurvoetbal informeert de auditcommissie financiën amateurvoetbal over bijzondere financiële ontwikkelingen,
en verstrekt de auditcommissie financiën amateurvoetbal op verzoek de door haar gevraagde informatie en gegevens.
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5.

De auditcommissie financiën amateurvoetbal is het eerste aanspreekpunt van de externe accountant, wanneer deze
onregelmatigheden constateert in de inhoud van de financiële berichten.
De auditcommissie financiën amateurvoetbal doet aan de verenigingsraad amateurvoetbal in overleg met de auditcommissie
betaald voetbal een voordracht tot benoeming van de externe accountant.

Artikel 27 – Samenstelling
1. De auditcommissie financiën amateurvoetbal bestaat uit vijf leden, die worden benoemd door de verenigingsraad
amateurvoetbal voor een periode van vier jaren, of indien de verenigingsraad amateurvoetbal daartoe besluit, een kortere
periode. Aftredende leden zijn terstond herbenoembaar, met dien verstande dat de zittingsduur ten hoogste twaalf
aaneengesloten jaren bedraagt.
2. Drie leden van de auditcommissie financiën amateurvoetbal worden benoemd uit de leden van de verenigingsraad
amateurvoetbal. De andere twee leden van de auditcommissie financiën amateurvoetbal worden benoemd op voordracht van de
voorzitter van de auditcommissie financiën amateurvoetbal.
3. De auditcommissie financiën amateurvoetbal kiest uit haar midden een voorzitter. De voorzitter dient zitting te hebben in de
verenigingsraad amateurvoetbal.
Artikel 28 – Werkwijze
1. Bijeenroeping van de auditcommissie financiën amateurvoetbal geschiedt door de voorzitter van de auditcommissie financiën
amateurvoetbal onder vermelding van de te behandelen onderwerpen. Elk van de leden van de auditcommissie financiën
amateurvoetbal is bevoegd een verzoek te richten tot de voorzitter tot bijeenroeping van een vergadering van de auditcommissie
financiën amateurvoetbal onder vermelding van de te behandelen onderwerpen. Indien de voorzitter in gebreke is binnen vier
weken een vergadering van de auditcommissie financiën amateurvoetbal, te houden binnen zes weken na het verzoek, bijeen te
roepen, is de verzoeker zelfstandig bevoegd tot bijeenroeping van de auditcommissie financiën amateurvoetbal.
2. De auditcommissie financiën amateurvoetbal nodigt de voorzitter en de penningmeester van het bestuur amateurvoetbal, de
externe accountant, de directeur en/of een door de directeur aan te wijzen medewerker uit bij haar vergaderingen aanwezig te
zijn.
3. De auditcommissie financiën amateurvoetbal vergadert ten minste twee maal per jaar met de externe accountant buiten
aanwezigheid van de voorzitter en penningmeester van het bestuur amateurvoetbal en de directeur amateurvoetbal.
4. De leden van de verenigingsraad, het bestuur amateurvoetbal en de directie ontvangen van de auditcommissie financiën
amateurvoetbal telkens na een vergadering een verslag van de beraadslagingen en bevindingen.

Titel 6: Het lidmaatschap van de sectie amateurvoetbal
Artikel 29 – Toelating tot de sectie amateurvoetbal
1. Tot de sectie amateurvoetbal kunnen worden toegelaten:
a. de rechtspersonen en natuurlijke personen, genoemd in artikel 6 lid 2 onder a en d van de Statuten;
b. stichtingen, naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen, genoemd in artikel 6 lid 2 onder b van de Statuten
uitsluitend voor wat betreft hun A, B, C en, indien aan hen een KNVB certificaat Jeugdopleiding in de categorie twee, drie of
vier sterren is toegekend, hun D-elftallen;
c. natuurlijke personen, genoemd in artikel 6 lid 2 onder e van de Statuten;
d. verenigingen, stichtingen, naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen genoemd in artikel 6 lid 2 onder a en b
van de Statuten uitsluitend voor wat betreft het elftal uitkomend  in  de  Women’s  BeNe  League.
2. a. Een vereniging, die toegelaten wenst te worden tot het lidmaatschap van de KNVB en tot de
sectie amateurvoetbal, dient daartoe met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 2 onder a van de Statuten een
schriftelijk verzoek in bij het bestuur amateurvoetbal. Tegelijk met dit verzoek wordt door een vereniging een verzoek tot
toelating van haar leden gedaan. De vereniging treedt ten deze als vertegenwoordiger van de leden op.
b. Het bestuur amateurvoetbal stelt de voorwaarden vast waaraan de verzoeken als bedoeld onder a dienen te voldoen.
3. Het bestuur amateurvoetbal kan aan de toelating van de leden van de verenigingen en aan de toelating van verenigingen
voorwaarden verbinden, die ter goedkeuring aan de verenigingsraad amateurvoetbal worden voorgelegd. De voorwaarden
betreffende de toelating van verenigingen kunnen onder meer betreffen:
goedkeuring van de statuten van de vereniging;
het storten van een waarborgsom;
de vereisten waaraan het speelterrein en de kleedgelegenheid dienen te voldoen;
het vereiste aantal actieve amateurs;
het vereiste aantal elftallen waarmee de vereniging aan de competities dient te gaan deelnemen.
Het bestuur amateurvoetbal kan gemotiveerd dispensatie verlenen van de door hem gestelde voorwaarden.
4. Het bepaalde in de leden 2 en 3 is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op de toelating van natuurlijke personen
genoemd in artikel 6 lid 2 onder e van de Statuten en donateurs genoemd in artikel 11 van de Statuten alsmede op de toelating
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van een stichting, naamloze en besloten vennootschap, genoemd in artikel 6 lid 2 onder a.3, onder a.4 en onder b van de
Statuten.
Artikel 30 – Financiële verplichtingen
1. a. Leden als bedoeld in artikel 6 lid 2 onder d en e Statuten zijn een jaarlijkse contributie
verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door de verenigingsraad amateurvoetbal vastgesteld.
b. Voor de berekening van de in enig jaar verschuldigde contributie, is beslissend de categorie waarin een lid op 1 augustus
van dat jaar naar leeftijd kan worden ingedeeld.
c. De categorieën zijn:
pupillen;
junioren;
senioren.
d. Leden, genoemd in artikel 6 lid 2 onder d van de Statuten, die zowel zaalvoetbal als veldvoetbal in competitieverband
beoefenen, zijn een door de verenigingsraad amateurvoetbal te bepalen extra bijdrage verschuldigd.
e. Indien de in lid 1 genoemde inkomsten worden vastgesteld of gewijzigd, worden de vastgestelde of gewijzigde bedragen of
percentages telkens bekendgemaakt in een uitvoeringsbesluit, zoals genoemd in artikel 31 lid 4 van de Statuten.
2. Van een vereniging kan worden gevorderd:
a. een jaarlijks te betalen ledencontributie;
b. een jaarlijks door het bestuur amateurvoetbal vast te stellen inleggeld voor het deelnemen aan door de sectie
amateurvoetbal uitgeschreven competities;
c. een door het bestuur amateurvoetbal vast te stellen voorschot;
d. andere door het bestuur amateurvoetbal vast te stellen heffingen.
3. Het betalingsverkeer tussen de tot de sectie amateurvoetbal behorende voetbalverenigingen en de sectie amateurvoetbal dient
voor wat betreft deze inkomsten, plaats te hebben via termijnbetalingen, waarbij de door de verenigingen af te dragen bedragen
zullen worden betaald via automatische incasso in ten minste tien gelijke termijnen en een 11e termijn als eventuele
eindafrekening.
4. Indien een vereniging niet meewerkt aan de inning via automatische incasso, van de verenigingslasten genoemd in lid 2, dan is
het bestuur amateurvoetbal bevoegd om voor het lopende verenigingsjaar alle elftallen en/of teams van die vereniging uit te
sluiten van (verdere) deelname aan de competities. Als niet meer deelgenomen wordt, dan is met betrekking tot het volgende
seizoen artikel 12 lid 3 van het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal van toepassing.

Titel 7: Beleid en Financiën
Artikel 31 – Boekjaar
Het boekjaar van de sectie amateurvoetbal loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
Artikel 32 – Begroting, meerjarenbeleidsplan
1. Het bestuur amateurvoetbal draagt zorg voor het opstellen van:
a. een begroting voor het komende boekjaar, opgemaakt met inachtneming van het bepaalde in artikel 27 van de Statuten;
b. een meerjaren financieel beleidsplan
c. een jaarlijks op te stellen seizoenenplan met beleidsactiviteiten dat betrekking heeft op een periode van twee jaar;
d. halfjaarlijkse prognosecijfers.
2. Het bestuur amateurvoetbal legt de in lid 1 onder a en b bedoelde stukken ter goedkeuring voor aan de verenigingsraad
amateurvoetbal. De stukken gaan vergezeld van een beleidsbrief amateurvoetbal, waarin de ambities, uitgangspunten en
beoogde resultaten inzake het beleidsplan en de bijbehorende begroting uiteen worden gezet.
3. Het bestuur amateurvoetbal stelt de lid 1 onder c en d bedoelde stukken ter kennis van de verenigingsraad amateurvoetbal.
4. Het bestuur amateurvoetbal is niet bevoegd om van de vastgestelde begroting af te wijken, tenzij:
a. de afwijking binnen de daarvoor door de verenigingsraad amateurvoetbal vastgestelde budgettaire grenzen blijft; of,
b. ingeval de benodigde afwijking de onder a genoemde grenzen overschrijdt, het bestuur amateurvoetbal vooraf overleg
pleegt met daartoe uit zijn midden aangewezen leden van de verenigingsraad amateurvoetbal.
Artikel 33 – Administratie en rapportages
1. Het bestuur amateurvoetbal is verplicht van de vermogenstoestand van de sectie amateurvoetbal zodanige aantekening te
houden dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de sectie kunnen worden gekend.
2. Het bestuur amateurvoetbal stelt nadere voorschriften vast met betrekking tot de inrichting van de administratie en de controle
hierop.
3. Het bestuur amateurvoetbal doet de administratie controleren door een op voordracht van het bestuur amateurvoetbal door de
verenigingsraad te benoemen registeraccountant, die van zijn bevindingen schriftelijk verslag uitbrengt aan het bestuur
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4.

amateurvoetbal en de verenigingsraad amateurvoetbal. Mocht de verenigingsraad geen registeraccountant benoemen, dan is
het bestuur amateurvoetbal daartoe bevoegd.
Het bestuur amateurvoetbal is verplicht de bescheiden, genoemd in de leden 1, 2 en 3 gedurende zeven jaar te bewaren.

Artikel 34 – Geldelijk beheer
1. Het bestuur amateurvoetbal voorziet in het geldelijk beheer met inachtneming van het bepaalde in artikel 15 lid 3 en artikel 18
van de Statuten en stelt hiervoor landelijk geldende voorschriften vast.
2. Met betrekking tot de toewijzing van taakstellende budgetten aan budgethouders door de directeur amateurvoetbal, stelt het
bestuur amateurvoetbal een delegatiebesluit op.
Artikel 35 – Jaarrekening en verantwoordingsbrief. Rekening en verantwoording
1. Behoudens verlenging door de verenigingsraad amateurvoetbal brengt het bestuur amateurvoetbal in de jaarlijkse
najaarsvergadering de jaarrekening en zijn verantwoordingsbrief uit en legt rekening en verantwoording af over zijn in het
afgelopen boekjaar gevoerd bestuur en beheer.
2. Voordat het bestuur amateurvoetbal de in lid 1 genoemde bescheiden overlegt aan de verenigingsraad amateurvoetbal, dient de
jaarrekening ter controle te worden voorgelegd aan een door de verenigingsraad benoemde registeraccountant.
3. Gelijktijdig met de overlegging van de in lid 1 genoemde bescheiden aan de verenigingsraad amateurvoetbal dient een
verklaring van de in lid 2 genoemde registeraccountant omtrent de getrouwheid van het financieel verslag aan de
verenigingsraad amateurvoetbal te worden overgelegd.
4. De verenigingsraad amateurvoetbal of een door hem in te stellen commissie is gerechtigd rechtstreeks in overleg te treden met
de in lid 2 genoemde accountant.
5. De jaarrekening en de verantwoordingsbrief dienen door alle leden van het bestuur amateurvoetbal te worden ondertekend.
Indien ondertekening door een of meer van hen ontbreekt, wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt.
Artikel 36 – Saldo
1. De verenigingsraad amateurvoetbal bepaalt de bestemming van een voordelig saldo van de jaarrekening over het verstreken
boekjaar.
2. Een nadelig saldo van de jaarrekening over het verstreken boekjaar wordt onttrokken aan de algemene reserve.
Artikel 37 – Sponsoring
1. Sponsoring waarbij de sponsor, geld of een op geld waardeerbare prestatie levert, waar tegenover de vereniging,
communicatiemogelijkheden verschaft voortvloeiende uit zijn sportbeoefening, en/of andere aan de activiteiten van de vereniging
gekoppelde voordelen of gunsten, is toegestaan in het amateurvoetbal.
2. Onder sponsoring wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan:
het aanbrengen van reclameborden of –teksten;
het dragen van trainingspakken of tassen met reclametekst;
het plaatsen van advertenties in clubbladen en andere uitgaven;
het gebruik van de omroepinstallatie ten behoeve van reclamedoeleinden;
het aanbrengen van aanduidingen op wedstrijdkleding;
het koppelen van de naam van de sponsor aan de naam van de vereniging.
3. De uit hoofde van sponsoring door de vereniging te leveren of te ontvangen prestatie mag niet in strijd zijn met:
de wet, de openbare orde of de goede zeden;
de Nederlandse Reclame Code;
de goede smaak en het fatsoen;
de Statuten en/of reglementen van de KNVB en/of met op grond daarvan genomen besluiten door het bestuur
amateurvoetbal.
4. In iedere sponsoringovereenkomst dienen de Statuten en reglementen van de KNVB van toepassing te worden verklaard en
dient te worden opgenomen dat de sponsoringovereenkomst wordt aangepast ingeval van strijdigheid met de Statuten en/of
reglementen van de KNVB en/of met enige andere in lid 3 genoemde bepaling.
5. Het is niet toegestaan om overeen te komen dat aan de sponsor op enigerlei wijze inmenging in het beleid van de vereniging zal
worden toegestaan.
6. Ingeval de vereniging een vereniging is, waarvan ook elftallen enkel deelnemen aan de competities van de sectie betaald
voetbal, is ten aanzien van deze elftallen het Reglement Sponsoring Betaald Voetbal van toepassing.
7. De inkomsten uit sponsoring dienen in de boekhouding van de vereniging te worden verantwoord, terwijl bovendien van zaken
die krachtens sponsoring zijn verkregen een deugdelijke voorraadadministratie dient te worden bijgehouden.
Artikel 38 – Slotbepaling
Wijzigingen in de door de verenigingsraad amateurvoetbal vastgestelde reglementen behoeven een meerderheid van twee derden
van de uitgebrachte geldige stemmen.
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Een vereniging die uitsluitend is toegelaten tot deelneming aan de competities van
de sectie amateurvoetbal
Een vereniging, stichting, naamloze vennootschap of besloten vennootschap, die
toegelaten is tot deelneming aan de competities van de sectie betaald voetbal
Wedstrijden voor de competitie en daarmee samenhangende wedstrijden,
Nederlandse voetbalbekers, kampioenschappen van Nederland, Europese en
mondiale competities
Een vereniging en betaaldvoetbalorganisatie tezamen of afzonderlijk, toegelaten
door het amateurvoetbal en/of het betaald voetbal
Een aan de competities van het veldvoetbal deelnemende eenheid van spelers
Daar waar gesproken wordt over hem/hij moet - indien van toepassing - gelezen
worden haar/zij
Alle vormen van voetbal die buiten de reguliere competitie en/of bekercompetitie
van de KNVB, al dan niet in wedstrijdverband worden beoefend
Een speelveld dat voldoet aan de voorschriften in het Reglement Wedstrijden
Amateurvoetbal, de spelregels en de door het bestuur amateurvoetbal daaraan
gestelde eisen
De periode van 1 augustus tot 1 juli
Een competitie voor eerste elftallen (standaardelftallen) van verenigingen
Het elftal van een vereniging in een competitie voor eerste elftallen zaterdag- of
zondagvoetbal
Een aan de competities van het veldvoetbal of zaalvoetbal deelnemende eenheid
van spelers
Een volgens een beker- of competitiesysteem uitgeschreven reeks van twee of
meer wedstrijden, waarbij de uitslagen bepalen, welk elftal winnaar is en eventueel
recht heeft op een prijs of titel, danwel zogenaamde nederlaagwedstrijden, waarbij
tot winnaar wordt verklaard het elftal, dat het beste resultaat heeft behaald tegen
de vereniging die de wedstrijden heeft uitgeschreven
Een vereniging of een afdeling van een omnivereniging waarvan het eerste elftal
deelneemt aan de door de KNVB of een district georganiseerde
veldvoetbalcompetitie
Een veldvoetbalvereniging en/of een zaalvoetbalvereniging en/of een
veldvoetbalvereniging met een zaalvoetbalafdeling
Veldvoetbal en/of zaalvoetbal
Veldvoetbalcompetitie en/of zaalvoetbalcompetitie
Wedstrijden anders dan gespeeld voor de competitie en daarmee
samenhangende wedstrijden, Nederlandse voetbalbekers, kampioenschappen
van Nederland, Europese en Mondiale competities
Bindende wedstrijden en/of vriendschappelijke wedstrijden
Reglementen of besluiten van organen die betrekking hebben op het verloop van
een wedstrijd, de spelregels daaronder begrepen
Een vereniging of een afdeling van een vereniging die deelneemt aan de door de
KNVB of een district georganiseerde zaalvoetbalcompetitie
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Artikel 1 – Deelname aan voetbalcompetities
Om als vereniging deel te nemen aan de voetbalcompetities van de KNVB dient de vereniging te voldoen aan de voorwaarden zoals
gesteld in artikel 25 van het Reglement Amateurvoetbal.
Artikel 2 – Vergoeding ingeval van televisie-uitzending
De door een vereniging te ontvangen vergoeding in verband met de televisie-uitzending van een wedstrijd of een gedeelte daarvan,
moet tot de toegangsgelden van de desbetreffende wedstrijd worden gerekend.
Artikel 3 – Toegangsgelden
1. De ontvangende vereniging heeft bij de thuiswedstrijden, toernooien of beslissingswedstrijden het recht toegangsgelden te
heffen van de toeschouwers.
2. Indien van toeschouwers toegangsgelden worden geheven, is de vereniging verplicht hiervan een volledige administratie te
houden. De gelden moeten aan de kas van de vereniging worden afgedragen.
3. Bij beker- en beslissingswedstrijden kan het bestuur amateurvoetbal regels vaststellen ten aanzien van de verdeling van de
toegangsgelden.
Artikel 4 – Ordemaatregelen en aansprakelijkheid
1. Een vereniging is verplicht al datgene te doen wat in haar vermogen ligt om voor, tijdens en na de wedstrijd de orde te
handhaven en de persoonlijke veiligheid van spelers en functionarissen te waarborgen.
2. De bezoekende vereniging, haar leden en haar aanhang zullen zich onthouden van ieder gedrag waardoor schade aan enig
onderdeel van de accommodatie in gebruik bij de ontvangende vereniging kan ontstaan.
3. Het bestuur amateurvoetbal kan iedere vereniging voorschriften geven tot het handhaven van de orde bij wedstrijden, alsmede
personen aanwijzen die belast zijn met de controle op de naleving van die voorschriften.
4. De bezoekende vereniging is aansprakelijk voor de schade die door haar leden en/of aanhang aan de accommodatie in gebruik
bij de ontvangende vereniging is veroorzaakt.
5. Indien:
a. de ontvangende vereniging bij de tuchtcommissie aangifte heeft gedaan van het wangedrag van de leden en/of aanhang
van de bezoekende vereniging waardoor schade is veroorzaakt en
b. de tuchtcommissie de bezoekende vereniging ter zake schuldig heeft bevonden,
is de bezoekende vereniging gehouden de schade onverwijld aan de ontvangende vereniging te vergoeden. Wanneer
tussen de verenigingen geen overeenstemming over de hoogte van de geleden schade bestaat, beslist het bestuur
amateurvoetbal over de hoogte van deze schadevergoeding.
6. Het, al dan niet op vrijwillige basis, voldoen van de schadevergoeding door de bezoekende vereniging laat onverlet de
tuchtrechtelijke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van de vereniging en haar leden.
Artikel 5 – Verplichte vrije toegang
1. Een vereniging is verplicht vrije toegang te verlenen tot de door de sectie amateurvoetbal uitgeschreven of goedgekeurde
wedstrijden aan allen, die in het bezit zijn van een door of namens het bestuur amateurvoetbal afgegeven, naar tijdsruimte
beperkt, algemeen toegangsbewijs.
2. Aan personen, die door het bondsbestuur, het bestuur amateurvoetbal of het districtscollege schriftelijk zijn gemachtigd, moet
door de vereniging altijd vrije toegang worden verleend tot de speelvelden en alle daarbij behorende of daarop voorkomende
inrichtingen.
3. Het in lid 2 genoemde recht van vrije toegang kan worden beperkt of ingetrokken indien de wedstrijd wordt gespeeld onder
auspiciën van een organisatie die met goedkeuring van de KNVB wedstrijden laat spelen.
4. Consuls hebben te allen tijde vrije toegang tot de speelvelden waarvoor zij zijn aangesteld.
Artikel 6 – Competitiestructuur
1. De klassen van de competitie amateurvoetbal zijn ingedeeld in twee categorieën:
categorie A voor het prestatieve voetbal; en
categorie B voor het overige voetbal.
2. De top van de competitiestructuur in categorie A bestaat voor zover het betreft de:
a. mannen veldvoetbalcompetitie, uit één zaterdag en één zondag topklasse met daaronder drie zaterdag hoofdklassen en drie
zondag hoofdklassen;
b. vrouwen veldvoetbalcompetitie:
internationaal:  uit  de  door  de  Stichting  Women’s  BeNe  League  georganiseerde  Women’s  BeNe  League;;
nationaal: uit één topklasse met daaronder twee hoofdklassen;
c. mannen zaalvoetbalcompetitie, uit één eredivisie met daaronder twee eerste divisies;
d. vrouwen zaalvoetbalcompetitie, uit één eredivisie.
3. Het bestuur amateurvoetbal stelt jaarlijks voor aanvang van de competitie de indeling van elftallen/teams in klassen, en de
indeling van de klassen in categorieën, vast. Voor aanvang van de competitie wordt de indeling via het hiertoe door het bestuur
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4.

5.
6.

amateurvoetbal aangewezen medium kenbaar gemaakt met inbegrip van de voor dat seizoen geldende promotie- en
degradatieregeling(en).
a. Elke vereniging die toetreedt tot de KNVB en de sectie amateurvoetbal en gaat deelnemen aan
de veldvoetbalcompetities, wordt met haar standaardelftal ingedeeld in de laagste klasse van de standaardcompetities in
een district. De overige elftallen/teams worden ingedeeld in categorie B.
b. Uitsluitend op verzoek van de vereniging kan, in afwijking van het onder a bepaalde, indeling van al haar elftallen/teams
plaatsvinden in de competities die zijn ingedeeld in de categorie B.
Elke vereniging die toetreedt tot de KNVB en de sectie amateurvoetbal en gaat deelnemen aan de zaalvoetbalcompetities, wordt
met haar teams geplaatst in de laagste klasse van het district, waartoe zij behoort.
Het bestuur amateurvoetbal kan om bijzondere redenen elftallen/teams in een hogere klasse plaatsen, mits daardoor naar het
oordeel van het bestuur amateurvoetbal geen belangen van andere verenigingen worden geschaad.

Artikel 7 – Competities en wedstrijdprogramma
1. a. Jaarlijks worden door het bestuur amateurvoetbal competitiewedstrijden georganiseerd waaraan alle verenigingen met een
nader te bepalen aantal elftallen/teams kunnen deelnemen.
b. Het bestuur amateurvoetbal stelt het wedstrijdprogramma vast.
c. Competitiewedstrijden van het zaterdagvoetbal, worden voornamelijk vastgesteld op zaterdagen. Bij uitzondering worden zij
vastgesteld op andere weekdagen, echter in principe niet op zondag. De competitiewedstrijden van het zondagvoetbal,
worden voornamelijk vastgesteld op zondagen.
2. Wedstrijden om beker- en wisselprijzen om gewone en periodekampioenschappen en om promotie en degradatie, kunnen door
het bestuur amateurvoetbal worden georganiseerd onder daarvoor door het bestuur amateurvoetbal vastgestelde voorschriften.
Ook kunnen door het bestuur amateurvoetbal kampioenscompetities worden georganiseerd.
3. a. Het bestuur amateurvoetbal stelt voor iedere wedstrijd datum en aanvangsuur vast en publiceert deze via het hiertoe door
het bestuur amateurvoetbal aangewezen medium.
b. Iedere vereniging is verplicht een wedstrijd te doen spelen indien zij ten minste de derde werkdag voor de dag waarop de
wedstrijd is vastgesteld in kennis is gesteld van de datum en het aanvangsuur.
c. Voor één elftal/team zullen niet meer dan drie wedstrijden per acht opeenvolgende dagen worden vastgesteld.
4. Een vastgestelde wedstrijd kan door het bestuur amateurvoetbal worden uitgesteld indien daarvan ten minste twaalf uur van
tevoren aan betrokkenen kennis is gegeven, zulks behoudens uitzonderlijke omstandigheden die naar het oordeel van het
bestuur amateurvoetbal tot kennisgeving op een kortere termijn aanleiding geven.
5. a. Een elftal/team is verplicht om op het vastgestelde aanvangsuur, zodra de scheidsrechter de
spelers heeft opgeroepen, speelklaar te zijn.
b. Bij 11 tegen 11 wedstrijden in het veldvoetbal is een elftal speelklaar indien minimaal zeven spelers speelklaar aanwezig
zijn.
c. Bij wedstrijden in het zaalvoetbal is een team speelklaar indien speelklaar aanwezig zijn:
minimaal vijf spelers, bij wedstrijden in categorie A;
minimaal vier spelers, bij wedstrijden in categorie B.
6. Een elftal/team is, onverminderd het bepaalde in de artikelen 10 en 11 van dit reglement, verplicht een aangevangen wedstrijd
uit te spelen.
7. De wedstrijden worden gespeeld met inachtneming van de wedstrijdbepalingen.
Artikel 8 – Rangorde in competitie, kampioenschap, promotie, degradatie
Het bestuur amateurvoetbal bepaalt de wijze waarop de rangorde in de diverse competities wordt bepaald en de gevolgen ingeval
van het gelijk eindigen van een of meer elftallen/teams. Jaarlijks voor aanvang van de competitie wordt van de vastgestelde
regelingen mededeling gedaan via het hiertoe door het bestuur amateurvoetbal aangewezen medium.
Artikel 9 – Het uit de competitie nemen van een elftal/team
1. Onverminderd de mogelijkheden van de tuchtrechtelijke organen heeft het bestuur amateurvoetbal
de volgende bevoegdheden:
a. het uit de competitie nemen van een elftal/team vanwege het enkele feit dat dit elftal/team in een seizoen twee keer niet is
opgekomen;
b. het uit de competitie nemen van een elftal/team vanwege het enkele feit, dat dit elftal/team schuldig is verklaard aan het
twee keer in een seizoen niet uitspelen van een wedstrijd;
c. het uit de competitie nemen van een of meerdere elftallen/teams van een vereniging, indien van deze vereniging een
elftal/team en/of leden eenmaal in extreme vorm of meerdere keren schuldig is/zijn bevonden aan geweld jegens anderen;
d. het uit de competitie nemen van één of meer elftallen/teams van een vereniging, indien door handelen of nalaten van
spelers en/of aanhang van dat elftal of van die elftallen, dan wel van functionarissen van de vereniging een ordelijk verloop
van de competitie belemmerd wordt.
2. Tegen een besluit als genoemd in lid 1 onder d van dit artikel kan beroep ingesteld worden.
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4.

5.

a.
b.
c.

Voor de behandeling van beroepen genoemd in lid 2 stelt het bestuur amateurvoetbal een onafhankelijke commissie in.
De commissie bestaat uit ten minste vijf leden.
De leden van de commissie worden door het bestuur amateurvoetbal benoemd telkens voor een periode van drie jaar. Zij
zijn terstond herbenoembaar.
Het bestuur amateurvoetbal stelt bij afzonderlijk besluit vast:
a. de bevoegdheden van de commissie;
b. de procedure voor de indiening en de behandeling van het beroep.
Het besluit wordt gepubliceerd via het door het bestuur amateurvoetbal voor publicatie aangewezen medium.
Het bepaalde in lid 1 onder c is eveneens van toepassing, indien van een vereniging een elftal/team en/of leden schuldig is/zijn
bevonden aan geweld jegens anderen tijdens de wedstrijd, terwijl de wedstrijd toch is uitgespeeld, dan wel schuldig is/zijn
bevonden aan geweld jegens anderen voor of na de wedstrijd.

Artikel 10 – Niet spelen van een wedstrijd
1. Een wedstrijd wordt niet gespeeld in de volgende gevallen:
a. indien het speelveld wordt afgekeurd door de scheidsrechter;
b. indien een half uur na het vastgestelde aanvangsuur één der elftallen/teams niet tot spelen gereed is, zoals bepaald in
artikel 7 lid 5 van dit reglement.
c. indien een half uur na het vastgestelde aanvangsuur van een veldvoetbalwedstrijd geen scheidsrechter aanwezig is.
d. indien 15 minuten na het vastgestelde aanvangsuur van een zaalvoetbalwedstrijd geen scheidsrechter aanwezig is.
2. De volgende gevallen worden met het niet spelen van een wedstrijd gelijk gesteld:
a. het opzettelijk vormen van een zwak elftal of team dan wel het opzettelijk beneden zijn kunnen presteren van een elftal of
team;
b. indien het bestuur amateurvoetbal van oordeel is, dat overigens enig reglement is overtreden respectievelijk niet juist is
toegepast.
3. De tuchtrechtelijke organen als genoemd in het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal bepalen in voorkomende gevallen
of er sprake is van verwijtbaarheid aan het niet spelen van een wedstrijd.
Artikel 11 – Niet uitspelen van een wedstrijd
1. Een wedstrijd wordt niet uitgespeeld in de volgende gevallen:
a. indien ten gevolge van een (te) late aanvang (door bijvoorbeeld invallende duisternis) de volledige speeltijd niet wordt vol
gemaakt;
b. indien de wedstrijd voortijdig wordt beëindigd door een elftal of team of door beide elftallen of teams;
c. indien de scheidsrechter daartoe beslist;
d. indien het aantal beschikbare speelgerechtigde spelers in het veldvoetbal van een der elftallen bij 11 tegen 11 wedstrijden
daalt tot onder de zeven;
e. indien het aantal beschikbare speelgerechtigde spelers in het zaalvoetbal van een der teams daalt tot onder de drie;
f. indien tijdens de wedstrijd de scheidsrechter uitvalt, zonder dat een plaatsvervanger bereid is als zodanig op te treden, met
inachtneming van het bepaalde in artikel 19 van dit reglement;
g. door andere dan de hierboven genoemde oorzaken.
2. Het bestuur amateurvoetbal heeft de mogelijkheid een wedstrijd als niet uitgespeeld te beschouwen indien bijzondere
omstandigheden zulks naar oordeel van dit bestuur rechtvaardigen.
3. De tuchtrechtelijke organen als genoemd in het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal bepalen in voorkomende gevallen
of er sprake is van verwijtbaarheid aan het niet uitspelen van de wedstrijd.
Artikel 12 – Terugtrekken uit de competitie
1. Een vereniging is verplicht die elftallen/teams wedstrijden te laten spelen, die zij voor de competities heeft ingeschreven en die
door het bestuur amateurvoetbal zijn toegelaten.
2. a. Een vereniging kan elftallen/teams die uitkomen in een competitie die ingedeeld is in de categorie A niet uit de competitie
terugtrekken.
b. Een vereniging kan elftallen/teams die uitkomen in een competitie die ingedeeld is in de categorie B wel uit de competitie
terugtrekken, mits:
het bestuur amateurvoetbal daartoe toestemming heeft verleend; en
aan andere door het bestuur amateurvoetbal gestelde voorwaarden is voldaan.
3. Het bestuur amateurvoetbal bepaalt de gevolgen van het terugtrekken van elftallen/teams uit de competitie.
Artikel 13 – Uitspeelvoorwaarden
1. In dit artikel wordt onder het begrip wedstrijd eveneens een gedeelte van een wedstrijd verstaan.
2. Indien het bestuur amateurvoetbal het niet uitgespeelde gedeelte van een wedstrijd later laat uitspelen, zal dit bestuur dat doen
onder door hem te bepalen voorwaarden. Uitgangspunt hierbij zal zijn dat het later te spelen gedeelte zoveel mogelijk onder die
voorwaarden wordt gespeeld die golden tijdens de niet uitgespeelde wedstrijd.
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Artikel 14 – Voorwaarden voor het deelnemen aan wedstrijden
1. Aan de door het bestuur amateurvoetbal uitgeschreven of goedgekeurde wedstrijden kan slechts worden deelgenomen door de
speler, die:
a. lid is van de KNVB;
b. door de KNVB als speelgerechtigd lid van de vereniging waarvoor hij aan wedstrijd wenst deel te nemen is geregistreerd;
c. in het bezit is gesteld van een door de KNVB uitgegeven geldige, persoonlijke spelerspas als genoemd in artikel 23 van dit
reglement;
d. niet is geschorst als lid van de KNVB of is uitgesloten van het deelnemen aan door het bestuur amateurvoetbal
uitgeschreven of goedgekeurde wedstrijden;
e. van het bestuur amateurvoetbal toestemming heeft gekregen nadat hij aan één of meer wedstrijden onder goedkeuring van
een bij de FIFA aangesloten buitenlandse bond heeft deelgenomen;
f. voldoet aan hetgeen daartoe voorts is bepaald in de Statuten en reglementen van de KNVB en aan de besluiten van diens
organen.
2. a. Een speler of wisselspeler aan wie voor, tijdens of na een bindende wedstrijd een directe rode kaart is getoond, is niet
gerechtigd om uit te komen in de eerstvolgende bindende wedstrijd van zijn elftal/team. Voorts is hij niet gerechtigd in enig
ander elftal/team van zijn vereniging uit te komen tot en met de dag waarop zijn elftal/team deze eerstvolgende wedstrijd
heeft  gespeeld.  Deze  bepaling  is  ook  van  toepassing  voor  een  speler  uit  de  Women’s  BeNe League. De speler is niet
gerechtigd  uit  te  komen  in  de  eerstvolgende  bindende  wedstrijd  van  de  Women’s  BeNe  League of van enig ander elftal/team
van de desbetreffende satellietvereniging.
b. Van het vermelde onder a wordt geen nadere mededeling gedaan.
c. Bij een eventuele uitspraak door de tuchtcommissie ter zake van de aan de directe veldverwijdering ten grondslag liggende
overtreding wordt de wedstrijd als genoemd onder a in mindering gebracht op de opgelegde straf.
Artikel 15 – Deelneming, leeftijdsgrenzen, spelers
1. Slechts spelers die binnen de in lid 3 of 4 genoemde leeftijdsgrenzen vallen, kunnen aan de competities en/of toernooien voor
jeugdspelers deelnemen.
2. Spelers in klassen A, B en C worden aangeduid als junioren en spelers in de klassen D, E en F als pupillen.
3. De in lid 2 genoemde klassen hebben de volgende leeftijdsgrenzen:
a. klasse A: dit zijn spelers die
17, 18 of 19 jaar zijn en
op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt;
b. klasse B: dit zijn spelers die
15, 16 of 17 jaar zijn en
op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt;
c. klasse C: dit zijn spelers die
13, 14 of 15 jaar zijn en
op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 14 jaar nog niet hebben bereikt;
d. klasse D: dit zijn spelers die
11, 12 of 13 jaar zijn en
op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt;
e. klasse E: dit zijn spelers die
9, 10 of 11 jaar zijn en
op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 10 jaar nog niet hebben bereikt;
f. klasse F: dit zijn spelers die
5, 6, 7, 8 of 9 jaar zijn en
op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 8 jaar nog niet hebben bereikt.
4. Een competitie van specifieke meisjeselftallen/teams bestaat uitsluitend in de klasse meisjesjunioren in de leeftijd van 13 tot 19
jaar. Dit zijn speelsters die ten minste 13 jaar oud zijn en op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar
nog geen 18 jaar oud zijn.
5. Het bestuur amateurvoetbal is bevoegd om van het gestelde in lid 4 af te wijken door binnen de leeftijdsgrens een splitsing aan
te brengen. Hierbij dient zoveel mogelijk aansluiting te worden gezocht bij de leeftijdsgrenzen zoals gesteld in lid 3.
6. Indien een situatie als genoemd in lid 5 zich voordoet, kan het bestuur amateurvoetbal aan een speelster uitkomend in de
desbetreffende klassen dispensatie verlenen van een vastgestelde klassenindeling.
7. Een speler mag in de jeugdvoetbalcompetitie onbeperkt in een hogere leeftijdsklasse uitkomen.
8. Een speler mag uitkomen in competities en/of toernooien voor senioren indien hij ten minste 15 jaar oud is. Deze leeftijdsgrens
kan door het bestuur amateurvoetbal worden teruggebracht tot 14 jaar voor wedstrijden van competities die zijn ingedeeld in
categorie B.
9. Indien een speler in de loop van de competitie in 15 of meer seniorenvoetbalcompetitiewedstrijden is uitgekomen, is deze speler
niet meer gerechtigd als speler in de klassen A en B uit te komen.
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10. Het bestuur amateurvoetbal kan dispensatie verlenen aan een speler om in een door het district te bepalen lagere leeftijdsklasse
uit te komen.
11. Een speler, uitkomend in de klassen A, B of C, die in de loop van de competitie 15 of meer wedstrijden voor een of meer hogere
elftal(len)/team(s) heeft gespeeld, is niet meer gerechtigd in een lager elftal/team in dezelfde klasse, dan wel in een lagere
klasse uit te komen.
Artikel 16 – Niet gerechtigde speler
1. Indien verondersteld wordt dat een niet gerechtigde speler aan een wedstrijd of een gedeelte van een wedstrijd heeft
deelgenomen, kan de tegenpartij van de vereniging die verondersteld wordt in overtreding te zijn of een andere belanghebbende
vereniging uit dezelfde poule om ongeldigheid van de gespeelde wedstrijd en opnieuw vaststellen van de wedstrijd verzoeken
door:
a. bij het bestuur amateurvoetbal een schriftelijk verzoek in te dienen tot controle van het wedstrijdformulier, onder opgave van
de naam van de speler(s) van wie de niet-gerechtigdheid wordt verondersteld. Het verzoek dient binnen zes werkdagen na
de wedstrijd door het bestuur amateurvoetbal te zijn ontvangen.
b. in het onder a genoemde verzoek aan te geven dat overspelen van de wedstrijd wordt verlangd.
2. Indien ingevolge artikel 59 lid 3 van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal de verkorte procedure van toepassing is,
dient in afwijking van lid 2 onder a het verzoek tot ongeldigverklaring en overspelen van de wedstrijd binnen 48 uur na de
wedstrijddag door het districtskantoor of het bestuur amateurvoetbal te zijn ontvangen.
3. Onverminderd de mogelijkheden van de tuchtrechtelijke organen, besluit het bestuur amateurvoetbal tot het opnieuw vaststellen
van een wedstrijd indien naar zijn oordeel vast staat dat sprake is geweest van een niet gerechtigde speler.
4. Het bestuur amateurvoetbal kan besluiten een wedstrijd niet te laten overspelen, als de uitslag daarvan niet van invloed is op
een positie in de stand die recht geeft op kampioenschap, promotie, deelname aan bekercompetities of enige nacompetitie of
wedstrijdreeks, of die zou leiden tot degradatie.
Artikel 17 – Bijzonderheden ten aanzien van het deelnemen aan wedstrijden
1. a. Een seniorspeler, die bij zijn vereniging aan de competities van zowel het zaterdag- als zondagvoetbal kan deelnemen,
mag, zodra hij eenmaal voor zijn vereniging in een wedstrijd in één van beide competities in categorie A is uitgekomen
tijdens dat seizoen alleen nog deelnemen aan die competitie, behoudens dispensatie van het bestuur amateurvoetbal.
b. Een jeugdspeler die bij zijn vereniging aan de seniorencompetitie van zowel het zaterdag- als het zondagveldvoetbal kan
deelnemen, mag, zodra hij eenmaal voor zijn vereniging in een wedstrijd in een van beide competities is uitgekomen tijdens
een seizoen alleen nog deelnemen aan de seniorencompetitie waarin hij is uitgekomen, behoudens dispensatie van het
bestuur amateurvoetbal.
2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van het Algemeen Reglement geldt dat een speler niet belemmerd mag worden
om zowel in een veldvoetbalcompetitie als in een zaalvoetbalcompetitie uit te komen.
3. Een trainer-coach mag gedurende het seizoen dat hij bij de KNVB als trainer-coach van een elftal/team geregistreerd staat of
heeft gestaan uitsluitend als speler deelnemen aan bindende wedstrijden van dit elftal/team in de hiertoe door het bestuur
amateurvoetbal aangewezen competitieklassen, behoudens dispensatie van het bestuur amateurvoetbal.
Artikel 18 – Wisselspelers veldvoetbal
1. a. In wedstrijden van competities die ingedeeld zijn in de categorie A mogen gedurende de gehele wedstrijd niet meer dan drie
spelers worden gewisseld. Een speler die eenmaal is gewisseld, mag niet meer aan de wedstrijd deelnemen.
b. In wedstrijden van competities die ingedeeld zijn in de categorie B mogen gedurende de gehele wedstrijd vijf spelers worden
gewisseld. Het is toegestaan dat een eenmaal gewisselde speler via een volgende wissel weer aan de wedstrijd deelneemt.
c. Het bestuur amateurvoetbal is bevoegd een afwijkende regeling vast te stellen voor nader aan te geven categorieën
wedstrijden in de categorie A en B.
2. a. Indien een vereniging van mening is dat in een wedstrijd waar een van haar elftallen/teams aan deelnam door een
scheidsrechter de bepalingen voor het aantal wisselspelers onjuist zijn toegepast, kan zij, als zij van oordeel is hierdoor te
zijn benadeeld, het bestuur amateurvoetbal binnen zes werkdagen na de wedstrijd verzoeken de wedstrijd te laten
overspelen van het ogenblik af waarop de onjuiste beslissing is genomen.
b. Indien de wedstrijd als bedoeld onder a is gespeeld op 15 maart of een latere datum van het lopende seizoen, dient in
afwijking van het onder a bepaalde het verzoek de eerstvolgende werkdag na de wedstrijd in het bezit van het
districtskantoor te zijn. Toezending kan in dat geval per telefax of via elektronisch berichtenverkeer plaatsvinden, met
onmiddellijke bevestiging via nazending per gewone post.
Artikel 19 – Wedstrijdleiding
1. a. Slechts leden van de KNVB mogen de functie van scheidsrechter en assistent-scheidsrechter vervullen.
b. Scheidsrechters worden ingedeeld in door de KNVB vast te stellen groepen. Aan deze groepen worden klassen van
wedstrijden toegekend, nader te regelen in een bestuursbesluit.
2. Het bestuur amateurvoetbal stelt waar mogelijk volgens de in lid 1 onder b genoemde indeling scheidsrechters en assistentscheidsrechters aan.
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3.
4.
5.
6.

Van elke aanstelling als genoemd in lid 2 wordt betrokkene in kennis gesteld via het door het bestuur amateurvoetbal voor
publicatie aangewezen medium en/of een schriftelijke mededeling.
De scheidsrechter, onder wiens leiding op grond van dit artikel de wedstrijd is aangevangen, is bevoegd tot het einde van de
wedstrijd als scheidsrechter te fungeren.
Het bestuur amateurvoetbal stelt richtlijnen vast over de aanstelling en vervanging van de arbitrage.
Bij het niet doorgaan van een wedstrijd wegens afwezigheid van de scheidsrechter, als genoemd in lid 4, kunnen door het
bestuur amateurvoetbal, na onderzoek of de inspanningsverplichting om te komen tot een vervangende scheidsrechter
daadwerkelijk is nagekomen, de kosten van vervoer -maximaal  5  auto’s  ingeval  van  een  veldvoetbalwedstrijd  en  maximaal  4  
auto’s  ingeval  van  een  zaalvoetbalwedstrijd,  tegen  de  jaarlijks  vast  te  stellen  kilometervergoeding  worden  vergoed, een en ander
nog te verhogen met noodzakelijk gemaakte kosten voor veerboten, tolbruggen e.d.

Artikel 20 – Wedstrijdformulieren
1. a. De in het programma eerstgenoemde vereniging draagt zorg voor een door het bestuur amateurvoetbal vastgesteld
wedstrijdformulier.
b. Indien geen formulier ter beschikking is, draagt de eerstgenoemde vereniging zorg voor een schriftelijke opgave met daarop
dezelfde gegevens als op het hiervoor genoemde wedstrijdformulier. De navolgende bepalingen zijn op deze schriftelijke
opgave gelijkelijk van toepassing.
2. Voor op zich zelf staande vriendschappelijke wedstrijden en vriendschappelijke wedstrijden gespeeld in het kader van een
toernooi, vervalt de verplichting om een wedstrijdformulier in te leveren, zulks onverkort het bepaalde in artikel 44 van het
Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal.
3. Het bestuur amateurvoetbal stelt nadere richtlijnen vast omtrent het gebruik van het wedstrijdformulier.
Artikel 21 – Rapportformulieren
Ingeval van het niet doorgaan of het staken van een wedstrijd, het voordoen van onregelmatigheden voor, tijdens of na de wedstrijd
en in overige gevallen waarin de scheidsrechter dit nodig oordeelt, moet aan het bestuur amateurvoetbal gerapporteerd worden door
de:
a. scheidsrechter;
b. assistent-scheidsrechters aangesteld door de KNVB;
c. degene aan wie een overtreding is tenlastegelegd, tenzij hij afziet van verweer;
d. bij de ongeregeldheden betrokken speler(s) van de tegenpartij en/of coach(es);
e. betrokken verenigingsbesturen;
f. rapporteur;
g. waarnemer en/of secretaris-tijdwaarnemer;
h. andere door de scheidsrechter aan te wijzen personen.
Artikel 22 – Speeltijden
Het bestuur amateurvoetbal stelt de speeltijden van de jeugdwedstrijden vast met dien verstande dat:
1. De wedstrijden in het veldvoetbal bij voorkeur op zaterdag worden gespeeld. Veldvoetbalwedstrijden van pupillen kunnen ook in
de middag van andere dagen van de week worden vastgesteld.
2. De speeltijden van de jeugdwedstrijden bedragen ten hoogste:
a. klasse A en meisjesjunioren 16-19 jaar:
veldvoetbal 2 x 45 minuten;
zaalvoetbal 2 x 25 minuten.
b. klasse B:
veldvoetbal 2 x 40 minuten;
zaalvoetbal 2 x 20 minuten.
c. klasse C en meisjesjunioren 13-16 jaar:
veldvoetbal 2 x 35 minuten;
zaalvoetbal 2 x 20 minuten.
d. klasse D:
veldvoetbal 2 x 30 minuten;
zaalvoetbal 2 x 15 minuten.
e. klasse E:
veldvoetbal 2 x 25 minuten;
zaalvoetbal 2 x 15 minuten.
f. klasse F:
veldvoetbal 2 x 20 minuten;
zaalvoetbal 2 x 15 minuten.
3. Bij de wedstrijden als bedoeld in lid 2 wordt in het veldvoetbal tussen de beide speelhelften een rust gehouden van ten minste 5
en ten hoogste 15 minuten.
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4.

5.

6.
7.

Bij toernooien kan de speeltijd per wedstrijd worden verkort, met dien verstande, dat de speelduur per toernooidag ten hoogste
bedraagt:
a. klasse A en meisjesjunioren 13-19 jaar:
veldvoetbal maximaal 150 minuten;
zaalvoetbal maximaal 120 minuten en minimaal 2 x 10 minuten.
b. klasse B:
veldvoetbal maximaal 150 minuten;
zaalvoetbal maximaal 120 minuten en minimaal 2 x 10 minuten.
c. klasse C:
veldvoetbal maximaal 120 minuten;
zaalvoetbal maximaal 120 minuten en minimaal 2 x 10 minuten.
d. klasse D:
veldvoetbal maximaal 120 minuten;
zaalvoetbal maximaal 100 minuten en minimaal 2 x 7,5 minuten.
e. klasse E:
veldvoetbal maximaal 90 minuten;
zaalvoetbal maximaal 100 minuten en minimaal 2 x 7,5 minuten.
f. klasse F:
veldvoetbal maximaal 90 minuten;
zaalvoetbal maximaal 60 minuten en minimaal 2 x 7,5 minuten.
De totale duur van een toernooidag mag niet langer duren dan:
a. klasse D:
veldvoetbal 360 minuten;
zaalvoetbal 240 minuten.
b. klasse E:
veldvoetbal 270 minuten;
zaalvoetbal 240 minuten.
c. klasse F:
veldvoetbal 270 minuten;
zaalvoetbal 240 minuten.
In het veldvoetbal worden wedstrijden in de klassen D, E en F bij voorkeur gespeeld in twee van elkaar onafhankelijke najaarsen voorjaarswedstrijdreeksen.
In het veldvoetbal mogen in de klasse F geen wedstrijden plaatsvinden tussen poulewinnaars.

Artikel 23 – Spelerspas
1. Een geldige, persoonlijke spelerspas dient, in nader door het bestuur amateurvoetbal aan te wijzen klassen, voor aanvang van
iedere wedstrijd getoond te worden aan de scheidsrechter. De scheidsrechter controleert in het bijzijn van de aanvoerders van
de beide elftallen/teams de gegevens op het wedstrijdformulier aan de hand van de spelerspassen.
2. Het bestuur amateurvoetbal stelt nadere richtlijnen met betrekking tot de controle van de spelerspas.
Artikel 24 – Wedstrijdkleding
1. Een vereniging, die aan de competities wil deelnemen, is verplicht uniforme wedstrijdkleding voor haar spelende leden vast te
stellen en haar spelers in deze uniforme wedstrijdkleding uit te laten komen.
2. Van de uniforme wedstrijdkleding waarvan een vereniging gebruik wenst te maken dient voorafgaand aan elk seizoen op uiterlijk
1 juli, opgave te worden gedaan aan het bestuur amateurvoetbal opdat een beschrijving van de wedstrijdkleding kan worden
opgenomen in het hiertoe door het bestuur amateurvoetbal aangewezen medium.
3. Voor de elftallen/teams van verenigingen die deelnemen aan door het bestuur amateurvoetbal nader aan te wijzen
competitieklassen geldt dat de wedstrijdkleding van de spelende leden eerst voorafgaand aan elk seizoen ter goedkeuring aan
het bestuur amateurvoetbal moet worden voorgelegd. Voorafgaande toestemming van het bestuur amateurvoetbal is eveneens
vereist ingeval een vereniging gedurende een seizoen de uniforme wedstrijdkleding wenst te wijzigen.
4. Een overeenkomst, waarbij reclame op de wedstrijdkleding wordt overeengekomen, mag niet leiden tot wijziging van de door het
bestuur amateurvoetbal goedgekeurde wedstrijdkleding van de vereniging.
5. Overeenkomsten met betrekking tot reclame op wedstrijdkleding kunnen betrekking hebben op alle elftallen/teams van de
vereniging, dan wel op één of meerdere elftallen/teams van die vereniging. Indien ten behoeve van een specifiek elftal/team
reclame op de wedstrijdkleding is overeengekomen, dient deze voor alle spelers en reserves van dat elftal/team uniform te zijn.
6. Te allen tijde dienen de door de FIFA gestelde regels ter zake van reclame-uitingen op de uitrusting van scheidsrechters,
assistent-scheidsrechters en waarnemers te worden nageleefd.
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Artikel 25 – Speelvelden en kleedgelegenheden
1. a. Een vereniging is verplicht gedurende de gehele looptijd van de competitie ten minste één accommodatie met één of
meerdere voor de thuiswedstrijden aangewezen speelvelden, met kleedgelegenheid in de onmiddellijke nabijheid daarvan,
ter beschikking te hebben die voldoen aan de voorschriften zoals deze in dit reglement, in de besluiten van het bestuur
amateurvoetbal en in de spelregels zijn vastgelegd.
b. Voorafgaand aan het seizoen dient aan de KNVB opgave te worden gedaan van de accommodatie en het aantal
reglementaire speelvelden waarover wordt beschikt. Een vereniging dient voorts van elke wijziging, als gevolg waarvan een
speelveld niet meer als reglementair speelveld kan worden beschouwd, direct opgave te doen aan de KNVB.
2. Een vereniging, die de beschikking heeft over meer dan één reglementair speelveld die niet alle zijn gelegen op dezelfde
accommodatie, dient ten minste drie werkdagen voor de datum, waarop de wedstrijd wordt gespeeld, aan de tegenpartij, de
scheidsrechter, de assistent-scheidsrechters en de consul kennis te geven op welk speelveld de wedstrijd wordt gespeeld, tenzij
daarvan op reglementair voorgeschreven andere wijze tijdig mededeling is gedaan.
3. Indien een vereniging tijdens het seizoen van accommodatie verandert, is zij verplicht de KNVB hiervan ten minste een maand
van te voren in kennis te stellen.
4. Een vereniging is niet gerechtigd thuiswedstrijden te spelen op andere dan de in de lid 1 genoemde speelvelden tenzij er sprake
is van een situatie als genoemd in lid 5.
5. Een vereniging die door buitengewone omstandigheden, zulks ter beoordeling van het bestuur amateurvoetbal, tijdelijk niet de
beschikking heeft over een reglementair speelveld, kan het bestuur amateurvoetbal toestemming vragen haar thuiswedstrijden te
spelen op een ander reglementair speelveld. Hierbij geldt als voorwaarde dat de vereniging ten minste drie werkdagen voor de
datum waarop de wedstrijd wordt gespeeld, aan de tegenpartij, de scheidsrechter, de assistent-scheidsrechters en de consul
mededeling doet dat de wedstrijd op dit andere speelveld wordt gespeeld, tenzij daarvan op reglementair voorgeschreven
andere wijze reeds tijdig mededeling is gedaan.
6. Een vereniging, die voor haar thuiswedstrijden een speelveld gebruikt van een andere vereniging, is verantwoordelijk voor het
naleven van de voorschriften als genoemd in artikel 25 van dit reglement. Blijft de vereniging daarmee in gebreke, dan geeft de
scheidsrechter hiervan zo spoedig mogelijk kennis aan het bestuur amateurvoetbal, ook al is geen bezwaar gemaakt door de
bezoekende vereniging en ook al is de wedstrijd doorgegaan.
7. Het bestuur amateurvoetbal stelt richtlijnen op omtrent de keuring van speelvelden.
Artikel 26 – Vriendschappelijke wedstrijden en toernooien
1. Voor wedstrijden tussen elftallen/teams van verenigingen die behoren tot de sectie amateurvoetbal en tegen elftallen die
behoren tot de sectie betaald voetbal is geen toestemming van het bestuur amateurvoetbal vereist.
2. Voorafgaande toestemming van het bestuur amateurvoetbal is wel vereist voor op zichzelf staande wedstrijden tegen
buitenlandse elftallen/teams of voor toernooien waaraan buitenlandse elftallen/teams deelnemen.
Toestemming dient in deze gevallen door de betreffende amateurvereniging(en) ten minste 14 dagen voor de dag waarop de
betreffende wedstrijd wordt gespeeld, dan wel het toernooi aanvangt, te worden aangevraagd bij het bestuur amateurvoetbal.
3. Het bestuur amateurvoetbal kan aan het (tot wederopzegging) verlenen van toestemming voorwaarden verbinden.
4. De organiserende vereniging is er voor verantwoordelijk dat vriendschappelijke wedstrijden worden geleid door scheidsrechters,
die lid zijn van de KNVB en die kunnen worden aangesteld overeenkomstig artikel 19 van dit reglement.
5. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van dit reglement zullen door het bestuur amateurvoetbal vastgestelde
wedstrijden altijd voorrang hebben op wedstrijden als genoemd in lid 1 en lid 2.
6. Indien een niet gerechtigde speler aan een wedstrijd of aan een niet uitgespeelde wedstrijd heeft deelgenomen, wordt hiervan
zodra door het bestuur amateurvoetbal de overtreding is vastgesteld, melding gemaakt via het door het bestuur amateurvoetbal
voor publicatie aangewezen medium.
7. De wedstrijden worden gespeeld met inachtneming van de wedstrijdbepalingen.
Artikel 27 – Recreatievoetbal
1. Door of met toestemming van het bestuur amateurvoetbal kunnen wedstrijden worden georganiseerd op het gebied van het
recreatievoetbal;
2. a. Tot het recreatieveldvoetbal kunnen worden toegelaten verenigingen of groepen van ten minste vijftien spelers;
b. Tot het recreatiezaalvoetbal kunnen worden toegelaten verenigingen of groepen van ten minste tien spelers.
3. Krachtens het bepaalde in artikel 11 lid 3 van de Statuten, onderwerpen deelnemers aan het recreatievoetbal, die geen lid zijn
van de KNVB, zich aan de Statuten en reglementen, alsmede aan uitvoeringsbesluiten en/of besluiten van organen van de
KNVB, genoemd in artikel 2 lid 3 van de Statuten. De KNVB heeft de verplichting recreatieve organisaties over het bepaalde in
dit lid te informeren.
4. De aan de KNVB verschuldigde bijdrage van deelnemers aan het recreatievoetbal bedraagt van 1 juli tot en met 30 juni van het
daaropvolgende jaar ten minste <euro> 0,45 per deelnemer.
5. De wedstrijden worden gespeeld met inachtneming van de wedstrijdbepalingen.
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Artikel 28 – Slotbepaling
1. Het bestuur amateurvoetbal is bevoegd, met inachtneming van de geldende reglementaire bepalingen, voor alle in dit reglement
voorkomende artikelen landelijk geldende voorschriften vast te stellen.
2. Het bestuur amateurvoetbal is bevoegd met inachtneming van de geldende reglementaire bepalingen af te wijken van het
bepaalde in dit reglement, voor zover het competities in het jeugdvoetbal en/of categorie B betreft.
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Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal
Geheel herzien en vastgesteld in de algemene vergadering amateurvoetbal op 2 juni 2001 en laatstelijk gewijzigd in de
verenigingsraad amateurvoetbal van 24 mei 2014.
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de arbeidsorganisatie van een district.
de via het door het bestuur amateurvoetbal voor publicatie aangewezen medium of in
het Bewaarnummer gepubliceerde besluiten van een orgaan van de KNVB.
elk lid van de KNVB, rechtspersoon of natuurlijk persoon, waartegen een tuchtzaak
aanhangig is gemaakt, waaraan een overtreding of een administratief verzuim ten
laste is gelegd, waartegen een tuchtrechtelijk onderzoek loopt of dat door een
tuchtrechtelijk orgaan is veroordeeld tot een straf of maatregel.
zowel de landelijke tuchtcommissie en de landelijke commissie van beroep als de
tuchtcommissie en de commissie van beroep van een district.
de landelijke commissie van beroep en de commissie van beroep van een district.
het lid van een commissie, dat fungeert als voorzitter van een kamer bij een
mondeling onderzoek.
de in artikel 2 lid 2 van de Statuten en artikel 2 van het Reglement Amateurvoetbal
genoemde verenigingsorganen van de KNVB, resp. van de sectie amateurvoetbal.
een straf die uitsluitend aan natuurlijke personen kan worden opgelegd met de
gevolgen zoals omschreven in artikel 31 van dit reglement.
elke persoon, die een wedstrijd als omschreven in artikel 7 van het Reglement
Wedstrijden Amateurvoetbal leidt.
een straf die opgelegd kan worden aan zowel natuurlijke personen als aan
verenigingen met de gevolgen zoals omschreven in artikel 33 van dit reglement.
een volgens een beker- of competitiesysteem uitgeschreven reeks van twee of meer
wedstrijden, waarbij de uitslagen bepalen, welk elftal of team winnaar is en eventueel
recht heeft op een prijs of titel, danwel zogenaamde nederlaagwedstrijden, waarbij tot
winnaar wordt verklaard het elftal of team, dat het beste resultaat heeft behaald tegen
de vereniging die de wedstrijden heeft uitgeschreven.
de landelijke tuchtcommissie en de tuchtcommissie van een district.
een straf die uitsluitend aan natuurlijke personen kan worden opgelegd met de
gevolgen zoals omschreven in artikel 30 van dit reglement.
wedstrijden als omschreven in artikel 7 van het Reglement Wedstrijden
Amateurvoetbal.
reglementen of besluiten van organen, die betrekking hebben op het verloop van een
wedstrijd, de spelregels daaronder begrepen.
het formulier als bedoeld in artikel 20 van het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal,
de schriftelijke opgave daaronder begrepen.
een bij een tuchtcommissie of commissie van beroep in behandeling zijnde
overtreding of administratief verzuim.
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Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen
Artikel 1 – 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 en het Reglement Centrale Tuchtrechtspraak Doping KNVB, geschiedt de
tuchtrechtspraak binnen de sectie amateurvoetbal uitsluitend op basis van dit reglement.
Artikel 2 – Commissies met een rechtsprekende taak
1. De tuchtrechtspraak binnen de sectie amateurvoetbal wordt in eerste aanleg uitgeoefend door:
a. de landelijke tuchtcommissie;
b. de tuchtcommissie van een district.
2. De tuchtrechtspraak binnen de sectie amateurvoetbal wordt in hoger beroep uitgeoefend door:
a. de landelijke commissie van beroep;
b. de commissie van beroep van een district.
Artikel 3 – Overige tuchtrechtelijke organen
1. De voorzitters van de tuchtcommissies van de districten vormen samen met een onafhankelijke landelijke voorzitter de
overlegvergadering tuchtzaken.
2. De voorzitters van de commissies van beroep van de districten vormen samen met een onafhankelijke landelijke voorzitter de
overlegvergadering beroepszaken.
Artikel 4 – Absolute onverenigbaarheden
1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 37 lid 4 van de Statuten geldt dat het lidmaatschap van een tuchtcommissie of van
een commissie van beroep is onverenigbaar met:
a. het lidmaatschap van de reglementscommissie;
b. het lidmaatschap van een scheidsrechterscommissie of een werkcommissie daarvan.
2. Het is een lid van een tuchtcommissie of van een commissie van beroep niet toegestaan als scheidsrechter en/of waarnemer op
te treden.
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.
c. De voorzitters van de overlegvergaderingen kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 8 lid 1 van dit reglement geen lid zijn
van een tuchtcommissie of van een commissie van beroep.
4. Werknemers van de KNVB kunnen geen lid zijn van de tuchtrechtelijke organen.
Artikel 5 – Relatieve onverenigbaarheden
1. 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.
2. De leden van een tuchtcommissie of de leden van een commissie van beroep, die met de behandeling van een bepaalde zaak
zijn belast, zijn verplicht af te zien van de behandeling, indien zij op persoonlijke gronden onvoldoende objectief tegenover die
zaak staan.
Artikel 6 – 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. de in artikel 27 van het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal genoemde deelnemers aan het recreatievoetbal.

Hoofdstuk 2: Overlegvergaderingen
Artikel 7 – Verkiezing voorzitters
1. De voorzitter van de overlegvergadering tuchtzaken en de voorzitter van de overlegvergadering beroepszaken worden op
voordracht van het bestuur amateurvoetbal of van ten minste vijf stemgerechtigde leden van de verenigingsraad 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 drie jaar gekozen in de najaarsvergadering door de stemgerechtigde leden van de verenigingsraad
amateurvoetbal.
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2.
3.
4.

De voorzitters hebben zitting van de dag volgend op die van de najaarsvergadering tot en met de dag waarop de derde daarop
volgende najaarsvergadering wordt gehouden.
De leden van de overlegvergadering tuchtzaken respectievelijk de leden van de overlegvergadering beroepszaken kiezen uit hun
midden een plaatsvervangend voorzitter.
Ingeval van een tussentijdse vacature is het bestuur amateurvoetbal - na overleg met de desbetreffende overlegvergadering bevoegd daarin te voorzien overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van het Algemeen Reglement.

Artikel 8 – Taken en bevoegdheden voorzitters
1. De voorzitter van de overlegvergadering tuchtzaken en de voorzitter van de overlegvergadering beroepszaken
a. zijn plaatsvervangend lid van alle respectievelijke commissies in de districten;
b. coördineren de werkzaamheden van de overlegvergadering;
c. bevorderen de juiste en uniforme toepassing van de tuchtrechtspraak.
2. De voorzitter van de overlegvergadering tuchtzaken en de voorzitter van de overlegvergadering beroepszaken zijn bevoegd alle
door hen gewenste informatie over door de tuchtcommissies en/of door de commissies van beroep behandelde zaken op te
vragen, zowel bij de voorzitters van de commissies als bij de arbeidsorganisatie.
3. De voorzitter van de overlegvergadering tuchtzaken en de voorzitter van de overlegvergadering beroepszaken kunnen aan
respectievelijk de voorzitters van de tuchtcommissies en de voorzitters van de commissies van beroep aanbevelingen doen ter
bevordering van een goede tuchtrechtspraak.
4. De voorzitter van de overlegvergadering tuchtzaken en de voorzitter van de overlegvergadering beroepszaken kunnen aan
respectievelijk de voorzitters van de tuchtcommissies en de voorzitters van de commissies van beroep aanwijzingen geven voor
de verspreiding van uitspraken, die van belang zijn voor de juiste en/of uniforme toepassing van de tuchtrechtspraak.
5. In het belang van de juiste en/of uniforme toepassing van de tuchtrechtspraak zijn de voorzitter van de overlegvergadering
tuchtzaken en de voorzitter van de overlegvergadering beroepszaken bevoegd een onherroepelijke uitspraak van een commissie
voor te leggen aan hun overlegvergadering, teneinde een oordeel over die uitspraak te krijgen.
6. Bij afwezigheid van de voorzitter komen zijn bevoegdheden toe aan de plaatsvervangend voorzitter.
Artikel 9 – Taken en bevoegdheden overlegvergaderingen
1. De overlegvergadering tuchtzaken en de overlegvergadering beroepszaken bevorderen de juiste en uniforme toepassing van de
tuchtrechtspraak.
2. De overlegvergadering tuchtzaken en de overlegvergadering beroepszaken zijn bevoegd te adviseren tot wijziging van het
reglement tuchtrechtspraak amateurvoetbal of van andere voor de tuchtrechtspraak van belang zijnde reglementen.
3. De overlegvergadering tuchtzaken en de overlegvergadering beroepszaken brengen op verzoek van het bestuur amateurvoetbal
gezamenlijk of afzonderlijk advies uit over voorstellen tot wijziging van het reglement tuchtrechtspraak amateurvoetbal.
4. De overlegvergadering tuchtzaken en de overlegvergadering beroepszaken stellen, gezamenlijk of afzonderlijk, landelijk
geldende voorschriften vast voor de aanpassing van uitspraken als bedoeld in artikel 110, lid 5 en lid 6 van dit reglement.
5. De overlegvergadering tuchtzaken en de overlegvergadering beroepszaken zijn bevoegd om landelijke geldende voorschriften
vast te stellen voor het functioneren van respectievelijk de tuchtcommissies en de commissies van beroep.
6. De overlegvergadering tuchtzaken stelt jaarlijks voor de aanvang van het seizoen een richtlijn vast voor de mate waarin aan de
arbeidsorganisatie wordt 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 aanbieden van een schikkingsvoorstel als bedoeld in artikel 58A van dit reglement;
e. de behandeling van andere overtredingen van eenvoudige aard.
7. a. De gecombineerde overlegvergadering tucht- en beroepszaken, gehoord hebbende het bestuur amateurvoetbal, stelt
jaarlijks voor de aanvang van het seizoen de handleiding vast voor de mate van bestraffing van administratieve verzuimen,
overtredingen van de wedstrijdbepalingen en van andere veel voorkomende overtredingen, alsmede voor het
verantwoordelijk stellen van verenigingen.
b. De gecombineerde overlegvergadering tucht- en beroepszaken beslist jaarlijks voor de aanvang van het seizoen over de
bekendmaking van de inhoud of een deel van de inhoud van de handleiding.
Artikel 10 – Het secretariaat
De directeur amateurvoetbal voorziet in het secretariaat van de overlegvergadering tuchtzaken en de overlegvergadering
beroepszaken.
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Hoofdstuk 3: Tuchtrechtelijke organisatie
Artikel 11 – Commissies
1. In elk district is een tuchtcommissie en een commissie van beroep.
2. Leden van de tuchtcommissie van een district of een commissie van beroep van een district kunnen voor de behandeling van
een zaak, waarbij vermoed wordt dat sprake is van een excessieve overtreding zoals bedoeld in artikel 25 lid 3 onder a van dit
reglement, tevens deel uitmaken van de kamer van de tuchtcommissie van een ander district of de commissie van beroep van
een ander district.
3. Het bestuur amateurvoetbal bepaalt het aantal leden van de tuchtcommissie en de commissie van beroep van een district.
4. a. De landelijke tuchtcommissie bestaat uit de voorzitters van de tuchtcommissies van de districten.
b. Bij belet of ontstentenis van een voorzitter van de tuchtcommissie van een district, treedt diens plaatsvervanger in alle
rechten en plichten van de voorzitter.
c. De voorzitter van de overlegvergadering tuchtzaken is tevens voorzitter van de landelijke tuchtcommissie.
5. a. De landelijke commissie van beroep bestaat uit de voorzitters van de commissies van beroep van de districten.
b. Bij belet of ontstentenis van een voorzitter van de commissie van beroep van een district, treedt diens plaatsvervanger in
alle rechten en plichten van de voorzitter.
c. De voorzitter van de overlegvergadering beroepszaken is tevens voorzitter van de landelijke commissie van beroep.
Artikel 12 – Verkiezing leden
1. De voorzitter en de overige leden van de tuchtcommissie en de voorzitter en de overige leden van de commissie van beroep
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 verenigingsraad 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 drie jaar gekozen in de najaarsvergadering door de stemgerechtigde leden van de verenigingsraad
amateurvoetbal.
2. De gekozen leden hebben zitting van de dag volgend op die van de desbetreffende najaarsvergadering tot en met de dag
waarop de derde daarop volgende najaarsvergadering van de verenigingsraad amateurvoetbal wordt gehouden.
3. De voorzitter van de tuchtcommissie en de voorzitter van de commissie van beroep worden in functie gekozen.
4. De leden van de tuchtcommissie en de leden van de commissie van beroep kiezen uit hun midden een plaatsvervangend
voorzitter.
5. Jaarlijks treedt zoveel mogelijk een derde van de leden volgens een op te maken rooster af. Aftredende leden zijn terstond
herkiesbaar.
6. Ingeval van een tussentijdse vacature is het bestuur amateurvoetbal - na overleg met de desbetreffende commissie - bevoegd
daarin te voorzien overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van het Algemeen Reglement.
Artikel 12A – Schorsing en benoeming door het bestuur amateurvoetbal
1. Het bestuur amateurvoetbal is bevoegd om, ingeval zulks noodzakelijk is om een goed verloop van de competities te kunnen
waarborgen, te besluiten tot:
a. schorsing voor de duur van maximaal drie maanden van:
de voorzitter van de overlegvergadering tuchtzaken;
de voorzitter van de overlegvergadering beroepszaken;
de voorzitter en/of overige leden van de tuchtcommissie; en/of
de voorzitter en/of overige leden van de commissie van beroep.
Gedurende de schorsing mag de betrokkene niet de aan het lidmaatschap van het desbetreffende tuchtrechtelijk orgaan
verbonden rechten - hoe ook genaamd - uitoefenen.
b. benoeming voor de duur van maximaal drie maanden van een plaatsvervangend voorzitter en/of benoeming van tijdelijke
leden in de plaats van de geschorste voorzitter en/of leden.
2. Het bestuur amateurvoetbal dient betrokkene te horen over een voorgenomen schorsingsbesluit en in de gelegenheid te stellen
hier schriftelijk op te reageren, alvorens definitief over de schorsing te beslissen.
3. Besluiten tot schorsing en/of benoeming als genoemd in lid 1 dienen:
a. schriftelijk gemotiveerd te worden genomen;
b. ter kennis van de betrokkene en de stemgerechtigde leden van de verenigingsraad amateurvoetbal te worden gebracht;
c. binnen drie maanden na de datum van ingang van de schorsing en/of de benoeming aan de vergadering van de
verenigingsraad amateurvoetbal ter bekrachtiging te worden voorgelegd, bij gebreke waarvan de schorsing respectievelijk
de benoeming vervalt.
4. a. Ingeval een besluit tot schorsing wordt bekrachtigd, eindigt het lidmaatschap van betrokkene van het desbetreffende
tuchtrechtelijk orgaan per de datum van de desbetreffende vergadering van de verenigingsraad amateurvoetbal.
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b.

Ingeval een besluit tot benoeming wordt bekrachtigd, wijzigt de tijdelijke benoeming in een definitieve benoeming en eindigt
het lidmaatschap van betrokkene van het desbetreffende tuchtrechtelijk orgaan met het einde van de derde
najaarsvergadering van de verenigingsraad amateurvoetbal, dan wel met het einde van een daartoe door het bestuur
amateurvoetbal aangewezen eerdere najaarsvergadering van de verenigingsraad amateurvoetbal.

Artikel 13 – Einde lidmaatschap
Het lidmaatschap van de tuchtcommissie of van de commissie van beroep eindigt:
a. door bedanken als lid van de commissie;
b. door het verstrijken van de termijn waarvoor het lid was verkozen;
c. door bekrachtiging door de verenigingsraad amateurvoetbal van een besluit tot schorsing;
d. door het aanvaarden van een functie die ingevolge artikel 37 lid 3 van de Statuten of artikel 4 van dit reglement onverenigbaar is
met het lidmaatschap van de commissie;
e. door beëindiging van het lidmaatschap van de KNVB;
f. door overlijden.
Artikel 14 – Voorzitters
1. De voorzitter van de tuchtcommissie en de voorzitter van de commissie van beroep:
a. zijn plaatsvervangend lid van alle tuchtcommissies respectievelijk commissies van beroep in de overige districten;
b. coördineren de werkzaamheden van de commissie;
c. adviseren het bestuur amateurvoetbal inzake de gewenste samenstelling van hun commissie;
d. bepalen en wijzigen in voorkomende gevallen de samenstelling van de kamers;
e. bepalen wie van de leden bij een mondelinge behandeling als voorzitter en wie als secretaris van een kamer kunnen
fungeren;
f. bevorderen de juiste en uniforme toepassing van de tuchtrechtspraak in het district.
2. De voorzitter van de tuchtcommissie:
a. houdt toezicht op de juiste toepassing van de gemandateerde bevoegdheden door de arbeidsorganisatie,
b. wijst een lid aan dat belast zal zijn met en toezicht houdt op de uitvoering van de regeling alternatieve straffen.
3. Bij afwezigheid van de voorzitter komen zijn bevoegdheden toe aan de plaatsvervangend voorzitter.
Artikel 15 – Kamers
1. Schriftelijke behandeling van zaken door de tuchtcommissie of de commissie van beroep geschiedt door een kamer bestaande
uit een of drie leden.
2. Een kamer bestaande uit één lid kan slechts tot de volgende uitspraken komen:
b. een schuldigverklaring met oplegging van een berisping;
b. een schuldigverklaring met oplegging van een alternatieve straf;
c. een schuldigverklaring met oplegging van  een  boete  van  maximaal  €  400,-;
d. een schuldigverklaring met oplegging van een uitsluiting van maximaal acht wedstrijden of maximaal drie maanden;
e. een schuldigverklaring met oplegging van een ontzegging van het recht tot het uitoefenen van een functie binnen een
vereniging van maximaal acht wedstrijden of maximaal drie maanden;
f. een schuldigverklaring met oplegging van een schorsing van een natuurlijk persoon van maximaal drie maanden;
g. een schuldigverklaring met oplegging van maximaal drie winstpunten in mindering;
h. vrijspraak van de betrokkene;
i. een schuldigverklaring zonder oplegging van straf;
j. een schuldigverklaring met oplegging van een voorwaardelijke straf waarbij een bijzondere voorwaarde gesteld dient te
worden;
k. een schuldigverklaring met oplegging van een maatregel.
3. De maxima gelden ongeacht of een deel van de straf voorwaardelijk wordt opgelegd.
4. Een kamer bestaande uit een lid kan de behandeling van de zaak in elke fase van het onderzoek verwijzen naar een kamer
bestaande uit drie leden.
5. Een kamer bestaande uit een lid verwijst de behandeling van de zaak in elk geval naar een kamer bestaande uit drie leden,
indien naar haar oordeel een zwaardere straf dient te worden opgelegd, dan ingevolge lid 2 is toegestaan.
6. Mondelinge behandeling van zaken door de tuchtcommissie of de commissie van beroep geschiedt door een kamer bestaande
uit drie of vijf leden.
7. 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 horen van getuigen en van betrokkene;
b. De beraadslaging naar aanleiding van de behandeling en de beraadslaging over de uitspraak geschieden door de voltallige
kamer.
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8.
9.

Een kamer kan voor behandeling van een zaak, waarbij vermoed wordt dat sprake is van een excessieve overtreding zoals
bedoeld in artikel 25 lid 3 onder a van dit reglement, met inachtneming van het gestelde in artikel 4 lid 3 van dit reglement,
bestaan uit leden uit verschillende districten.
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 16 – Absolute bevoegdheid
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 in artikel 27 van het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal genoemde deelnemers aan het recreatievoetbal.
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 van een district is bevoegd om in beroep kennis te nemen van alle zaken die door de
tuchtcommissie van dat district zijn behandeld.
Artikel 17 – Relatieve bevoegdheid
1. De landelijke tuchtcommissie is bevoegd kennis te nemen van:
a. overtredingen, die voor, tijdens, na of in verband met een door het bestuur amateurvoetbal georganiseerde competitie-,
beker- of reeks wedstrijden zijn begaan.
b. overtredingen, die voor, tijdens, na of in verband met door het bestuur amateurvoetbal goedgekeurde toernooien zijn
begaan.
2. De tuchtcommissie van een district is bevoegd kennis te nemen van:
a. overtredingen, die voor, tijdens, na of in verband met een door het bestuur amateurvoetbal georganiseerde competitie,
beker- of reeksenwedstrijd zijn begaan;
b. overtredingen, die voor, tijdens, na of in verband met door het bestuur amateurvoetbal goedgekeurde toernooien zijn
begaan;
c. andere overtredingen dan overtredingen van de wedstrijdbepalingen, begaan door leden van de KNVB die in dat district als
lid staan ingeschreven, dan wel bij dat district functioneel verbonden zijn;
d. alle overtredingen, begaan door leden van de KNVB die in dat district 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 van een district de
competitie waaraan het desbetreffende amateurelftal of -team deelneemt.
4. In alle overige gevallen wordt de bevoegdheid van de tuchtcommissie van een district om van de overtredingen kennis te nemen
bepaald door de plaats waar de overtredingen zijn begaan.
5. De tuchtcommissie van een district is bevoegd kennis te nemen van administratieve verzuimen binnen het district.
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 18 – Mandatering aan arbeidsorganisatie
1. Jaarlijks voor de aanvang van het seizoen mandateert de tuchtcommissie met inachtneming van de in artikel 9 lid 6 van dit
reglement bedoelde richtlijn van de overlegvergadering tuchtzaken aan de arbeidsorganisatie:
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 aantekening op het wedstrijdformulier;
d. de behandeling van andere overtredingen van eenvoudige aard;
e. het aanbieden van een schikkingsvoorstel als bedoeld in artikel 58A van dit reglement;
f. de behandeling van verzoeken tot omzetting van een straf in een alternatieve straf.
2. De in lid 1 bedoelde werkzaamheden worden verricht onder het gezag van de tuchtcommissie.
Artikel 19 – Bevoegdheden arbeidsorganisatie
1. De arbeidsorganisatie kan waarschuwingen registreren overeenkomstig de registratieregeling.
2. Ingevolge het mandaat als bedoeld in artikel 18 lid 1 van dit reglement kunnen door de arbeidsorganisatie geen andere straffen
worden opgelegd dan:
a. een berisping;
b. een geldboete waarvan het maximumbedrag jaarlijks door het bestuur amateurvoetbal voorafgaand aan het seizoen wordt
vastgesteld;
c. een uitsluiting van maximaal vier wedstrijden;
d. een ontzegging van het recht tot het uitoefenen van een functie binnen een vereniging van maximaal vier wedstrijden.
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3.

4.
5.
6.

7.

In afwijking van de hiervoor vermelde strafmaxima kunnen door de arbeidsorganisatie
schikkingsvoorstellen worden gedaan inhoudende:
een uitsluiting van maximaal 8 wedstrijden of maximaal 3 maanden; en/of
een ontzegging van het recht tot het uitoefenen van een functie binnen een vereniging voor maximaal 8 wedstrijden of
maximaal 6 maanden; en/of
een boete van maximaal  €  750,-; en/of
het opleggen van een maatregel als genoemd in artikel 27 lid 1 onder a tot en met c van dit reglement.
De maxima zoals genoemd in lid 2 en lid 3 gelden ongeacht of een deel van de straf voorwaardelijk wordt opgelegd.
De arbeidsorganisatie kan de behandeling van de zaak in elke fase van het onderzoek voorleggen aan de tuchtcommissie.
De arbeidsorganisatie legt de zaak in elk geval voor aan de tuchtcommissie, indien naar haar oordeel:
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 zwaardere straf dan ingevolge lid 2 is toegestaan, dient te worden opgelegd;
c. een schikkingsvoorstel met een zwaardere straf dan ingevolge lid 3 is toegestaan, dient te worden gedaan;
d. betrokkene dient te worden vrijgesproken;
e. betrokkene schuldig verklaard dient te worden zonder oplegging van straf;
f. bij een voorwaardelijke straf een bijzondere voorwaarde gesteld dient te worden;
g. een maatregel als genoemd in artikel 27 lid 1 onder d tot en met f van dit reglement opgelegd dient te worden;
h. een alternatieve straf niet of niet juist is uitgevoerd.
Indien een zaak is behandeld door de arbeidsorganisatie dan geldt de aldus tot stand gekomen uitspraak als een uitspraak van
de tuchtcommissie.

Artikel 20 – Overige taken arbeidsorganisatie
De arbeidsorganisatie is belast met:
a. de administratieve verwerking van tuchtzaken waarvan de tuchtcommissie en de commissie beroep kennisnemen;
b. de werkzaamheden als bedoeld in artikel 15 lid 8 van dit reglement;
c. de voorbereiding en verslaglegging van vergaderingen van de commissie;
d. alle voorkomende werkzaamheden in het belang van een goed functionerende tuchtrechtspraak;
e. het administreren, organiseren, coördineren en controleren van de uitvoering van de in een alternatieve straf omgezette straf.

Hoofdstuk 4: Betrokkenen, strafbaarheid en verantwoordelijkheid
Artikel 21 – Betrokkenen
1. Overtredingen kunnen worden gepleegd door natuurlijke personen en door verenigingen.
2. Administratieve verzuimen kunnen worden gepleegd door verenigingen.
3. Indien een overtreding of een administratief verzuim wordt begaan door een orgaan, een commissie of een elftal of team van
een vereniging, dan wel door een of meer namens de vereniging, al dan niet in groepsverband, optredende leden 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 22 – 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 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 23 – Verantwoordelijkheid
1. a. Een vereniging wordt geacht verantwoordelijk te zijn voor elke overtreding begaan door haar leden en al degenen die in de
vereniging een al dan niet betaalde functie - welke dan ook - bekleden.
b. Vanwege die verantwoordelijkheid kunnen aan een vereniging de straffen, maatregelen en vergoedingen van kosten worden
opgelegd als voorzien in dit reglement.
c. Voor deze strafbaarheid is opzet, schuld, nalatigheid of onzorgvuldigheid van de vereniging met betrekking tot de gepleegde
overtreding(en) niet vereist.
2. a. Een vereniging wordt tevens geacht verantwoordelijk te zijn voor gedragingen van toeschouwers, voor zover de vereniging
verweten kan worden, dat die gedragingen hebben kunnen plaatsvinden.
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b.
c.

Vanwege die verantwoordelijkheid kunnen aan een vereniging de straffen, maatregelen en vergoedingen van kosten worden
opgelegd als voorzien in dit reglement.
Voor deze strafbaarheid is opzet, schuld, nalatigheid of onzorgvuldigheid van de vereniging met betrekking tot het hebben
kunnen plaatsvinden van de gedragingen wel vereist.

Hoofdstuk 5: Overtredingen, administratieve verzuimen, straffen, maatregelen en kosten
Artikel 24 – 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 wedstrijdbepalingen 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 bedoelde bepalingen worden gewijzigd na het tijdstip waarop het feit is begaan, worden de voor de betrokkene
gunstigste bepalingen toegepast.
Artikel 25 – Indeling tuchtzaken
1. Tuchtzaken worden verdeeld in overtredingen, excessieve overtredingen en administratieve verzuimen.
2. Als overtreding wordt beschouwd elk handelen of nalaten:
a. dat de belangen van de KNVB of een van haar organen en/of 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 wedstrijdbepalingen.
3. a. Als excessieve overtredingen worden beschouwd individuele en collectieve overtredingen, nader gespecificeerd in het
overzicht excessen, bestaande uit:
buitensporig fysiek geweld jegens een individu of meerdere individuen;
ernstige bedreiging van een individu of meerdere individuen;
raak spuwen van een individu of meerdere individuen;
voor, gedurende, dan wel na de wedstrijd.
b. Voor de bestraffing van excessieve overtredingen gelden onvoorwaardelijke minimum- en maximumstraffen. Straffen hoger
dan de (onvoorwaardelijk op te leggen) minimumstraf, maar lager dan de (onvoorwaardelijk op te leggen) maximumstraf,
kunnen gedeeltelijk voorwaardelijk worden opgelegd. Het onvoorwaardelijke deel van de gedeeltelijk voorwaardelijke op te
leggen straf mag niet lager zijn dan de minimumstraf.
c. De onvoorwaardelijke minimum- en maximumstraffen voor individuele excessieve overtredingen worden in beginsel
gehalveerd indien de excessieve overtreding is gepleegd door een speler die naar leeftijd is ingedeeld in de klassen A tot en
met F overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 van het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal.
d. Het overzicht excessen en de onvoorwaardelijke minimum- en maximumstraffen wordt door de algemene vergadering
amateurvoetbal vastgesteld en maakt onverbrekelijk deel uit van dit reglement.
4. Tenzij opzet of schuld bij het plegen kan worden aangetoond, worden in afwijking van het bepaalde in lid 2 als administratieve
verzuimen aangemerkt:
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;
5. Onder administratieve verzuimen valt ook elk handelen of nalaten, dat in andere reglementen van de KNVB als zodanig is
aangemerkt.
6. Onverminderd het bepaalde in artikel 107 van dit reglement, zijn de bepalingen betreffende het aanhangig maken, de
tenlastelegging en verweerschriften niet van toepassing op de administratieve verzuimen.
Artikel 26 – Straffen
1. De straffen, die opgelegd kunnen worden aan natuurlijke personen, zijn:
a. een berisping;
b. een  geldboete  tot  een  maximum  van  €  2.360,- voor personen die niet belangeloos bij de voetbalsport zijn betrokken;
c. een uitsluiting van ten hoogste tien wedstrijden of voor ten hoogste twee jaar;
d. 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 ressorterende vereniging 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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e.
f.

2.

3.
4.

een schorsing voor de duur van ten hoogste tien jaar;
het niet mogen bezoeken van een sportaccommodatie in gebruik bij een lid van de KNVB, toegelaten tot, dan wel
ressorterend onder de sectie amateurvoetbal, behoudens in de uitoefening van zijn beroep, voor de duur van ten hoogste
vijf jaar;
g. ontzetting uit het lidmaatschap van de KNVB;
h. een alternatieve straf.
De straffen, die opgelegd kunnen worden aan verenigingen, zijn:
a. een berisping;
b. een  geldboete  tot  een  maximum  van  €  4.540,- voor overtredingen;
c. een  geldboete  tot  een  maximum  van  €  230,- voor administratieve verzuimen;
d. het tot verliezer verklaren van een elftal of team met de uitslag 3-0;
e. het in mindering brengen van winstpunten op de ranglijst van de lopende competitie en van de desbetreffende periode met
een maximum van vijf;
f. het in mindering brengen van winstpunten op de ranglijst van de volgende competitie en van de desbetreffende periode van
de volgende competitie met een maximum van vijf, met inachtneming van het bepaalde in artikel 35 lid 2 van dit reglement;
g. het tijdens het seizoen uit de competitie nemen van een elftal of team;
h. het uit de nacompetitie nemen van een elftal of team;
i. het uit een toernooi nemen van een elftal of team;
j. plaatsing in de naast lagere klasse van een elftal of team met ingang van het volgende seizoen;
k. een schorsing voor de duur van ten hoogste een jaar;
l. ontzetting uit het lidmaatschap van de KNVB.
Een berisping of een ontzetting uit het lidmaatschap van de KNVB kan aan dezelfde betrokkene niet tezamen met een andere
straf worden opgelegd.
a. Voor een administratief verzuim kan uitsluitend een onvoorwaardelijke geldboete worden opgelegd.
b. In één uitspraak van een commissie mag het totaal van de boetes, opgelegd voor administratieve verzuimen, het in lid 2
onder c genoemde maximum niet overschrijden.

Artikel 27 – Maatregelen
1. De maatregelen die opgelegd kunnen worden aan verenigingen, zijn:
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 13 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 weren van bepaalde personen van de accommodaties die in gebruik zijn bij de vereniging voor maximaal twee jaar;
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 26 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 28 – Kosten
1. Indien aan betrokkene een straf of maatregel wordt opgelegd, schuldigverklaring zonder oplegging van straf daaronder
begrepen, legt de commissie tevens de vergoeding op van de aan de behandeling van de zaak verbonden kosten, met
inachtneming van het in lid 4 bepaalde.
2. De aan de behandeling van een zaak verbonden kosten bestaan uitsluitend uit:
a. kosten van de arbeidsorganisatie;
b. kosten van de accommodatie(s) waar het mondeling onderzoek wordt gehouden of wordt voortgezet;
c. reiskosten van de leden van de commissie;
d. reiskosten van getuigen of deskundigen;
e. honoraria van deskundigen.
3. Indien aan betrokkene een maatregel wordt opgelegd als vermeld in artikel 27 lid 1 onder b, c of d van dit reglement, legt de
commissie tevens de vergoeding op van de door de tegenpartij gemaakte of nog te maken kosten, met inachtneming van het in
lid 4 bepaalde.
4. Het bestuur amateurvoetbal bepaalt jaarlijks voor de aanvang van het seizoen:
a. de kosten van een schriftelijke, respectievelijk mondelinge behandeling aan de zijde van de arbeidsorganisatie;
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b.
c.

het maximum van de bedragen die ingevolge lid 2 onder b tot en met e en lid 3 kunnen worden opgelegd;
de kosten van de omzetting van een straf in en de uitvoering van een alternatieve straf.

Artikel 29 – 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 30 – Uitsluiting
1. Uitsluiting van deelname aan wedstrijden kan alleen worden opgelegd naar aanleiding van een 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 de uitspraak met name wordt genoemd.
3. Uitsluitingen die worden uitgesproken naar aanleiding van overtredingen begaan bij de uitoefening van veldvoetbal zijn niet van
toepassing op zaalvoetbal en omgekeerd, tenzij de commissie op grond van bijzondere omstandigheden anders beslist.
4. Uitsluitingen die worden uitgesproken naar aanleiding van overtredingen begaan in een wedstrijd van een vertegenwoordigend
elftal of team van de KNVB, de sectie amateurvoetbal of een district hebben alleen betrekking op wedstrijden te spelen in een
vertegenwoordigend elftal, tenzij de commissie gelet op de ernst van de overtreding anders beslist.
Artikel 31 – 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 de uitspraak met name wordt genoemd.
4. Ontzeggingen die worden uitgesproken naar aanleiding van overtredingen begaan bij de uitoefening van een functie bij
veldvoetbal zijn niet van toepassing op zaalvoetbal en omgekeerd, tenzij de commissie op grond van bijzondere
omstandigheden anders beslist.
Artikel 32 – 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 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 een wedstrijd, mogen
de spelers die (een gedeelte van) deze wedstrijd hebben gespeeld of als wisselspeler bij deze wedstrijd kunnen worden
aangemerkt, in het resterende deel van het seizoen niet in bindende wedstrijden uitkomen voor dit elftal of enig ander
veldvoetbalelftal of zaalvoetbalteam.
b. Indien de beslissing een elftal of team uit de competitie te nemen, mede wordt genomen naar aanleiding van eerdere
wedstrijden in dat seizoen, mogen spelers die (een gedeelte van) deze eerdere wedstrijden hebben gespeeld of als
wisselspeler bij deze wedstrijden kunnen worden aangemerkt, in het resterende deel van het seizoen eveneens niet in
bindende wedstrijden uitkomen voor dit elftal of voor enig ander veldvoetbalelftal of zaalvoetbalteam.
c. Onverminderd de bevoegdheid aan de vereniging ter zake van het handelen in strijd met artikel 2 lid 1 onder a van het
Algemeen Reglement ten laste te leggen, kan de commissie beslissen, dat geen enkele speler, die in de loop van dat
seizoen voor dat uit de competitie genomen elftal of team (een gedeelte van) een wedstrijd heeft gespeeld of als
wisselspeler bij een van deze wedstrijden kan worden aangemerkt, in het resterende deel van het seizoen mag uitkomen in
bindende wedstrijden voor een ander (veld- of zaalvoetbal)elftal of -team, indien de vereniging niet bereid is of niet in staat is
de personalia van de spelers van dat uit de competitie genomen elftal of team te verstrekken.
d. 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 vermeld.
3. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet, indien het elftal of team wegens herhaald niet opkomen uit de competitie wordt
genomen.
4. Het bepaalde in lid 2 is eveneens van toepassing indien een elftal of team uit een bekertoernooi wordt genomen.
5. Indien een elftal of team uit een nacompetitie ter behoud van een plaats in de competitieklasse voor het volgende seizoen wordt
genomen, heeft dit tot gevolg dat het elftal of team alsnog rechtstreeks degradeert naar de naast lagere klasse.
6. Indien een elftal of team uit een nacompetitie ter promotie voor het volgende seizoen naar de naast hogere competitieklasse
wordt genomen, komt dat elftal of team niet meer in aanmerking voor promotie.
Artikel 33 – Schorsing
1. Schorsing kan voor alle overtredingen worden opgelegd, indien de ernst van de overtreding daartoe aanleiding geeft.
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2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

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 tijdig in beroep te gaan van de opgelegde schorsing en van het recht om op enig
moment een gratieverzoek in te dienen.
Indien betrokkene een natuurlijk persoon is, mag hij bovendien niet:
a. deelnemen aan wedstrijden of aan trainingen;
b. een functie binnen de KNVB of een vereniging vervullen;
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.
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.
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.
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.
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. Een verzoek van betrokkene om overschrijving zal gedurende
de schorsing niet worden gehonoreerd.

Artikel 34 – 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. Betrokkene kan binnen één maand na verzending van de uitspraak in beroep gaan.
3. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is appellant geschorst.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. Na het onherroepelijk worden van de ontzetting uit het lidmaatschap van de KNVB zal betrokkene geplaatst worden op de Lijst
Landelijk Voetbalverbod.
Artikel 35 – Voorwaardelijke straf
1. Met in achtneming van het bepaalde in artikel 25 lid 3 sub b van dit reglement, kunnen de in artikel 26 genoemde straffen 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. de schorsing;
f.
het tijdens het 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.
2. De in artikel 26 lid 2 onder f genoemde straf kan uitsluitend voorwaardelijk worden opgelegd.
3. Aan een voorwaardelijk opgelegde straf wordt een proeftijd verbonden van ten hoogste twee jaar.
4. De proeftijd gaat in op de dag van de uitspraak, tenzij de commissie anders beslist.
5. a. Opleggen van een voorwaardelijke straf geschiedt altijd onder de 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
de commissie te bepalen termijn van ten hoogste drie maanden:
i.
de door de commissie vastgestelde schade vergoedt;
ii. alsnog voldoet aan een in de Statuten, reglementen of besluiten van organen van de KNVB vastgestelde verplichting;
iii. voldoet aan enige andere door de commissie te bepalen verplichting.
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Artikel 36 – Omzetting van de voorwaardelijke in een onvoorwaardelijke straf
1. De tuchtcommissie kan 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 26 van dit reglement genoemde straffen wordt opgelegd, of
b. ten aanzien van betrokkene wordt vastgesteld, dat aan de bijzondere voorwaarde niet is voldaan.
2. Indien de tuchtcommissie overweegt een voorwaardelijk opgelegde straf om te zetten wegens het niet voldoen aan de bijzondere
voorwaarde, krijgt betrokkene:
a. daarvan schriftelijk bericht;
b. de gelegenheid verweer te voeren.
3. a. Het verweer dient schriftelijk en met redenen omkleed binnen zes werkdagen na verzending van de mededeling in het bezit
van de arbeidsorganisatie te zijn.
b. Het verweerschrift dient te zijn ondertekend en te zijn voorzien van naam, voorletters en relatienummer van betrokkene, of indien betrokkene een vereniging is - van de naam en relatienummer van de vereniging en van de naam, voorletters,
relatienummer en functie van degene die namens de vereniging verweer voert.
4. In de gevallen bedoeld in lid 1 onder a wordt:
a. betrokkene niet in de gelegenheid gesteld verweer te voeren;
b. 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.
5. Indien een voorwaardelijke straf gedeeltelijk wordt omgezet in een onvoorwaardelijke straf, loopt de proeftijd voor het resterende
gedeelte van de voorwaardelijke straf onverkort door.
6. 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.
7. Tegen de beslissing van de tuchtcommissie tot omzetting van een voorwaardelijk opgelegde straf staat geen beroep open.
8. De beslissing van de tuchtcommissie tot omzetting als bedoeld in lid 1 onder a vervalt echter, indien betrokkene in beroep
geheel wordt vrijgesproken.
9. Indien de beslissing van de tuchtcommissie tot omzetting ingevolge het bepaalde in het vorige lid vervalt, blijft de oorspronkelijke
proeftijd van kracht.

Hoofdstuk 6: Bijzondere bevoegdheden tuchtcommissie
Artikel 37 – Soorten bijzondere bevoegdheden
De bijzondere bevoegdheden zijn:
a. voorlopige schorsing van betrokkene;
b. de beslissing dat onder door de tuchtcommissie te stellen voorwaarden:
een gespeelde wedstrijd overgespeeld moet worden in het geval aangifte is gedaan van een niet gerechtigde speler, of
een niet gespeelde of niet uitgespeelde wedstrijd alsnog gespeeld of uitgespeeld moet worden, voordat de tuchtcommissie
de in artikel 10 lid 2 van het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal bedoelde uitspraak over schuld aan het niet spelen of
niet uitspelen heeft gedaan.
c. opschorting van competitie- en/of bekerwedstrijden voor het elftal of team van betrokkene.
Artikel 38 – Bevoegdheid tot toepassing
Van de bijzondere bevoegdheden kan gebruik gemaakt worden door:
a. de kamer van de tuchtcommissie, die de zaak in behandeling heeft;
b. de voorzitter van de tuchtcommissie, zolang de behandeling door een kamer nog niet is aangevangen.
Artikel 39 – 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 40 – Toepassingsgebied bijzondere bevoegdheden
1. De bijzondere bevoegdheid tot voorlopige schorsing kan alleen gebruikt worden indien vermoed wordt dat sprake is van een
excessieve overtreding zoals bedoeld in artikel 25 lid 3 onder a van dit reglement en/of indien wegens de vermoedelijk begane
overtreding(en) (ingevolge de in artikel 9 lid 7 onder a van dit reglement genoemde handleiding) kunnen worden opgelegd:
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a.
b.
2.

3.

4.

uitsluiting voor ten minste zes wedstrijden of voor de duur van ten minste een maand;
ontzegging van het recht tot het uitoefenen van een of meer functies voor ten minste zes wedstrijden of voor de duur van
ten minste een maand;
c. een schorsing voor de duur van ten minste een maand.
De bijzondere bevoegdheid tot opschorting van wedstrijden kan alleen gebruikt worden indien vermoed wordt dat sprake is van
een excessieve overtreding zoals bedoeld in artikel 25 lid 3 onder a van dit reglement en/of indien:
a. de personalia van de betrokkene(n) niet aanstonds bekend zijn of niet aanstonds op daartoe strekkende vordering aan de
tuchtcommissie bekend gemaakt zijn, of
b. wegens de vermoedelijk begane overtreding(en) (ingevolge de in artikel 9 lid 7 van dit reglement genoemde handleiding)
kunnen worden opgelegd:
1. een  geldboete  van  ten  minste  €  230,-;
2. ten minste drie winstpunten in mindering;
3. het tijdens het seizoen uit de competitie nemen van een elftal of team.
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 voorzitter van de tuchtcommissie bij een
eventuele schuldigverklaring
niet de straffen als opgenomen in artikel 26 lid 2 onder d en f t/m l en/of
niet de maatregel als opgenomen in artikel 27 lid 1 onder a
opgelegd behoren te worden.
Zo lang de opschorting van wedstrijden van kracht is, mogen spelers die aan de desbetreffende wedstrijd hebben deelgenomen,
niet uitkomen voor een ander elftal of team, tenzij de voorzitter van de tuchtcommissie op verzoek van betrokkene anders
beslist.

Artikel 41 – 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.
3. De werkingsduur van een op basis van de bijzondere bevoegdheid genomen beslissing is dertig dagen.
4. De voorzitter van de tuchtcommissie heeft de bevoegdheid de werkingsduur van de beslissing eenmaal te verlengen met
maximaal dertig dagen.
5. Tegen de op basis van een bijzondere bevoegdheid genomen beslissing staat geen beroep open.
Artikel 42 – 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 voorzitter van de tuchtcommissie;
c. op het moment dat de uitspraak van de tuchtcommissie aan betrokkene kenbaar wordt gemaakt.

Hoofdstuk 7: Procedurele regelingen
Titel 1: Het aanhangig maken
Artikel 43 – Algemeen
1. Een overtreding wordt aanhangig gemaakt bij de tuchtcommissie door:
a. een aantekening op het wedstrijdformulier door de scheidsrechter wanneer het een overtreding van een wedstrijdbepaling
betreft;
b. een aantekening op het wedstrijdformulier door de scheidsrechter wanneer het een overtreding van artikel 2 lid 2 sub b
Algemeen Reglement door een trainer/coach betreft;
c. een aantekening op het wedstrijdformulier door de scheidsrechter wanneer het het staken van de wedstrijd betreft;
d. een schriftelijke aangifte door de scheidsrechter wanneer het een overtreding van een wedstrijdbepaling betreft;
e. 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;
f. een beslissing van de tuchtcommissie, wanneer het een overtreding van een wedstrijdbepaling waartegen de scheidsrechter
niet heeft kunnen optreden, een overtreding van de Statuten, de reglementen of gepubliceerde bestuursbesluiten betreft.
2. Een administratief verzuim wordt geacht aanhangig te zijn gemaakt, zodra de arbeidsorganisatie de stukken in handen van de
tuchtcommissie stelt.
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3.

Een beroep tegen een uitspraak van de tuchtcommissie wordt aanhangig gemaakt bij de commissie van beroep door middel van
een met redenen omkleed beroepschrift door een ingevolge artikel 81 lid 1 van dit reglement gerechtigde tot het instellen van
beroep.

Artikel 44 – Aanhangig maken door een aantekening op het wedstrijdformulier
1. Bij het aanhangig maken door een aantekening op het wedstrijdformulier is de scheidsrechter verplicht op het wedstrijdformulier
te vermelden:
a. de naam, voorletter(s), geboortedatum, adres en relatienummer van de betrokkene;
b. de aard van de voor, tijdens of na de wedstrijd gepleegde overtreding onder vermelding van de code, of
c. de naam en het relatienummer van de vereniging;
d. de aard van de gepleegde overtreding;
e. indien de wedstrijd gestaakt is, de reden waarom dit heeft plaatsgevonden.
2. De scheidsrechter is bovendien verplicht om van de geconstateerde overtreding een rapport op te maken, en dat rapport binnen
drie werkdagen na de dag van de wedstrijd in het bezit te doen zijn van de arbeidsorganisatie.
3. a. De verenigingen, waarvan de elftallen of teams aan de wedstrijd hebben deelgenomen, zijn verplicht binnen drie werkdagen
na de dag van de wedstrijd de schriftelijke verklaringen, genoemd in artikel 60 van dit reglement, voor zover betrekking
hebbend op de eigen vereniging en de eigen leden, in het bezit te doen zijn van de arbeidsorganisatie.
b. De thuisspelende vereniging is bovendien verplicht het wedstrijdformulier binnen drie werkdagen na de dag van de wedstrijd
in het bezit te doen zijn van de arbeidsorganisatie.
4. De in lid 2 en lid 3 onder a vermelde verplichtingen gelden niet, indien de scheidsrechter middels een aantekening op het
wedstrijdformulier een waarschuwing aanhangig heeft gemaakt.
5. Wanneer de scheidsrechter in de onmogelijkheid verkeert de aantekening op het wedstrijdformulier te plaatsen is artikel 45 van
dit reglement van toepassing.
6. Indien de wedstrijd is geleid door een daartoe niet bevoegde scheidsrechter, blijft de zaak aanhangig ongeacht de beslissing
over de geldigheid van de gespeelde wedstrijd.
7. Indien de wedstrijd, ongeacht om welke reden, ongeldig wordt verklaard of niet geacht wordt te zijn gespeeld, blijven de uit die
wedstrijd voorvloeiende (tuchtrechtelijke) consequenties bestaan, waaronder reeds aanhangig gemaakte tuchtzaken.
8. Indien de zaak volgens de verkorte procedure wordt behandeld, dienen de rapporten en schriftelijke verklaringen zoals genoemd
in lid 2 en lid 3 onder a en b de eerstvolgende werkdag na de dag van de wedstrijd in het bezit te zijn van de arbeidsorganisatie.
Toezending kan in dat geval per fax of e-mail plaatsvinden. Bij twijfel over de identiteit van de verzender, kan de tuchtcommissie
nazending per post gelasten.
9. Ingeval in het veldvoetbal een overtreding met een directe rode kaart is bestraft, zal de scheidsrechter de aan de strafcode
gekoppelde specificatievragen, behorende bij de geconstateerde overtreding, uiterlijk de eerstvolgende werkdag na de dag
waarop de wedstrijd is gespeeld vóór 12.00 uur beantwoorden. Indien vereist dienen de rapporten en schriftelijke verklaringen
als bedoeld in lid 2 en lid 3 onder b eveneens uiterlijk de eerstvolgende werkdag na de dag waarop de wedstrijd is gespeeld vóór
12.00 uur in het bezit te zijn van de arbeidsorganisatie. Toezending kan in dat geval per fax of e-mail plaatsvinden. Bij twijfel over
de identiteit van de verzender, kan de tuchtcommissie nazending per post gelasten.
10. Ingeval in het zaalvoetbal een overtreding met een directe rode kaart is bestraft, dienen de rapporten en schriftelijke verklaringen
als bedoeld in lid 2 en lid 3 onder b uiterlijk de eerstvolgende werkdag na de dag waarop de wedstrijd is gespeeld vóór 24.00 uur
in het bezit te zijn van de arbeidsorganisatie. Toezending kan in dat geval per fax of e-mail plaatsvinden. Bij twijfel over de
identiteit van de verzender, kan de tuchtcommissie nazending per post gelasten.
Artikel 45 – Aanhangig maken door een aangifte
1. Bij het aanhangig maken door een schriftelijke aangifte is de aangever verplicht zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven:
a. de overtreding;
b. door wie, waar en wanneer de overtreding is begaan;
c. de naam, voorletter(s), adres en relatienummer van elk van de eventuele getuigen.
2. De aangever is bovendien verplicht te vermelden:
a. zijn naam, voorletter(s), adres en eventueel relatienummer;
b. de bron waarop hij zijn schriftelijke aangifte heeft gebaseerd.
Artikel 46 – Aanhangig maken door een beslissing van de tuchtcommissie
1. Wanneer bij de tuchtcommissie een redelijk vermoeden ontstaat, dat een overtreding heeft plaatsgevonden
a. van de wedstrijdbepalingen waartegen de scheidsrechter niet heeft kunnen optreden, of
b. anders dan van wedstrijdbepalingen,
kan die overtreding aanhangig gemaakt worden door een daartoe strekkende beslissing van de tuchtcommissie.
2. Als tijdens een mondelinge behandeling door de tuchtcommissie het vermoeden ontstaat dat betrokkene strafbaar kan worden
geacht aan een andere dan de aanhangig gemaakte overtreding, kan dit aan betrokkene mondeling worden aangezegd.
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Artikel 47 – Aanhangig maken van een administratief verzuim
1. Indien de arbeidsorganisatie vermoedt dat een administratief verzuim is gepleegd, worden de voor behandeling noodzakelijke
stukken in handen van de tuchtcommissie gesteld.
2. Onder toepassing van het bepaalde in artikel 107 van dit reglement wordt de betrokken vereniging van het aanhangig gemaakte
administratieve verzuim tegelijk met de uitspraak van de tuchtcommissie in kennis gesteld.

Titel 2: Het in behandeling nemen
Artikel 48 – In behandeling nemen
1. De commissie neemt de zaak in behandeling indien de commissie bevoegd is van de zaak kennis te nemen.
2. Indien een zaak aanhangig is gemaakt bij een commissie die niet bevoegd is, wordt de zaak onverwijld naar de bevoegde
commissie verwezen.
3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 neemt de commissie van beroep de zaak niet in behandeling, indien de waarborgsom als
genoemd in artikel 83 lid 1 onder a niet binnen de gestelde termijn is ontvangen of via de rekening-courant is verrekend.

Titel 3: Het ten laste leggen
Artikel 49 – Bijzondere vormen
1. De tuchtcommissie wordt geacht een overtreding aan een betrokkene ten laste te hebben gelegd, indien een zaak in
behandeling wordt genomen die aanhangig is gemaakt door:
a. de scheidsrechter middels een aantekening op het wedstrijdformulier;
b. de tuchtcommissie middels een mondelinge aanzegging als bedoeld in artikel 46, lid 2 van dit reglement tijdens een
behandeling.
2. De betrokkene en de aanvoerder van het elftal of team worden geacht kennis te hebben genomen van de tenlastelegging door
de aantekening op het wedstrijdformulier.
Artikel 50 – Schriftelijke mededeling
1. a. Buiten de gevallen als vermeld in artikel 49 van dit reglement en onverminderd het bepaalde in artikel 25 lid 6 van dit
reglement legt de tuchtcommissie 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 betrokkene ten laste wordt gelegd;
b. de aanduiding van tijd en plaats waarop de overtreding zou zijn begaan;
c. opgave van de termijn waarbinnen betrokkene een verweerschrift kan indienen.
Artikel 51 – Wijziging
1. a. Een door de tuchtcommissie 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.
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Titel 4: De bevoegdheden van betrokkene
Artikel 52 – Bijstand
Betrokkene kan zich in elke fase van de behandeling van zijn zaak laten bijstaan door een advocaat of door een schriftelijk
gemachtigde. De in dit reglement genoemde schriftelijke mededelingen en/of het schikkingsvoorstel die aan betrokkene worden
verzonden, worden in dat geval aan diens advocaat of schriftelijk gemachtigde toegezonden.
Artikel 53 – Schriftelijk verweer
1. Betrokkene is bevoegd schriftelijk verweer te voeren.
Toezending kan per post, fax of e-mail plaatsvinden. Bij twijfel over de identiteit van de afzender, kan de tuchtcommissie
nazending van een getekend exemplaar per post gelasten.
2. Het verweerschrift dient in het bezit van de arbeidsorganisatie te zijn:
a. binnen drie werkdagen na de dag van de wedstrijd, indien betrokkene een overtreding door een aantekening op het
wedstrijdformulier ten laste is gelegd;
b. binnen vier werkdagen na dagtekening van de schriftelijke mededeling, indien betrokkene een overtreding schriftelijk ten
laste is gelegd.
3. Indien niet binnen de gestelde termijn een verweerschrift is ontvangen, kan de tuchtcommissie aannemen, dat betrokkene
afstand doet van zijn recht op verweer.
Artikel 54 – 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 arbeidsorganisatie.
3. Betrokkene is bovendien bevoegd voor de aanvang van een mondeling onderzoek op schrift gestelde verklaringen van getuigen
te overleggen.
Artikel 55 – Inzagerecht
1. Betrokkene is bevoegd op het bureau van de arbeidsorganisatie voor de behandeling van zijn zaak de desbetreffende stukken in
te zien. Tegen kostprijs kunnen kopieën worden verstrekt.
2. Het uitoefenen van deze bevoegdheid schort de termijn voor het indienen van een verweerschrift of getuigenverklaring niet op,
tenzij de voorzitter van de commissie anders beslist.
Artikel 56 – Verzoek om afschriften en oproeping getuigen
1. Betrokkene is bevoegd voor de aanvang van een mondeling onderzoek de commissie schriftelijk te verzoeken:
a. hem tegen kostprijs afschriften van de desbetreffende stukken te verstrekken;
b. maximaal drie getuigen op te roepen onder vermelding van naam, voorletters, adres en relatienummer van de getuigen 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 commissie is niet verplicht de door betrokkene opgegeven getuigen op te roepen, indien:
a. het verzoek te laat is ingediend,;
b. de getuige kennelijk niets ter zake doende kan verklaren, of
c. de betrokkene door het niet oproepen van de getuigen naar het oordeel van de commissie niet in zijn verdediging zal zijn
geschaad.
Artikel 57 – 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 horen; met dien verstande dat het totaal aantal getuigen, dat op verzoek
van betrokkene wordt gehoord niet meer zal zijn dan drie, tenzij de commissie in bijzondere gevallen anders beslist.
2. De commissie is niet verplicht de door betrokkene meegebrachte getuigen te horen, indien
a. betrokkene het verzoek schriftelijk had kunnen doen overeenkomstig artikel 56 van dit reglement;
b. de getuige kennelijk niets ter zake doende kan verklaren, of
c. de betrokkene door het niet horen van de getuigen naar het oordeel van de commissie niet in zijn verdediging zal zijn
geschaad.
Artikel 58 – Overige bevoegdheden bij een mondelinge behandeling
1. Betrokkene is bevoegd tijdens de gehele mondelinge behandeling aanwezig te zijn, tenzij nadrukkelijk anders is bepaald.
2. Betrokkene is bevoegd tijdens de verhoren als bedoeld in artikel 15 lid 7 onder a van dit reglement aanwezig te zijn, behoudens
het bepaalde in artikel 72 van dit reglement.
3. Betrokkene kan zich bij een mondeling onderzoek en bij de verhoren als bedoeld in het vorige lid doen vergezellen van een tolk.
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Titel 5: De behandeling van de zaak
Paragraaf 1: Schikkingsvoorstel
Artikel 58A – Schikkingsvoorstel algemeen
Indien een overtreding aanhangig is gemaakt bij de tuchtcommissie door een aantekening van de scheidsrechter op het
wedstrijdformulier en/of een schriftelijke aangifte, heeft de tuchtcommissie de bevoegdheid betrokkene een schikkingsvoorstel aan te
bieden.
Artikel 58B – Benodigde stukken voor het doen van een schikkingsvoorstel
De tuchtcommissie doet het schikkingsvoorstel op basis van:
a. het wedstrijdformulier en/of het rapport van de scheidsrechter alsmede, indien aanwezig, de rapporten van de door de KNVB
aangestelde assistent-scheidsrechters, tijdwaarnemers of waarnemers; of
b. het wedstrijdformulier, de antwoorden op de aan de strafcode gekoppelde specificatievragen, behorende bij de geconstateerde
overtreding en, indien vereist, het rapport van de scheidsrechter alsmede, indien aanwezig, de rapporten van de door de KNVB
aangestelde assistent-scheidsrechters of waarnemers ingeval het een overtreding betreft in het veldvoetbal die is bestraft met
een directe rode kaart; of.
c. een schriftelijke aangifte.
Artikel 58C – Verzenden schikkingsvoorstel
a. Een schikkingsvoorstel 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 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.
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
het schikkingsvoorstel per gewone post verzonden aan betrokkene.
Artikel 58D – Aanvaarding schikkingsvoorstel
1. Indien betrokkene de arbeidsorganisatie niet binnen de in het schikkingsvoorstel genoemde termijn schriftelijk heeft bericht dat
betrokkene het schikkingsvoorstel niet aanvaardt, wordt het schikkingsvoorstel door betrokkene geacht te zijn aanvaard. Indien
betrokkene het schikkingsvoorstel van de tuchtcommissie aanvaardt, wordt de in het schikkingsvoorstel vervatte straf geacht
onherroepelijk te zijn opgelegd door de tuchtcommissie en staat hiertegen geen beroep meer open.
2. Indien betrokkene het schikkingsvoorstel niet aanvaardt, dient hij dit de arbeidsorganisatie persoonlijk en schriftelijk te berichten
door middel van het indienen van een gemotiveerd verweerschrift. Toezending kan per post, fax of e-mail plaatsvinden. Bij twijfel
over de identiteit van de afzender in het geval van toezending per fax of e-mail, kan door de tuchtcommissie de nazending van
een getekend exemplaar per post worden gelast.
3. In de gevallen waarin het gemotiveerde schriftelijke verweerschrift van betrokkene tijdig is ontvangen door de arbeidsorganisatie,
wordt de tuchtprocedure gevolgd conform het gestelde in dit reglement, met name maar niet uitsluitend, artikel 59 en verder.
4. Indien het gemotiveerde schriftelijke verweerschrift van betrokkene binnen de in het schikkingsvoorstel genoemde termijn is
ontvangen door de arbeidsorganisatie dient de arbeidsorganisatie de scheidsrechter te verzoeken een rapport van de
geconstateerde overtreding op te maken indien de scheidsrechter dit nog niet heeft gedaan. De scheidsrechter is verplicht het
rapport binnen twee werkdagen na de dag van het verzoek in het bezit te stellen van de arbeidsorganisatie.

Paragraaf 2: Algemene bepaling
Artikel 59 – Algemeen
1. De behandeling geschiedt op grondslag van de tenlastelegging.
2. Zaken worden schriftelijk behandeld, tenzij de commissie anders beslist.
3. Zaken worden volgens de verkorte procedure behandeld, indien vermoed wordt dat sprake is van een excessieve overtreding
zoals bedoeld in artikel 25 lid 3 onder a van dit reglement en/of indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:
a. het betreft een wedstrijd van een competitie ingedeeld in de categorie A veldvoetbal of in de categorie A zaalvoetbal en
b. de wedstrijd was vastgesteld op, of verplaatst naar 15 maart of een latere datum van het lopende seizoen en
c. de wedstrijd is niet gespeeld of niet uitgespeeld en/of
1. er is gemotiveerd aangifte gedaan van een niet gerechtigde speler en/of
2. er is sprake van ernstige ongeregeldheden voor, tijdens of na de wedstrijd en/of
3. er is sprake van ongeregeldheden voor, tijdens of na de wedstrijd en het bestuur amateurvoetbal verzoekt om
toepassing van de verkorte procedure.
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4.
5.
6.

Een verweerschrift dient te zijn voorzien van naam, voorletters en relatienummer van betrokkene, of – indien betrokkene een
vereniging is – van de naam en relatienummer van de vereniging en van de naam, voorletters, relatienummer en functie van
degene die namens de vereniging verweer voert.
Rapporten en verklaringen dienen te zijn voorzien van naam, voorletters, relatienummer en de functie van degene die
rapporteert of verklaart.
Toezending aan de arbeidsorganisatie van het verweerschrift, rapporten en verklaringen als genoemd in dit artikel, kan per post,
fax of e-mail plaatsvinden. Bij twijfel over de identiteit van de afzender, kan de tuchtcommissie nazending van een getekend
exemplaar per post gelasten.

Paragraaf 3: Schriftelijke behandeling
Artikel 60 – Benodigde stukken na aantekening op wedstrijdformulier
1. Overtredingen die aanhangig zijn gemaakt door een aantekening op het wedstrijdformulier kunnen worden afgedaan, zodra van
het dossier deel uitmaken:
a. het wedstrijdformulier;
b. het rapport van de scheidsrechter;
c. het verweerschrift van betrokkene;
d. de schriftelijke verklaring van of namens het bestuur van de vereniging van betrokkene;
en indien van toepassing
e. de schriftelijke verklaring van elk van de betrokken speler(s) van de tegenpartij;
f. de schriftelijke verklaring van of namens het bestuur van de tegenpartij;
g. de schriftelijke verklaring van elk van de getuigen;
h. de rapporten van de door de KNVB aangestelde assistent-scheidsrechters of tijdwaarnemers;
i. de schriftelijke verklaring van de rapporteur.
2. De tuchtcommissie kan de zaak ook afdoen, zodra:
a. de termijnen voor het indienen van het verweerschrift, de rapporten en de verklaringen zijn verstreken en
b. de zaak naar het oordeel van de tuchtcommissie voldoende is onderzocht.
3. In elke fase van de behandeling kan de commissie besluiten tot een nader onderzoek, dan wel overgaan tot een mondeling
onderzoek.
Artikel 61 – Benodigde stukken na schriftelijke aangifte of besluit tuchtcommissie
1. Overtredingen die aanhangig zijn gemaakt door een aangifte of op basis van een besluit van de tuchtcommissie kunnen worden
afgedaan, zodra van het dossier deel uitmaken:
a. de aangifte;
b. een afschrift van de tenlastelegging;
c. het verweerschrift van betrokkene;
en indien van toepassing
d. de schriftelijke verklaring van of namens het bestuur van de vereniging van betrokkene;
e. de schriftelijke verklaring van elk van de getuigen.
2. De tuchtcommissie kan de zaak ook afdoen, zodra:
a. de termijnen voor het indienen van het verweerschrift, de rapporten en de verklaringen zijn verstreken, en
b. de zaak naar het oordeel van de tuchtcommissie voldoende is onderzocht.
3. Indien een overtreding van de wedstrijdbepalingen door een schriftelijke aangifte aanhangig is gemaakt door de scheidsrechter,
is artikel 60 lid 1 van dit reglement van toepassing, met dien verstande dat de schriftelijke aangifte ook kan dienen als rapport
van de scheidsrechter.

Paragraaf 4: Mondelinge behandeling
Artikel 62 – Algemene bepalingen
1. Een mondelinge behandeling vindt alleen plaats als de commissie dat wenselijk acht.
2. De commissie bepaalt wanneer en waar de mondelinge behandeling zal plaatsvinden.
3. De commissie roept de betrokkene en alle andere personen, van wie zij de verschijning wenselijk acht, zo spoedig mogelijk op.
4. Tussen de dag van de verzending van de oproeping en de dag van de mondelinge behandeling dienen ten minste vijf
werkdagen te liggen, behoudens in spoedgevallen ter beoordeling van de commissie.
5. De opgeroepen personen zijn verplicht zich op verzoek van de commissie te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs
voorzien van een pasfoto.
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6.

Indien betrokkene de overtreding heeft begaan als scheidsrechter wordt de desbetreffende commissie scheidsrechterszaken op
de hoogte gesteld van dag, tijd en plaats van de mondelinge behandeling.

Artikel 63 – Inhoud van de oproeping
1. De commissie maakt in de oproeping van de betrokkene melding van:
a. dag, 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 commissie als getuige worden opgeroepen;
d. de bevoegdheden van betrokkene, vermeld in titel 4 van dit hoofdstuk;
e. de verplichting tot legitimatie.
2. De commissie maakt in de oproeping van de overige personen melding van:
a. dag, 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.
3. Indien een opgeroepen persoon verhinderd is te verschijnen, dient hij zich onder opgave van redenen schriftelijk af te melden.
4. Het bericht van verhindering dient ten minste 2 x 24 uur voor de aanvang van de mondelinge behandeling in het bezit te zijn van
de arbeidsorganisatie.
Artikel 64 – Beperkte toegang bij mondelinge behandeling
1. De mondelinge behandeling vindt niet in het openbaar plaats, tenzij de commissie in zeer bijzondere gevallen anders beslist.
2. Tenzij het belang van het onderzoek zich daar tegen verzet, kan de mondelinge behandeling worden bijgewoond door:
a. de getuige, nadat hij door de commissie is gehoord;
b. een toehoorder.
3. De kamervoorzitter kan de betrokkene en andere aanwezigen het recht tot het (verder) bijwonen van de mondelinge behandeling
ontzeggen, indien hun gedrag daartoe aanleiding geeft.
Artikel 65 – Vertegenwoordiging vereniging
Een vereniging dient te worden vertegenwoordigd door een daartoe bevoegd bestuurslid.
Artikel 66 – 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 15 lid 7 onder a van dit reglement wordt een verslag
gemaakt, in welk verslag worden opgenomen:
a. de naam, voorletters en relatienummer van het verhorende lid van de kamer;
b. de naam, voorletters en relatienummer van de verhoorde persoon;
c. de volledige en ondertekende verklaring van de gehoorde persoon.
Artikel 67 – Verplichtingen leden commissies
1. De leden van de commissie geven tijdens de mondelinge behandeling geen blijk van hun oordeel over de zaak.
2. De leden van de commissie spreken buiten de mondelinge behandeling niet over de zaak met betrokkene of anderen.
Artikel 68 – Toehoorders bij niet openbare behandelingen
1. Een verzoek om de mondelinge behandeling als toehoorder te mogen bijwonen, dient voor de aanvang van de behandeling te
worden gericht tot de commissie.
2. Voor de aanvang van de behandeling beslist de commissie wie als toehoorder tot de behandeling worden toegelaten.
3. 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 gehoord;
d. een lid van de desbetreffende commissie scheidsrechterszaken, indien de scheidsrechter als betrokkene wordt gehoord.
4. Een toehoorder kan niet als getuige worden gehoord.
5. Een toehoorder mag zich niet in de behandeling van de zaak mengen.
6. Een toehoorder mag gedurende de behandeling het vertrek waarin de behandeling plaatsvindt zonder toestemming van de
kamervoorzitter niet verlaten.
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Artikel 69 – Aanvang van de mondelinge behandeling
1. Na opening van de zitting gaat de kamervoorzitter na of de betrokkene of degene die een vereniging vertegenwoordigt en indien van toepassing - de advocaat of schriftelijk gemachtigde aanwezig zijn.
2. Indien blijkt dat de niet verschenen betrokkene niet behoorlijk is opgeroepen bepaalt de commissie een nieuwe datum, waarna
wordt gehandeld overeenkomstig artikel 62 en 63 van dit reglement.
3. De commissie kan met de behandeling van de zaak tegen de niet verschenen betrokkene doorgaan, indien blijkt, dat hij
behoorlijk is opgeroepen.
4. Vervolgens gaat de kamervoorzitter na of de overige opgeroepen personen aanwezig zijn en of iedereen de presentielijst heeft
getekend.
5. Indien betrokkene niet wordt bijgestaan door een advocaat of schriftelijk gemachtigde 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 62 en 63 van dit reglement.
6. Indien een getuige niet is verschenen, kan de commissie met de behandeling van de zaak doorgaan, indien:
a. naar het oordeel van de commissie de zaak zonder het horen 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 62 en 63 van dit reglement.
9. Aan betrokkene en de overige aanwezigen wordt door de kamervoorzitter mededeling gedaan van hun rechten en plichten
tijdens de mondelinge behandeling.
Artikel 70 – Verhoor van betrokkene
1. De kamervoorzitter 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. Indien betrokkene wordt bijgestaan door een advocaat of schriftelijk gemachtigde, wordt deze in de gelegenheid gesteld
aanvullende vragen te stellen aan betrokkene.
4. De kamervoorzitter kan de beantwoording van niet ter zake dienende vragen beletten.
Artikel 71 – Getuigen/deskundigen
1. De commissie is bevoegd getuigen en deskundigen op te roepen en te horen.
2. Leden van de KNVB die als getuige of deskundige worden opgeroepen zijn verplicht te verschijnen.
3. De commissie kan ook personen als getuige of deskundige horen die geen lid zijn van de KNVB.
4. Tenzij de commissie anders beslist, worden als getuige gehoord:
a. de scheidsrechter bij overtredingen van de wedstrijdbepalingen;
b. het lid van de KNVB, dat schriftelijk aangifte heeft gedaan.
5. De voorzitter van de kamer 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.
6. De getuige of deskundige wordt door de voorzitter, respectievelijk de leden van de kamer ondervraagd.
7. De betrokkene en/of diens advocaat of schriftelijk gemachtigde worden in de gelegenheid gesteld aanvullende vragen aan de
getuige of deskundige te stellen.
8. De kamervoorzitter kan de beantwoording van niet ter zake dienende vragen beletten.
Artikel 72 – Verhoor getuigen buiten aanwezigheid van betrokkene
1. In afwijking van het bepaalde in artikel 58 lid 1 van dit reglement kan de commissie, indien zij daartoe gegronde redenen
aanwezig acht, buiten aanwezigheid van betrokkene en diens advocaat of schriftelijk gemachtigde, getuigen horen.
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, voorletters en relatienummer van de verhoorde persoon;
c. de volledige en ondertekende verklaring van de gehoorde persoon.
3. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de kamer.
4. Artikel 15 lid 7 is van overeenkomstige toepassing. In dat geval wordt, in afwijking van het hiervoor in lid 3 bepaalde, het verslag
uitsluitend ondertekend door het lid dat belast is met het vooronderzoek.
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:
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.
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Betrokkene en/of diens advocaat of schriftelijk gemachtigde 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 73 – Laatste woord
De voorzitter van de kamer verleent aan betrokkene het laatste woord.

Paragraaf 5: Schorsing onderzoek
Artikel 74 – 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
- die heropenen.
2. Nadat de commissie de door haar verlangde gegevens heeft verkregen stelt zij de betrokkene in de gelegenheid kennis te
nemen van die gegevens.
3. Betrokkene krijgt vervolgens de gelegenheid binnen een door de commissie te bepalen termijn van ten minste zes dagen een
nader verweerschrift in te dienen.
4. Indien de commissie mondelinge voortzetting van de behandeling noodzakelijk acht, zijn de bepalingen inzake een mondeling
onderzoek van toepassing.
Artikel 75 – Sluiting van het onderzoek
Indien de commissie meent alle benodigde gegevens ter beoordeling van de zaak te hebben verkregen, sluit zij het onderzoek.

Paragraaf 6: Bewijs
Artikel 76 – 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 schriftelijk vastgelegde 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 bepaalde volstaat in de volgende gevallen één bewijsmiddel:
a. indien sprake is van overtredingen van de wedstrijdbepalingen volstaat de mondelinge of schriftelijke verklaring van de
scheidsrechter of van de door de KNVB aangestelde assistent-scheidsrechter van door hen waargenomen feiten;
b. indien sprake is van excessieve overtredingen zoals bedoeld in artikel 25 lid 3 onder a van dit reglement volstaat de
mondelinge of schriftelijke verklaring van de scheidsrechter of van de door de KNVB aangestelde assistent-scheidsrechter
van door hen waargenomen feiten;
c. indien sprake is van administratieve verzuimen volstaat de mondelinge of schriftelijke verklaring van een medewerker van
de arbeidsorganisatie;
d. indien sprake is van overtredingen van ordemaatregelen genoemd in artikel 4 van het Reglement Wedstrijden
Amateurvoetbal volstaat de mondelinge of schriftelijke verklaring van de door de KNVB aangestelde waarnemer.
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.

Paragraaf 7: Beraadslaging en uitspraak
Artikel 77 – 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.
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De commissie baseert haar uitspraak op de stukken en verklaringen die op de zaak betrekking hebben en waarvan betrokkene
kennis heeft genomen of kennis heeft kunnen nemen, behoudens de bepalingen inzake de behandeling van administratieve
verzuimen.
De leden van de commissie dienen geheimhouding te bewaren over hetgeen tijdens de beraadslaging is besproken.

Artikel 78 – Uitspraak
1. De tuchtcommissie verklaart betrokkene niet ontvankelijk, indien:
a. de termijn voor het indien van een bezwaarschrift niet in acht is genomen;
b. niet voldaan is aan de vereisten als bedoeld in artikel 45;
c. de zaak niet overeenkomstig artikel 43 aanhangig is gemaakt.
2. De tuchtcommissie verklaart zich onbevoegd om van de zaak kennis te nemen, indien:
a. de bewezen verklaarde overtreding, bij of op basis van dit reglement, niet strafbaar is gesteld;
b. betrokkene geen lid is van de KNVB.
3. Indien de commissie van oordeel is dat de overtreding of het administratieve verzuim onvoldoende is aangetoond, spreekt zij
betrokkene vrij.
4. Indien de commissie van oordeel is dat de overtreding of het administratieve verzuim ten dele is aangetoond, bepaalt zij welke
overtreding of welk administratief verzuim is begaan en welke straf(fen) en/of maatregel(en), schuldig zonder oplegging van straf
daaronder begrepen, worden opgelegd en spreekt betrokkene voor het overige vrij.
5. Indien de commissie van oordeel is dat de overtreding of het administratieve verzuim voldoende is aangetoond, bepaalt zij ter
zake van welke overtreding of welk administratief verzuim welke straf(fen) en/of maatregel(en), schuldig zonder oplegging van
straf daaronder begrepen, worden opgelegd.
6. In de gevallen als bedoeld in lid 4 en 5 bepaalt de commissie tevens de hoogte van de kostenvergoeding, met inachtneming van
het bepaalde in artikel 28 lid 4 van dit reglement.
7. Door een uitspraak van de commissie kan geen wijziging worden gebracht in een door de scheidsrechter genomen
spelbeslissing.
Artikel 79 – Strafmaat
Bij het bepalen van de op te leggen straf(fen) en maatregel(en):
a. worden zoveel mogelijk in gelijksoortige zaken dezelfde maatstaven aangelegd op grond van de door de gecombineerde
overlegvergadering tucht- en beroepszaken vastgestelde handleiding;
b. kan de commissie eerder aan betrokkene opgelegde straffen of maatregelen laten meewegen;
c. kan de commissie rekening houden met de aan betrokkene, op basis van verenigingstuchtrecht, opgelegde straf.

Paragraaf 8: Mededeling uitspraak
Artikel 80 – Bekendmaking uitspraak
1. De commissie doet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na het sluiten van de behandeling, uitspraak.
2. De commissie vermeldt in de uitspraak:
a. in geval van onbevoegd verklaring, de reden van de onbevoegdheid;
b. in geval van niet ontvankelijkheid, welke termijn niet in acht is genomen;
c. in geval van vrijspraak, van welke overtreding of welk administratief verzuim betrokkene is vrijgesproken;
d. in de overige gevallen:
1. ter zake van welke overtreding en/of welk administratief verzuim welke straf(fen) en/of maatregel(en) zijn opgelegd en
de hoogte van de kostenvergoeding;
2. vanaf welke datum de straf(fen) en/of de maatregel(en) ten uitvoer zullen worden gelegd;
3. welke eventueel door de vereniging van betrokkene, op basis van verenigingstuchtrecht, opgelegde en
tenuitvoergelegde straf in mindering zal mogen worden gebracht;
4. dat de betrokkene wordt opgenomen op de Lijst Landelijk Voetbalverbod, de reden waarom en voor welke periode
betrokkene op de lijst wordt geplaatst;
alsmede ingeval van voorwaardelijke strafoplegging;
5. welk deel van de straf voorwaardelijk wordt opgelegd en voor welke overtreding;
6. op welke datum de proeftijd zal zijn verstreken;
7. de algemene voorwaarde, die aan de voorwaardelijke strafoplegging verbonden is;
8. eventueel de bijzondere voorwaarde, die aan de voorwaardelijke strafoplegging verbonden is.
3. Wanneer tegen de uitspraak beroep mogelijk is, vermeldt de uitspraak tevens binnen welke termijn en tegen betaling van welke
waarborgsom beroep kan worden ingesteld.
4. Wanneer de straf in aanmerking komt voor omzetting in een alternatieve straf, vermeldt de uitspraak tevens op welke wijze en
binnen welke termijn een verzoek daartoe kan worden ingediend.
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a.

De uitspraak ter zake van overtredingen 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.
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 algemene vergadering amateurvoetbal te bepalen wijze
gepubliceerd.
Onherroepelijk en voor alle leden van de KNVB bindend, zijn:
a. de uitspraken van de tuchtcommissie zodra de beroeps- of bezwaartermijn is verstreken;
b. de uitspraken van de tuchtcommissie waartegen geen beroep mogelijk is, direct na de bekendmaking van de uitspraak;
c. de uitspraken van de commissie van beroep direct na de bekendmaking van de uitspraak.

Titel 6: Rechtsmiddelen
Paragraaf 1: Beroep
Artikel 81 – Bevoegdheid tot het instellen van beroep
1. Van de uitspraak van de tuchtcommissie kunnen beroep instellen:
a. de betrokkene;
b. de vereniging waarvan betrokkene lid is, indien die vereniging door de tuchtcommissie verantwoordelijk is gesteld voor de
door betrokkene begane overtreding;
c. de vereniging die door de tuchtcommissie verantwoordelijk is gesteld voor gedragingen van toeschouwers;
d. het bestuur amateurvoetbal.
2. In afwijking van het gestelde in lid 1 kan betrokkene geen beroep instellen:
a. indien de zaak is afgedaan:
1. met een berisping;
2. met een schuldigverklaring zonder oplegging van straf;
3. met een vrijspraak.
b. in de gevallen waarvoor beroep is uitgesloten.
c. indien een verzoek tot omzetting van een straf in een alternatieve straf is toegewezen.
3. Het bestuur amateurvoetbal kan:
a. uitsluitend beroep instellen, indien naar het oordeel van het bestuur een uitspraak van de tuchtcommissie in strijd is met de
belangen van respectievelijk de sectie amateurvoetbal of het district;
b. geen beroep instellen in de gevallen waarvoor beroep is uitgesloten.
Artikel 82 – Beroepschrift
1. a. Het beroep dient schriftelijk en met redenen omkleed binnen zes werkdagen na de verzending van de uitspraak van de
tuchtcommissie in het bezit van de arbeidsorganisatie te zijn.
b. Op verzoek van appellant kan de commissie een nadere termijn stellen waarbinnen aanvullende gronden kunnen worden
ingediend.
2. In afwijking van het vorige lid is de termijn voor het instellen van beroep:
a. een maand, indien de tuchtcommissie betrokkene heeft ontzet uit het lidmaatschap van de KNVB;
b. twee weken na verzending van uitspraak aan betrokkene, indien het bestuur amateurvoetbal beroep instelt conform artikel
81 lid 3 van dit reglement.
3. In afwijking van het gestelde in lid 1 wordt het recht tot het instellen van beroep opgeschort, als betrokkene een verzoek tot
omzetting van zijn straf in een alternatieve straf indient.
4. Het beroepschrift dient te zijn voorzien van naam, voorletters en relatienummer van appellant of - indien appellant een vereniging
is - van de naam, en het relatienummer van de vereniging en de naam, voorletters, relatienummer en functie van degene die
namens de vereniging beroep in stelt.
5. Toezending van het beroepschrift kan per post, fax of e-mail plaatsvinden. Bij twijfel over de identiteit van de afzender, kan de
commissie van beroep nazending van een getekend exemplaar per post gelasten.
6. Indien aan appellant ter zake van verschillende overtreding(en), straf(fen) of maatregel(en) zijn opgelegd, is hij verplicht in het
beroepschrift te vermelden van welke straffen en ter zake van welke overtredingen hij in beroep komt.
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Artikel 83 – Waarborgsom
1. a. Appellant is verplicht een waarborgsom te voldoen.
b. De hoogte van de waarborgsom wordt jaarlijks voor de aanvang van het seizoen door het bestuur amateurvoetbal bepaald.
2. De waarborgsom dient binnen veertien dagen na het instellen van het beroep te zijn bijgeschreven op de rekening van het
district.
3. Door het instellen van beroep gaat een vereniging akkoord met het verrekenen van de waarborgsom in rekening-courant.
4. Door het door een lid ingestelde beroep schriftelijk te steunen, dan wel door als schriftelijk gemachtigde van een lid beroep in te
stellen, gaat een vereniging akkoord met het verrekenen van de waarborgsom in rekening-courant.
5. a. Bij de tenuitvoerlegging van de uitspraak van de commissie van beroep wordt, met inachtneming van artikel 88 leden 3 en 4
van dit reglement, de waarborgsom verrekend met de ingevolge artikel 88 leden 1 en 5 van dit reglement verschuldigde
vergoeding(en).
b. Wordt geen kostenveroordeling uitgesproken of een kostenveroordeling in combinatie met een strafvermindering, dan wordt
de waarborgsom integraal aan appellant of, in geval van verrekening met een vereniging via rekening-courant, aan de
vereniging terugbetaald.
Artikel 84 – 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 verzoek van appellant of ambtshalve de
tenuitvoerlegging van een straf of maatregel opschorten:
a. indien reeds aanstonds vast staat dat appellant dient te worden vrijgesproken, of
b. indien naar zijn oordeel:
1. er ernstige procedure fouten 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 schriftelijke mededeling van de voorzitter van de
commissie van beroep.
Artikel 85 – Benodigde stukken voor commissie van beroep
De commissie van beroep kan de zaak afdoen, zodra
a. bij de stukken zijn gevoegd:
1. de mededeling uitspraak;
2. het beroepschrift;
en indien van toepassing
3. de verslagen van de verhoren;
4. het verslag van de mondelinge behandeling door de tuchtcommissie;
5. de op schrift gestelde uitspraak van de tuchtcommissie;
b. de waarborgsom is ontvangen, dan wel de termijn voor het ontvangen van de waarborgsom is verstreken.
Artikel 86 – Van toepassing zijnde artikelen bij behandeling in beroep
1. Op de behandeling door de commissie van beroep zijn de artikelen van hoofdstuk 7, titel 4 hoofdstuk 7 titel 5, en de artikelen
108 en 109 van hoofdstuk 7, titel 7, alle van dit reglement, van overeenkomstige toepassing, voor zover daarvan in deze titel niet
van afgeweken wordt.
2. Wanneer bij de commissie van beroep een redelijk vermoeden ontstaat, dat een overtreding heeft plaatsgevonden:
a. van de wedstrijdbepalingen waartegen de scheidsrechter niet heeft kunnen optreden, of
b. van Statuten, reglementen en besluiten van organen anders dan de wedstrijdbepalingen, kan zij die overtreding
overeenkomstig artikel 45 van dit reglement aanhangig maken bij de tuchtcommissie.
Artikel 87 – Beraadslaging en uitspraak commissie van beroep
1. De commissie van beroep verklaart appellant niet ontvankelijk, indien:
a. appellant niet de betrokkene is als bedoeld in artikel 81, lid 1;
b. de termijn voor het indienen van het beroepschrift niet in acht is genomen;
c. het beroepschrift niet voldoet aan de in artikel 82, lid 1 en/of lid 5 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 terugverwijzen naar de tuchtcommissie, opdat de tuchtcommissie de zaak met inachtneming van de gemaakte
opmerkingen opnieuw kan behandelen;
b. de zaak zelf afdoen.
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Indien de commissie van beroep besluit de zaak zelf af te doen zijn de bepalingen inzake tenlastelegging, bewezen verklaarde
en opleggen van straf en/of maatregelen, al dan niet voorwaardelijk, van overeenkomstige toepassing.
De commissie van beroep is bevoegd, doch niet verplicht, een zaak terug te wijzen naar de tuchtcommissie, indien naar haar
oordeel:
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.
De commissie van beroep is verplicht een zaak terug te wijzen naar de tuchtcommissie, indien:
a. de commissie van beroep van oordeel is, dat de tenlastelegging in het nadeel van appellant dient te worden gewijzigd;
b. de tuchtcommissie bij de behandeling van de zaak een of meer ernstige procedure fouten heeft gemaakt, waardoor
appellant in zijn belangen is geschaad.

Artikel 88 – Kosten van het beroep
1. Indien de commissie van beroep de uitspraak van de tuchtcommissie bevestigt, veroordeelt de commissie van beroep appellant
tevens tot vergoeding van de aan de behandeling van het beroep verbonden kosten.
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 volledig voor rekening van de KNVB:
a. indien de zaak wordt teruggewezen naar de tuchtcommissie;
b. indien de zaak tegen appellant 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 worden ook de bij appellant 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 28 van dit reglement door de commissie
van beroep bepaald.

Paragraaf 2: Gratie en herziening
Artikel 89 – 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. uitsluiting;
b. ontzegging van het recht tot uitoefening van een functie;
c. accommodatieverbod;
d. schorsing;
e. ontzetting uit het lidmaatschap van de KNVB.
2. Het verzoek wordt ingediend bij het bestuur amateurvoetbal.
3. Alvorens op het gratieverzoek te beslissen, vraagt het bestuur advies aan de commissie die de zaak het laatst in behandeling
heeft gehad.
4. Het bestuur beslist binnen twee maanden na ontvangst van het gratieverzoek.
5. Een verzoek tot gratie schort de tenuitvoerlegging van de opgelegde straf niet op.
6. 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 of d genoemde straffen, geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk opleggen, al dan niet onder het stellen van bijzondere
voorwaarden.
Artikel 89A – Herziening (nieuw)
1. Indien een uitspraak is gedaan waartegen geen beroep meer openstaat, kan betrokkene of het bestuur amateurvoetbal om
gehele of gedeeltelijke herziening van de uitspraak verzoeken op grond van feiten en omstandigheden, die:
a. bij de behandeling door het tuchtrechtelijk orgaan niet bekend waren of niet ter kennis van de desbetreffende commissie zijn
gebracht en ernstig het vermoeden doen ontstaan dat, waren zij bekend geweest bij de desbetreffende commissie, zij tot
een andere beslissing voor de betrokkene zouden hebben geleid;
b. aantonen dat de desbetreffende commissie ernstige procedurefouten heeft gemaakt.
2. a. Het verzoek tot herziening dient schriftelijk bij de desbetreffende commissie te worden ingediend.
b. Het verzoek vermeldt de feiten en omstandigheden waarop het steunt, met opgave van de bewijsmiddelen, waaruit van die
feiten en omstandigheden kan blijken.
c. Een verzoek dat niet voldoet aan de onder a en b gestelde eisen, wordt niet in behandeling genomen.
d. De desbetreffende commissie is bevoegd betrokkene of het bestuur amateurvoetbal 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.
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3.

4.
5.
6.

a.

Wanneer betrokkene het verzoek tot herziening indient, dient de door het bestuur amateurvoetbal te dezen vastgestelde
waarborgsom binnen 14 dagen nadat de desbetreffende commissie het verzoek heeft ontvangen, te zijn voldaan, bij
gebreke waarvan bedoeld verzoek niet in behandeling wordt genomen.
b. Een vereniging die als betrokkene een verzoek tot herziening indient of de desbetreffende commissie schriftelijk meedeelt
het verzoek van een betrokkene tot herziening te steunen, gaat akkoord met het verrekenen van de waarborgsom in
rekening-courant, in welk geval het bepaalde onder a buiten toepassing blijft.
Door het verzoek tot herziening kan de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf niet worden opgeschort.
a. Indien de desbetreffende commissie het verzoek tot herziening gegrond acht, vernietigt zij de beslissing waarvan herziening
is gevraagd en geeft zij een nieuwe beslissing.
b. Indien de desbetreffende commissie het verzoek ongegrond acht, wijst zij dit in een met redenen omklede beslissing af.
Tegen de beslissing van de desbetreffende commissie is geen verweer of beroep mogelijk.

Titel 7: De verkorte procedure
Artikel 90 – Algemene bepaling
Voor zover daar in deze titel niet van wordt afgeweken, zijn de overige bepalingen van de hoofdstukken 6 en 7 op de verkorte
procedure van overeenkomstige toepassing.
Artikel 91 – Indiening schriftelijk verweer en verzoek om oproeping getuigen
1. Het verweerschrift van betrokkene dient in het bezit van het districtskantoor te zijn:
a. de eerstvolgende werkdag na de wedstrijd, indien de overtreding door een aantekening op het wedstrijdformulier aan
betrokkene ten laste is gelegd;
b. de tweede werkdag na de dagtekening van de schriftelijke mededeling, indien de overtreding schriftelijk aan betrokkene ten
laste is gelegd.
Het verweerschrift kan per fax of e-mail aan het districtskantoor worden gezonden. Bij twijfel over de identiteit van de afzender
kan de tuchtcommissie nazending van een ondertekend exemplaar per post gelasten.
2. Tegelijk met het verweerschrift dient betrokkene aan te geven welke getuigen door de tuchtcommissie in geval van een
mondelinge behandeling opgeroepen kunnen worden, onder vermelding van naam, voorletters, adres en relatienummer, en
onder opgave van de feiten waarover elk van de getuigen kan verklaren.
3. Geen schriftelijk verweer is mogelijk:
a. indien aan betrokkene tijdens een mondelinge behandeling middels een mondelinge aanzegging door de tuchtcommissie
een overtreding ten laste wordt gelegd;
b. indien aan betrokkene tijdens een mondelinge behandeling door de tuchtcommissie een wijziging van de tenlastelegging
wordt aangezegd.
In deze gevallen kan betrokkene uitsluitend mondeling verweer voeren. Op zijn verzoek kan de tuchtcommissie de behandeling
korte tijd schorsen om hem in de gelegenheid te stellen zijn verweer voor te bereiden.
4. Indien niet binnen de in lid 1 van dit artikel gestelde termijn een verweerschrift is ontvangen, wordt aangenomen dat betrokkene
afstand doet van zijn recht op verweer.
Artikel 92 – Inzagerecht
1. Betrokkene kan uitsluitend op een bureau van de arbeidsorganisatie voor de behandeling van zijn zaak de desbetreffende
stukken inzien. Tegen kostprijs kunnen kopieën worden verstrekt.
2. Het uitoefenen van deze bevoegdheid schort de termijn voor het indienen van een verweerschrift, getuigenverklaring of
beroepschrift niet op.
Artikel 93 – Behandeling van de zaak door de tuchtcommissie
1. De behandeling van de zaak vindt schriftelijk plaats, tenzij vermoed wordt dat sprake is van een excessieve overtreding zoals
bedoeld in artikel 25 lid 3 onder a van dit reglement en/of de tuchtcommissie op grond van eerste kennisneming van het
wedstrijdformulier en/of de rapportages vaststelt dat aanvullende informatie voor de behandeling van de zaak noodzakelijk is. In
die gevallen gaat de tuchtcommissie onmiddellijk over tot mondelinge behandeling van de zaak.
2. In geval van schriftelijke behandeling kan de tuchtcommissie de zaak afdoen als zij voldoende is geïnformeerd, maar in ieder
geval zodra de termijnen voor het indienen van het verweerschrift, de rapporten en de verklaringen zijn verstreken.
3. In geval van schriftelijke behandeling wordt de zaak zo mogelijk binnen drie doch niet later dan vijf werkdagen na de
wedstrijddag door de tuchtcommissie behandeld.
Artikel 94 – Mondelinge behandeling door de tuchtcommissie
1. Indien de tuchtcommissie tot mondelinge behandeling overgaat, roept zij betrokkene en alle andere personen, van wie zij de
verschijning wenselijk acht, zo spoedig mogelijk op.
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2.
3.
4.

5.

De oproeping geschiedt per telefoon, fax of e-mail. Bij oproeping per telefoon volgt een schriftelijke bevestiging per post, fax of email.
Tussen de oproeping en het tijdstip van de mondelinge behandeling liggen in ieder geval 24 uur.
a. Indien een getuige in redelijkheid verhinderd is om de behandeling bij te wonen, dient hij direct bij kennisneming van de
oproeping, maar niet later dan de dag voor de mondelinge behandeling, telefonisch, per fax of e-mail zijn verhindering aan
het districtskantoor onder opgave van redenen door te geven.
b. Degene die verhinderd is, dient zijn verklaring op schrift te stellen. De verklaring dient uiterlijk op de dag van de mondelinge
behandeling in het bezit van de arbeidsorganisatie te zijn.
De tuchtcommissie kan te allen tijde met de behandeling van de zaak doorgaan, tenzij blijkt dat betrokkene niet is verschenen,
omdat hij niet behoorlijk is opgeroepen.

Artikel 95 – Uitspraak en mededeling door de tuchtcommissie
1. De tuchtcommissie doet zo spoedig mogelijk uitspraak, doch uiterlijk:
a. in geval van een schriftelijke behandeling: binnen 24 uur na het sluiten van de behandeling;
b. in geval van een mondelinge behandeling: direct na de beraadslaging die plaatsvindt na afloop van de mondelinge
behandeling.
2. In geval van schriftelijke behandeling wordt de uitspraak zo spoedig mogelijk aan betrokkene gedaan per koerier, telefoon, fax of
e-mail, met bevestiging per post.
3. In geval van mondelinge behandeling wordt de schriftelijke bevestiging van de uitspraak binnen twee werkdagen per post aan
betrokkene verzonden.
Artikel 96 – Beroep en waarborgsom
1. Een beroep dient schriftelijk en met redenen omkleed binnen drie werkdagen na de verzending van de uitspraak van de
tuchtcommissie in het bezit van de arbeidsorganisatie te zijn.
2. Het beroepschrift kan per fax of e-mail aan het districtskantoor worden gezonden. Bij twijfel over de identiteit van de afzender,
kan de tuchtcommissie alsnog nazending van een getekend exemplaar per post gelasten.
3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 is de termijn voor het instellen van beroep een maand, indien de tuchtcommissie
betrokkene heeft ontzet uit het lidmaatschap van de KNVB;
4. De waarborgsom dient binnen 24 uur na het instellen van het beroep te zijn bijgeschreven op de rekening van het district, tenzij:
de vereniging de commissie van beroep schriftelijk in kennis heeft gesteld het ingestelde beroep te steunen;
de vereniging als schriftelijk gemachtigde van appellant het beroep heeft ingesteld.
Artikel 97 – Behandeling van het beroep
1. De behandeling van het beroep vindt schriftelijk plaats, tenzij de commissie van beroep vaststelt dat aanvullende informatie voor
de behandeling van het beroep noodzakelijk is. In dat geval gaat de commissie van beroep over tot mondelinge behandeling van
het beroep.
2. In geval van schriftelijke behandeling kan de commissie van beroep het beroep afdoen als zij voldoende is geïnformeerd, maar
in ieder geval zodra de termijn voor het indienen van het beroep is verstreken.
3. In geval van schriftelijke behandeling wordt het beroep zo mogelijk binnen drie doch niet later dan vijf werkdagen na ontvangst
van het beroep door de commissie van beroep behandeld.
Artikel 98 – Mondelinge behandeling van het beroep
1. Indien de commissie van beroep tot mondelinge behandeling overgaat, roept zij betrokkene en alle andere personen, van wie zij
de verschijning wenselijk acht, zo spoedig mogelijk op.
2. De oproeping geschiedt per telefoon, fax of e-mail. Bij oproeping per telefoon volgt een schriftelijke bevestiging per post, fax of email.
3. Tussen de oproeping en het tijdstip van de mondelinge behandeling liggen in ieder geval 24 uur.
4. Indien een getuige in redelijkheid verhinderd is om de behandeling bij te wonen, dient hij direct bij kennisneming van de
oproeping, maar niet later dan de dag voorafgaand aan de mondelinge behandeling, telefonisch, per fax of e-mail zijn
verhindering aan het districtskantoor onder opgave van redenen door te geven.
5. Degene die verhinderd is, dient zijn verklaring op schrift te stellen. De verklaring dient uiterlijk op de dag van de mondelinge
behandeling in het bezit van de arbeidsorganisatie te zijn.
6. De commissie van beroep kan te allen tijde met de behandeling van het beroep doorgaan, tenzij blijkt dat betrokkene niet is
verschenen, omdat hij niet behoorlijk is opgeroepen.
Artikel 99 – Bijzondere bepalingen inzake uitspraak commissie van beroep
1. Indien de commissie van beroep de uitspraak van de tuchtcommissie vernietigt, zal zij de zaak zelf afdoen.
2. De commissie van beroep kan en zal uitsluitend een zaak terugverwijzen naar de tuchtcommissie, indien:
a. de commissie van beroep van oordeel is, dat de tenlastelegging in het nadeel van appellant dient te worden gewijzigd;
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b.
3.

de tuchtcommissie bij de behandeling van de zaak een of meer ernstige procedurefouten heeft gemaakt, waardoor appellant
in zijn belangen is geschaad.
In alle overige gevallen zal de commissie van beroep de zaak zelf afdoen.
Indien de commissie van beroep een zaak terugwijst naar de tuchtcommissie, zal de behandeling van die zaak door de
tuchtcommissie wederom volgens de verkorte procedure plaatsvinden.

Artikel 100 – Uitspraak en mededeling door de commissie van beroep
1. De commissie van beroep doet zo spoedig mogelijk uitspraak, doch uiterlijk:
a. in geval van een schriftelijke behandeling: binnen 24 uur na het sluiten van de behandeling;
b. in geval van een mondelinge behandeling: direct na de beraadslaging die plaatsvindt na afloop van de mondelinge
behandeling.
2. In geval van schriftelijke behandeling wordt de uitspraak zo spoedig mogelijk aan betrokkene medegedeeld per koerier, telefoon,
fax of e-mail, met bevestiging per post.
3. In geval van mondelinge behandeling wordt de schriftelijke bevestiging van de uitspraak binnen twee werkdagen per post aan
betrokkene verzonden.

Titel 8: Het behandelen van bijzondere zaken
Artikel 101 – Waarschuwingen
1. De registratieregeling is van toepassing op:
a. overtredingen van de wedstrijdbepalingen waarvoor de scheidsrechter voor, tijdens of na de wedstrijd een waarschuwing
heeft gegeven, en die overeenkomstig artikel 43 lid 1 onder a van dit reglement aanhangig zijn gemaakt;
b. overtredingen van de wedstrijdbepalingen waarvoor de scheidsrechter voor, tijdens of na de wedstrijd een waarschuwing
had kunnen geven en die overeenkomstig artikel 43 lid 1 onder d van dit reglement aanhangig zijn gemaakt.
2. De bepalingen inzake verweer zijn op deze procedure niet van toepassing.
3. Tegen een beslissing ingevolge de registratieregeling staat geen beroep open.
Artikel 102 – Registratieregeling
1. Na kennisneming van de aantekening op het wedstrijdformulier of van de schriftelijke aangifte door de scheidsrechter als
genoemd in artikel 101 lid 1 onder b van dit reglement beslist de tuchtcommissie of tot registratie wordt overgegaan.
2. De tuchtcommissie beslist niet tot registratie over te gaan, indien:
a. de overtreding onvoldoende is aangetoond;
b. de vermoedelijk begane overtreding niet via de registratieregeling afgedaan kan worden.
3. Indien de tuchtcommissie 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 aanhangig gemaakte 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 50 van dit reglement de overtreding ten laste gelegd.
4. Als de tuchtcommissie beslist wel tot registratie over te gaan, worden drie categorieën gehanteerd:
a. registraties voortvloeiende uit:
1. competitiewedstrijden anders dan van de competitie voor spelers onder de 23 jaar;
2. beslissingswedstrijden voor promotie, degradatie of periodekampioenschap;
3. wedstrijden in het kader van promotie- of degradatiecompetities;
4. kampioenswedstrijden;
5. vriendschappelijke wedstrijden;
6. wedstrijden tijdens al dan niet goedgekeurde toernooien;
b. registraties voortvloeiende uit bekerwedstrijden onder auspiciën van de KNVB.
c. registraties voortvloeiende uit wedstrijden van de competitie voor spelers onder de 23 jaar.
5. Jaarlijks voor de aanvang van het seizoen bepaalt het bestuur amateurvoetbal:
a. voor elk van de categorieën de verhouding tussen het aantal registraties en de daarop gebaseerde uitsluitingen;
b. de kosten aan de zijde van de arbeidsorganisatie van de registratie en van de uitsluitingen, die uit de registraties
voortvloeien.
6. Indien de tuchtcommissie 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 hierover in kennis gesteld, via het periodiek overzicht van
tuchtzaken van de registratie dat wordt verzonden via het door het bestuur amateurvoetbal daartoe aangewezen digitale
medium, waarna de vereniging betrokkene onverwijld hierover dient te informeren.
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7.

Indien de registraties leiden tot uitsluiting ingevolge de vastgestelde verhouding, worden de kosten van uitsluiting bij de
vereniging van betrokkene in rekening gebracht.
8. De verhouding tussen het aantal registraties en de daarop gebaseerde uitsluitingen, alsmede de daarmee gemoeide kosten
worden gepubliceerd in het Bewaarnummer.
9. Uitsluitingen ingevolge de registratieregeling gelden voor alle bindende wedstrijden, ongeacht de categorie, waarin de
registraties zijn opgenomen.
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, aan betrokkene medegedeeld door middel van een schriftelijke mededeling,
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 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 en betrokkene geen lid is van een vereniging, dan
wordt de schriftelijke mededeling per gewone post verzonden aan betrokkene.
Artikel 103 – Regeling alternatieve straffen
1. De regeling alternatieve straffen is uitsluitend van toepassing in die districten die bij besluit van de districtsvergadering de
regeling voor hun district van toepassing hebben verklaard.
2. De regeling alternatieve straffen geldt uitsluitend voor de klassen A-, B- en C-junioren en meisjes junioren 13-19 jaar, voor zover
niet ingedeeld in de landelijke jeugdcompetities zoals genoemd in artikel 1 van het Reglement Landelijke Jeugdcompetities.
3. a. De regeling alternatieve straffen is uitsluitend van toepassing wanneer een onvoorwaardelijke straf is opgelegd van
uitsluiting voor niet meer dan vier wedstrijden.
b. Niet voor omzetting komt in aanmerking een uitsluiting die is opgelegd op grond van de registratieregeling.
c. Per seizoen kan door een betrokkene slechts een maal een alternatieve straf worden aangevraagd.
4. Het bestuur amateurvoetbal kan bij besluit nadere regels stellen ter zake van:
de instelling van alternatieve straffen door een district;
de inhoud van de alternatieve straffen;
de tenuitvoerlegging van alternatieve straffen.
Artikel 104 – Procedure omzetting uitsluiting in alternatieve straf en de tenuitvoerlegging
1. Alleen betrokkene kan een verzoek tot omzetting van zijn straf in een alternatieve straf indienen.
2. a. Het verzoek tot omzetting dient gericht te worden aan de tuchtcommissie en kan uitsluitend worden gedaan door middel van
het aanvraagformulier alternatieve straffen.
b. Het verzoek tot omzetting dient binnen drie werkdagen na verzending van de uitspraak in het bezit te zijn van de
tuchtcommissie.
3. Een verzoek tot omzetting van een straf in een alternatieve straf schort de beroepstermijn en de oorspronkelijk opgelegde straf
op.
4. De tuchtcommissie wijst het verzoek af indien:
a. van betrokkene in het lopende seizoen reeds eerder een straf is omgezet in een alternatieve straf;
b. aan enig andere voorwaarde voor het omzetten van een straf in een alternatieve straf niet is voldaan.
5. Indien de tuchtcommissie het verzoek afwijst, worden betrokkene en diens vereniging daarvan schriftelijk in kennis gesteld met
de mededeling:
a. dat de oorspronkelijk opgelegde straf weer van kracht is en
b. dat de opschorting van de beroepstermijn is komen te vervallen per datum van verzending van deze kennisgeving; en
c. dat tegen deze kennisgeving geen beroep open staat.
6. Wijst de tuchtcommissie het verzoek toe, wordt daarvan aan betrokkene en diens vereniging schriftelijk mededeling gedaan,
onder vermelding van:
a. de aard van de straf;
b. de voorwaarden waaronder deze ten uitvoer dient te worden gelegd; en
c. het tijdstip of de dag waarop met de tenuitvoerlegging dient te worden aangevangen.
7. Indien het verzoek tot omzetting wordt toegewezen, dan vervalt daarmee het recht om beroep in te stellen tegen de
oorspronkelijk opgelegde straf.
8. De vereniging is verantwoordelijk voor de juiste tenuitvoerlegging van de alternatieve straf.
9. Indien betrokkene de alternatieve straf niet, niet tijdig, niet volledig of niet volgens de gestelde voorwaarden uitvoert, wordt
hiervan onverwijld door diens vereniging schriftelijk aan de tuchtcommissie mededeling gedaan.
10. a. Naar aanleiding van een mededeling als genoemd in lid 9, verklaart de tuchtcommissie de oorspronkelijk door haar
opgelegde straf alsnog in zijn geheel van toepassing, ongeacht de mate waarin de tenuitvoerlegging van de alternatieve
straf reeds heeft plaatsgevonden.
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b. Tegen deze beslissing van de tuchtcommissie staat geen beroep open.
11. Door een juiste tenuitvoerlegging door betrokkene van de alternatieve straf komt de oorspronkelijk opgelegde straf te vervallen.
Artikel 105 – Veld- of zaalverwijdering
Titel 5 van dit hoofdstuk is van toepassing op:
a. overtredingen van de wedstrijdbepalingen waarvoor de scheidsrechter voor, tijdens of na de wedstrijd ingevolge regel 12 van de
spelregels veld- of zaalverwijdering heeft gegeven of had kunnen geven en die overeenkomstig artikel 43 lid 1 onder a, b of c
van dit reglement aanhangig zijn gemaakt.
b. overtredingen door een trainer/coach waarvoor de scheidsrechter voor, tijdens of na de wedstrijd ingevolge artikel 2 lid 2 sub b
Algemeen Reglement veld- of zaalverwijdering heeft gegeven of had kunnen geven en die overeenkomstig artikel 43 lid 1 onder
b van dit reglement aanhangig zijn gemaakt.
Artikel 106 – Door mondelinge aanzegging aanhangig gemaakte zaken
1. Indien de tuchtcommissie van oordeel is dat geen nader onderzoek nodig is, kan bij zaken die aanhangig zijn gemaakt door
mondelinge aanzegging, aan betrokkene de keuze worden gelaten:
a. mondeling verweer te voeren tijdens de behandeling van de reeds aanhangige zaak, waarna de mondeling aangezegde
zaak tegelijk met de reeds aanhangige zaak kan worden afgedaan, of
b. schriftelijk verweer te voeren, in welk geval titel 5 van dit hoofdstuk van toepassing is.
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 4 genoemde rechten:
a. zich te laten bijstaan door een advocaat of gemachtigde, 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 tuchtcommissie te brengen.
3. Indien betrokkene kiest voor mondeling verweer kan de behandeling worden voortgezet.
4. Indien de tuchtcommissie vervolgens zowel de eerder aanhangig gemaakte zaak als de door mondelinge aanzegging aanhangig
gemaakte zaak bewezen acht, zijn bij het bepalen van de straf artikel 26 lid 3 respectievelijk lid 4 onder b van dit reglement van
toepassing.
Artikel 107 – Administratieve verzuimen
1. Indien een administratief verzuim aanhangig is gemaakt, is de tuchtcommissie bevoegd zonder voorafgaande tenlastelegging de
zaak te behandelen.
2. Indien de tuchtcommissie het administratieve verzuim bewezen acht, wordt de uitspraak aan de vereniging bekend gemaakt
middels publicatie via het door het bestuur amateurvoetbal voor publicatie aangewezen medium, dan wel op een andere door de
algemene vergadering amateurvoetbal te bepalen wijze, onder vermelding van:
a. het bewezen verklaarde administratieve verzuim;
b. de opgelegde boete en de hoogte van de kostenvergoeding;
c. de mogelijkheid bij de tuchtcommissie bezwaar te maken tegen de uitspraak, onder vermelding van de met de behandeling
van het bezwaarschrift gemoeide kosten.
3. Tegen de uitspraak kan betrokkene binnen zes werkdagen na de dagtekening van de uitgave van het door het bestuur
amateurvoetbal voor publicatie aangewezen medium waarin de uitspraak is gepubliceerd, schriftelijk en met redenen omkleed
bezwaar maken bij de tuchtcommissie.
4. Het bezwaarschrift:
a. vermeldt de gegevens van de uitspraak waartegen bezwaar wordt gemaakt;
b. dient te zijn voorzien van de naam en het relatienummer van de vereniging en van de naam, voorletters, relatienummer en
functie van degene die namens de vereniging het bezwaarschrift indient.
Toezending van het bewaarschrift kan per post, fax of e-mail plaatsvinden. Bij twijfel over de identiteit van de afzender, kan de
tuchtcommissie nazending van een getekend exemplaar per post gelasten.
5. De tuchtcommissie neemt de zaak in heroverweging, als het een zaak betreft die door middel van een schriftelijke aangifte
aanhangig is gemaakt.
6. Het bezwaarschrift geldt voor de verdere behandeling als een verweerschrift als genoemd in artikel 53 van dit reglement.
7. Tenzij de tuchtcommissie betrokkene vrijspreekt, bevat de uitspraak overwegingen, gewijd aan de inhoud van het
bezwaarschrift.
8. Tegen een uitspraak ingevolge dit artikel staat geen beroep open.
Artikel 108 – Verantwoordelijkheid van de vereniging voor leden
1. Indien de tuchtcommissie met inachtneming van de in artikel 9 lid 7 van dit reglement bedoelde handleiding een vereniging
verantwoordelijk stelt overeenkomstig artikel 23 lid 1 van dit reglement, wordt de vereniging daarvan schriftelijk in kennis gesteld.
2. De vereniging krijgt de gelegenheid binnen zes werkdagen na de verzending van de mededeling haar zienswijze met betrekking
tot het verantwoordelijk stellen kenbaar te maken.
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3.
4.
5.

Indien de tuchtcommissie de in artikel 23 lid 1 van dit reglement bedoelde overtredingen bewezen verklaart, heeft de
tuchtcommissie daarmee ook de verantwoordelijkheid van de vereniging vastgesteld.
Aan de vereniging kunnen de in artikel 26 van dit reglement genoemde straffen en de in artikel 27 van dit reglement genoemde
maatregelen worden opgelegd, in welk geval tevens de vergoeding van de kosten, overeenkomstig artikel 28 van dit reglement
wordt opgelegd.
De vereniging kan beroep instellen tegen de uitspraak van de tuchtcommissie, doch dit beroep kan zich alleen richten op:
a. de bewezenverklaring van de in artikel 23 lid 1 van dit reglement bedoelde overtredingen;
b. de aard en/of de zwaarte van de opgelegde straffen en maatregelen.

Artikel 109 – Verantwoordelijkheid van de vereniging voor toeschouwers
1. Indien de tuchtcommissie met in acht neming van de in artikel 9 lid 7 van dit reglement bedoelde handleiding een vereniging
verantwoordelijk stelt overeenkomstig artikel 23 lid 2 van dit reglement wordt de vereniging daarvan schriftelijk in kennis gesteld.
2. De vereniging krijgt de gelegenheid binnen zes werkdagen na de verzending van de mededeling:
a. haar zienswijze met betrekking tot het verantwoordelijk stellen kenbaar te maken en/of
b. zich te verweren met betrekking tot de verweten opzet, schuld, nalatigheid of onzorgvuldigheid.
3. Indien de tuchtcommissie bewezen verklaart:
a. de in artikel 23 lid 2 van dit reglement bedoelde gedragingen en
b. opzet, schuld, nalatigheid of onzorgvuldigheid van de zijde van de vereniging;
heeft de tuchtcommissie daarmee ook de verantwoordelijkheid van de vereniging vastgesteld.
4. Aan de vereniging kunnen de in artikel 26 van dit reglement genoemde straffen en de in artikel 27 van dit reglement genoemde
maatregelen worden opgelegd, in welk geval tevens vergoeding van de kosten, overeenkomstig artikel 28 van dit reglement
wordt opgelegd.

Hoofdstuk 8: Tenuitvoerlegging
Artikel 110 – 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. In afwijking van het bepaalde in lid 1 gaat de tenuitvoerlegging van een straf of maatregel opgelegd voor overtredingen waarop
artikel 14 lid 2 Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal is toegepast in op de dag na de wedstrijd waarin de speler het verder
meespelen door de scheidsrechter is ontzegd.
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 commissie die de straf of maatregel heeft opgelegd, op gemotiveerd verzoek van
betrokkene bevoegd, met inachtneming van de in artikel 9 lid 4 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 tengevolge van de leeftijdsregels binnen de KNVB niet meer speelgerechtigd is in de leeftijdscategorie
waarvoor hij uitkwam toen de straf van uitsluiting voor een bepaald aantal wedstrijden werd opgelegd, is de commissie die de
straf heeft opgelegd, op gemotiveerd verzoek van betrokkene bevoegd, met inachtneming van de in artikel 9 lid 4 van dit
reglement bedoelde voorschriften, te bepalen dat het restant van de straf wordt gekoppeld aan een elftal van de naast hogere
leeftijdscategorie.
7. De commissie die de maatregel zoals vermeld in artikel 27 lid 1 onder b van dit reglement heeft opgelegd, kan op voorstel van
het bestuur amateurvoetbal besluiten, dat die maatregel niet wordt ten uitvoer gelegd, indien dat geen invloed (meer) heeft op
het verloop van de competitie.
8. De commissie die de vergoeding van kosten, vermeld in artikel 28 lid 1 en 2 van dit reglement heeft opgelegd, kan op voorstel
van het bestuur amateurvoetbal besluiten, dat die kostenveroordeling voor een deel niet wordt ten uitvoer gelegd, indien de
hoogte van de vergoeding daartoe gelet op alle omstandigheden in redelijkheid aanleiding geeft.
9. De tuchtcommissie en de commissie van beroep zijn bevoegd straffen die in de sectie betaald voetbal door de respectievelijke
commissies zijn uitgesproken, van overeenkomstige toepassing te verklaren in de sectie amateurvoetbal.
10. Tegen een beslissing door de tuchtcommissie als bedoeld in lid 5, 6, 7, 8 of 9 staat geen beroep open.
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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 worden
ten uitvoer gelegd.
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Bijlage: Overzicht excessen en onvoorwaardelijke minimum- en maximumstraffen excessen
Bedoeld in artikel 25 lid 3 onder a Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal
Individuele excessieve overtredingen door spelers,
functionarissen en/of toeschouwers

Minimumstraf
(onvoorwaardelijk
op te leggen)

Maximumstraf
(onvoorwaardelijk op
te leggen)

Buitensporig fysiek geweld

schorsing van 36
maanden

ontzetting uit het
lidmaatschap van de
KNVB

Ernstige bedreiging

schorsing van 12
maanden

ontzetting uit het
lidmaatschap van de
KNVB

Raak spuwen

schorsing van 12
maanden

ontzetting uit het
lidmaatschap van de
KNVB

schorsing van 18
maanden

ontzetting uit het
lidmaatschap van de
KNVB

Overig excessief wangedrag van functionarissen (trainers,
bestuurders et cetera)

schorsing van 12
maanden

ontzetting uit het
lidmaatschap van de
KNVB

Collectieve excessieve overtredingen door (twee of meer)
spelers, functionarissen en/of toeschouwers van één
vereniging
Gericht tegen scheidsrechters, assistent-scheidsrechters en/of
KNVB officials

Minimumstraf
(onvoorwaardelijk
op te leggen)

Maximumstraf
(onvoorwaardelijk op
te leggen)

Buitensporig fysiek geweld

5 winstpunten in
mindering  +  € 300,boete

Het uit de
(na)competitie of uit
een toernooi nemen
van een elftal of team
+  €  300,- boete

Ernstige bedreiging

5 winstpunten in
mindering  +  € 200,boete

Het uit de
(na)competitie of uit
een toernooi nemen
van een elftal of team
+  €  300,- boete

5 winstpunten in
mindering  +  € 300,boete

Het uit de
(na)competitie of uit
een toernooi nemen
van een elftal of team
+  €  300,- boete

Gericht tegen scheidsrechters, assistent-scheidsrechters en/of
KNVB officials

Gericht tegen spelers, functionarissen en/of toeschouwers
Buitensporig fysiek geweld buiten de spelsituatie en waarbij
geen sprake is van strijd om de bal

Gericht tegen spelers, functionarissen en toeschouwers
Buitensporig fysiek geweld buiten de spelsituatie en waarbij
geen sprake is van strijd om de bal
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Artikel 1
1. Dit reglement is van toepassing op:
a. de overschrijving van een amateurvereniging naar een andere amateurvereniging waarbij hij aan bindende wedstrijden
wenst deel te nemen;
b. de overschrijving van een jeugdspeler uitkomend als amateurspeler voor een betaaldvoetbalorganisatie naar een andere
betaaldvoetbalorganisatie waar hij als amateurspeler in bindende wedstrijden zal uitkomen;
c. de overschrijving van een amateurspeler naar een buitenlandse club;
d. de overschrijving van een speler van een buitenlandse club naar een amateurvereniging of naar een
betaaldvoetbalorganisatie, waar hij als amateurspeler in bindende wedstrijden zal uitkomen;
e. de overschrijving van een speler van de Women’s  BeNe  League uitkomend als amateurspeler voor een
betaaldvoetbalorganisatie, als amateurspeler naar een andere betaaldvoetbalorganisatie.
2. De in lid 1 genoemde overschrijving kan 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 Women’s  BeNe  League veldvoetbal deelnemende club, mogen maximaal zes spelers van de
aan de Women’s  BeNe  League veldvoetbal deelnemende club deelnemen die in dat seizoen in totaal in niet meer dan 14
competitiewedstrijden van de aan de Women’s  BeNe League veldvoetbal deelnemende club zijn uitgekomen. Voornoemde
beperkingen gelden niet voor doelverdedigers van een aan de Women’s  BeNe  League veldvoetbal deelnemende club. Deze
doelverdedigers mogen te allen tijde tevens uitkomen voor alle vrouwenelftallen van de satellietvereniging van de aan de
Women’s  BeNe  League 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.
4. Een speler aangesloten bij een bij de FIFA aangesloten buitenlandse voetbalbond wenst deel te nemen aan wedstrijden
uitgeschreven of goedgekeurd door het bestuur amateurvoetbal, de vereiste verklaring van geen-bezwaar worden aangevraagd
door het bondsbestuur.
5. Geen overschrijving is nodig:
a. indien een speler gedurende de laatste drie jaren niet heeft deelgenomen aan wedstrijden als genoemd in artikel 7 lid 1 en 2
van het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal;
b. voor spelers die naar leeftijd kunnen worden ingedeeld in klasse D, E en F overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 van
het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal, tenzij de speler bij zijn nieuwe club zal gaan deelnemen aan
competitiewedstrijden in categorie A.
Artikel 4 – Procedure
Het bestuur amateurvoetbal stelt de procedure en de voorwaarden vast voor het kunnen verlenen van een overschrijving.
Artikel 5 – Beperking speelgerechtigdheid
1. Tot de datum waarop de overschrijving ingaat, blijft de aanvrager speelgerechtigd voor de club die hij wenst te verlaten.
2. Een speler mag, onverminderd het bepaalde in de eerste en tweede volzin van artikel 13 lid 2 van het Algemeen Reglement,
deelnemen aan trainingen en niet bindende wedstrijden van een andere club, indien hij schriftelijk toestemming heeft verkregen
van de club waarvoor hij speelgerechtigd is.
3. Een club die voornemens is een lid van een andere club uit te nodigen voor een training en/of niet bindende wedstrijd dient
vooraf laatstbedoelde club schriftelijk hiervan op de hoogte te brengen, waarna deze op haar beurt het betrokken lid zal
informeren.
4. Een club kan haar toestemming aan het betrokken lid slechts onthouden wanneer zij niet is geïnformeerd conform het bepaalde
in lid 3.
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5.

6.
7.

Een club heeft het recht voorwaarden te stellen aan (de omvang van) deelname van het betrokken lid aan trainingen en/of niet
bindende wedstrijden bij een andere club teneinde te voorkomen dat:
de deelname ten koste zal gaan van eigen officiële KNVB wedstrijdactiviteiten (competitie, beker en KNVB Jeugdplan
Nederland);
het betrokken lid wordt overbelast.
Het bestuur amateurvoetbal stelt jaarlijks richtlijnen vast voor het maken van afspraken tussen clubs met betrekking tot het
uitnodigen van leden van andere clubs. De richtlijnen worden gepubliceerd in het Bewaarnummer.
Een speler aan wie nog geen overschrijving is verleend mag in de periode van 1 juni tot en met 31 juli bij zijn nieuwe club
deelnemen aan trainingen en niet bindende wedstrijden, indien aan de hiervoor door het bestuur amateurvoetbal bepaalde
voorwaarden is voldaan en de competitie van de te verlaten club is beëindigd.

Artikel 6 – Intrekking overschrijving
1. Bij overtreding van de door het bestuur amateurvoetbal vastgestelde overschrijvingsprocedure en voorwaarden als genoemd in
artikel 4 van dit reglement, kan het bestuur amateurvoetbal besluiten om:
een verzoek om overschrijving niet in behandeling te nemen;
een overschrijving te weigeren; of
een reeds verleende overschrijving in te trekken;
onverminderd de mogelijkheid van tuchtrechtelijke maatregelen.
2. In bepaalde gevallen kan een aangevraagde of reeds verleende overschrijving worden ingetrokken. Het bestuur amateurvoetbal
stelt hiervoor de procedure en de voorwaarden vast.
Artikel 7 – De termijnen voor indiening van een aanvraag en aanvang speelgerechtigdheid
1. Een aanvraag om overschrijving moet ingediend zijn uiterlijk 15 juni.
2. Indien overschrijving wordt verleend, wordt de speler per 1 augustus daaropvolgend speelgerechtigd voor zijn nieuwe club.
3. Is de overschrijving verleend aan een geschorste of uitgesloten speler, dan wordt deze eerst speelgerechtigd voor zijn nieuwe
club na het einde van zijn schorsing of uitsluiting.
4. Overschrijving wordt bovendien zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk een maand nadat de aanvraag is ontvangen, verleend aan:
a. een speler van een club
die is ontbonden of
niet meer met enig team of elftal aan een competitie deelneemt of
met een andere toegelaten club een nieuwe club vormt, dan wel op een andere wijze een fusie aangaat;
b. een speler, die gedurende ten minste 12 aan de aanvraag voorafgaande maanden niet meer voor een club aan bindende
wedstrijden heeft deelgenomen, terwijl hij gedurende die tijd niet uit het lidmaatschap is ontzet, uitgesloten of geschorst is
geweest. In geval van schorsing of uitsluiting wordt deze periode van 12 maanden met een periode van schorsing of
uitsluiting verlengd.
5. Indien het verzoek om overschrijving het bestuur bereikt na de eerste vrijdag van de maand maart van een seizoen, wordt
overschrijving slechts toegestaan onder de beperkende voorwaarde dat de speler gedurende dat seizoen niet gerechtigd is uit te
komen in bindende wedstrijden van de nieuwe club.
Artikel 8 – Dispensatie
1. In bijzondere gevallen kan het bestuur amateurvoetbal dispensatie verlenen van het in dit reglement bepaalde.
2. Het bestuur amateurvoetbal stelt bij besluit bindende richtlijnen vast voor het verlenen van dispensatie.
3. Dispensatie kan er niet toe leiden dat een speler in de periode van 1 juli tot 30 juni van het daaropvolgende jaar bij meer dan drie
clubs geregistreerd staat. Gedurende deze periode kan een speler slechts voor twee clubs in bindende wedstrijden uitkomen.
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