Bijlage 1.
Voorstel bestuursbesluit
Toevoegen aan paragraaf 5.2:
Staffel waarschuwingen teamofficials
Aantal registraties
1
2
3
4
5
6
7
8

Aantal wedstrijden functieontzegging
0
0
0
1
0
0
0
1
en vervolgens steeds 1

Iedere vierde, achtste en volgende registratie die een teamofficial krijgt binnen de registratieperiode van
één seizoen betekent een functieontzegging voor de eerstvolgende wedstrijd voor de betrokken
teamofficial.
Toevoegen aan paragraaf 5.8 Handboek competitiezaken zaalvoetbal en paragraaf 5.9 Handboek
competitiezaken amateurvoetbal:
Twee waarschuwingen in één wedstrijd
Indien een teamofficial twee waarschuwingen krijgt in een competitiewedstrijd, een daarmee
samenhangende wedstrijd of een bekerwedstrijd, waardoor deze teamofficial uit het veld gezonden is (of
had moeten worden gezonden), heeft tot gevolg, dat de teamofficial het recht wordt ontzegd om bij de
eerstvolgende wedstrijd zijn functie uit te oefenen. Wanneer een teamofficial twee waarschuwingen in één
wedstrijd heeft gekregen, worden deze niet op de staffel geregistreerd.

Registratie eerste t/m derde, vijfde t/m zevende waarschuwing
Registratie vierde, achtste en volgende waarschuwing
Registratie twee waarschuwingen in één wedstrijd
Strafoplegging na veldverwijdering

Senioren
€ 15,60
€ 27,50
€ 27,50
€ 27,50

BIJLAGE 2 - Behorend bij het Uitvoeringsbesluit – Gele en rode kaarten team-officials

Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal
Artikel 87 – Waarschuwingen
1. a. De registratieregeling is van toepassing op overtredingen van de spelregels waarvoor de
scheidsrechter voor, tijdens of na de wedstrijd een waarschuwing heeft gegeven, en die door
aantekening op het wedstrijdformulier ter kennis van de aanklager zijn gebracht.
b. Indien de scheidsrechter heeft gerapporteerd, dat hij ter zake van een overtreding een
waarschuwing heeft gegeven aan een andere speler of een andere team-official dan degene
die de desbetreffende overtreding heeft begaan, zal de waarschuwing alsnog worden
geregistreerd op naam van de speler of de team-official die de overtreding heeft begaan.
2. De bepalingen inzake verweer zijn op deze procedure niet van toepassing.
3. Tegen een beslissing ingevolge de registratieregeling staat geen beroep open.
4. Registratie kan als sanctie ook worden opgelegd in een uitspraak van de tuchtrechtelijke organen.
Artikel 88 – Registratieregeling
1. Na kennisneming van de aantekening op het wedstrijdformulier of van de schriftelijke rapportage
door de scheidsrechter beslist de aanklager of tot registratie wordt overgegaan.
2. De aanklager beslist niet tot registratie over te gaan, indien:
a. uiterlijk voor de eerstvolgende wedstrijd van de vereniging van de speler of de team-official aan
wie de waarschuwing is gegeven, is gebleken dat de scheidsrechter ter zake van een
overtreding een waarschuwing heeft gegeven aan een andere speler of een andere teamofficial dan degene die de desbetreffende overtreding heeft begaan;
b. onvoldoende vaststaat, dat betrokkene de overtreding heeft begaan;
c. de vermoedelijk begane overtreding niet via de registratieregeling afgedaan kan worden.
3. Indien de aanklager beslist niet tot registratie over te gaan:
a. wordt niet aan betrokkene, maar uitsluitend aan diens vereniging, via het door het bestuur
amateurvoetbal daartoe aangewezen digitale medium, meegedeeld dat de overtreding niet
wordt geregistreerd wegens onvoldoende bewijs, waarna de vereniging betrokkene onverwijld
hierover dient te informeren; of
b. wordt betrokkene overeenkomstig het bepaalde in artikel 48 van dit reglement de overtreding
ten laste gelegd.
4. De aanklager laat de tenlastelegging als bedoeld in lid 3 onder b van dit artikel vergezeld gaan van
a. een schikkingsvoorstel; of
b. de mededeling dat de overtreding aan de tuchtcommissie wordt voorgelegd.
5. Jaarlijks voor de aanvang van het seizoen bepaalt het bestuur amateurvoetbal welke categorieën
voor de verwerking van registraties zullen worden gehanteerd.
6. a. Jaarlijks voor de aanvang van het seizoen bepaalt het bestuur amateurvoetbal:
1. voor elk van de categorieën de verhouding tussen:
- het aantal registraties en de daarop gebaseerde uitsluitingen; en
- het aantal registraties en de daarop gebaseerde ontzeggingen van het recht tot het
uitoefenen van een of meer functies binnen de sectie amateurvoetbal van de KNVB en/of
binnen een onder de sectie amateurvoetbal ressorterend lid van de KNVB;
2. de kosten aan de zijde van de arbeidsorganisatie van de registratie en van de uitsluitingen
respectievelijk de ontzeggingen van het recht tot het uitoefenen van een of meer functies
binnen de sectie amateurvoetbal van de KNVB en/of binnen een onder de sectie
amateurvoetbal ressorterend lid van de KNVB, die uit de registraties voortvloeien.
b. De verhouding tussen het aantal registraties en de daarop gebaseerde:
- uitsluitingen; respectievelijk
- ontzeggingen van het recht tot het uitoefenen van een of meer functies binnen de sectie
amateurvoetbal van de KNVB en/of binnen een onder de sectie amateurvoetbal ressorterend
lid van de KNVB
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alsmede de daarmee gemoeide kosten worden gepubliceerd in het handboek competitiezaken
amateurvoetbal.
7. Indien de aanklager beslist tot registratie over te gaan:
a. worden de kosten van registratie bij de vereniging van betrokkene in rekening gebracht; en
b. wordt niet betrokkene, maar uitsluitend diens vereniging, via het door het bestuur
amateurvoetbal daartoe aangewezen digitale medium, op de hoogte gesteld, waarna de
vereniging betrokkene onverwijld hierover dient te informeren.
8. a. Twee waarschuwingen:
- aan een speler in:
1. één competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd, ten gevolge waarvan de
speler uit het veld is gezonden, of had moeten worden gezonden, mits geregistreerd,
hebben tot gevolg, dat betrokkene is uitgesloten van deelname aan competitiewedstrijden
en/of daarmee samenhangende wedstrijden totdat zijn elftal of team de eerstvolgende
competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd heeft gespeeld;
2. één bekerwedstrijd ten gevolge waarvan de speler uit het veld is gezonden, of had
moeten worden gezonden, mits geregistreerd, hebben tot gevolg dat betrokkene is
uitgesloten van deelname aan bekerwedstrijden totdat zijn elftal of team de
eerstvolgende bekerwedstrijd heeft gespeeld.
- aan een team-official in één competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd of
bekerwedstrijd, ten gevolge waarvan een team-official uit het veld is gezonden, of had
moeten worden gezonden, mits geregistreerd, hebben tot gevolg, dat betrokkene het recht is
ontzegd tot het uitoefenen van een of meer functies binnen de sectie amateurvoetbal van de
KNVB en/of binnen een onder de sectie amateurvoetbal ressorterend lid van de KNVB bij
competitiewedstrijden en/of daarmee samenhangende wedstrijden en/of bekerwedstrijden
totdat het betreffende elftal of team de eerstvolgende competitiewedstrijd en/of daarmee
samenhangende wedstrijd of bekerwedstrijd heeft gespeeld.
b. De onder a. van dit lid genoemde uitsluiting respectievelijk ontzegging van het recht tot het
uitoefenen van een of meer functies binnen de sectie amateurvoetbal van de KNVB en/of
binnen een onder de sectie amateurvoetbal ressorterend lid van de KNVB heeft geen gevolgen
voor andere geregistreerde waarschuwingen. Reeds geregistreerde waarschuwingen blijven
gehandhaafd.
9. Indien de registraties leiden tot uitsluiting respectievelijk ontzegging van het recht tot het uitoefenen
van een of meer functies binnen de sectie amateurvoetbal van de KNVB en/of binnen een onder de
sectie amateurvoetbal ressorterend lid van de KNVB ingevolge de vastgestelde verhouding, dan
wel ingevolge lid 8 van dit artikel worden de kosten van uitsluiting respectievelijk ontzegging van
het recht tot het uitoefenen van een of meer functies binnen de sectie amateurvoetbal van de
KNVB en/of binnen een onder de sectie amateurvoetbal ressorterend lid van de KNVB bij de
vereniging van betrokkene in rekening gebracht.
10. a. Als registratiedatum geldt de datum waarop de wedstrijd is gespeeld.
b. Registraties vervallen aan het eind van het seizoen.
11. a. Uitsluitingen en ontzeggingen van het recht tot het uitoefenen van een of meer functies binnen
de sectie amateurvoetbal van de KNVB en/of binnen een onder de sectie amateurvoetbal
ressorterend lid van de KNVB ingevolge de registratieregeling worden onder vermelding van de
datum van ingang van de uitsluiting(en) respectievelijk ontzegging(en), alsmede de met de
uitsluiting respectievelijk ontzegging gemoeide kosten, per e-mail aan betrokkene meegedeeld,
indien de KNVB in het bezit is van een e-mailadres van betrokkene.
b. De mededeling wordt eveneens via het door het bestuur amateurvoetbal daartoe aangewezen
digitale medium aan de vereniging van betrokkene beschikbaar gesteld, waarna de vereniging
betrokkene onverwijld hierover dient te informeren.
c. Indien de KNVB niet in het bezit is van een e-mailadres van betrokkene wordt de mededeling
per gewone post verzonden aan betrokkene.
Artikel 100 – Algemene en bijzondere tenuitvoerlegging
1. De tenuitvoerlegging van een straf of maatregel vangt aan op het moment van de uitspraak, tenzij
in de uitspraak anders is beslist.
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2. De aanklager vermindert de straf uitsluiting bij de tenuitvoerlegging met één wedstrijd, dan wel bij
een termijnstraf met één week, indien artikel 26, lid 3 van het Reglement Wedstrijden
Amateurvoetbal is toegepast.
3. De tenuitvoerlegging van de straffen uitsluiting voor een aantal bindende wedstrijden en
ontzegging van het recht tot het uitoefenen van een of meer functies binnen de sectie
amateurvoetbal van de KNVB en/of binnen een onder de sectie amateurvoetbal ressorterend lid
van de KNVB voor een aantal bindende wedstrijden is niet beperkt tot het lopende voetbalseizoen.
4. Indien de straf uitsluiting of ontzegging van het recht tot het uitoefenen van een of meer functies
binnen de sectie amateurvoetbal van de KNVB en/of binnen een onder de sectie amateurvoetbal
ressorterend lid van de KNVB is gekoppeld aan een of meer wedstrijden van een bepaald elftal of
team, heeft de tenuitvoerlegging van een wedstrijd plaatsgevonden:
a. de dag volgend op die waarop van een wedstrijd de normale speeltijd en eventuele verlenging
is gespeeld;
b. de dag volgend op die waarop een wedstrijd niet werd uitgespeeld, met dien verstande dat de
betrokkene niet bevoegd is deel te nemen aan of te fungeren bij het nog te spelen resterende
gedeelte van de niet uitgespeelde wedstrijd.
5. Indien de tenuitvoerlegging van een straf of maatregel geheel of gedeeltelijk niet (meer) mogelijk is
door een onvoorziene verandering van omstandigheden, is de aanklager op gemotiveerd verzoek
van betrokkene bevoegd, met inachtneming van de in artikel 12, lid 1, sub b van dit reglement
bedoelde voorschriften, de uitspraak te wijzigen, uitsluitend met als doel de tenuitvoerlegging aan
te passen aan de gewijzigde omstandigheden.
6. Indien betrokkene ten gevolge van de leeftijdsregels binnen de KNVB niet meer speelgerechtigd is
in de leeftijdsklasse waarvoor hij uitkwam toen de straf van uitsluiting voor een bepaald aantal
wedstrijden werd opgelegd, is de aanklager, op gemotiveerd verzoek van betrokkene bevoegd, met
inachtneming van de in artikel 12, lid 1, sub b van dit reglement bedoelde voorschriften, te bepalen
dat het restant van de straf wordt gekoppeld aan een elftal van de naast hogere leeftijdsklasse.
7. De aanklager kan op voorstel van het bestuur amateurvoetbal besluiten, dat de maatregel als
vermeld in artikel 29, lid 1, onder b van dit reglement niet ten uitvoer wordt gelegd, indien dat geen
invloed (meer) heeft op het verloop van de competitie.
8. De aanklager kan op voorstel van het bestuur amateurvoetbal besluiten, dat de kostenveroordeling
als bedoeld in artikel 30 of artikel 98 van dit reglement voor een deel niet ten uitvoer wordt gelegd,
indien de hoogte van de vergoeding daartoe gelet op alle omstandigheden in redelijkheid
aanleiding geeft.
9. De in lid 5 tot en met 8 van dit artikel bedoelde bevoegdheid komt de aanklager ook toe, indien de
straf, de maatregel of de kosten het gevolg zijn van een aanvaard schikkingsvoorstel.
10. Tegen een beslissing door de aanklager als bedoeld in dit artikel staat geen beroep open.
11. De organen, commissies en leden van de KNVB, alsmede de arbeidsorganisatie van de KNVB zijn,
ieder binnen de kring van hun bevoegdheden, verplicht er voor zorg te dragen, dan wel erop toe te
zien, dat opgelegde straffen en maatregelen ten uitvoer worden gelegd.

Reglement Tuchtrechtspraak Vrouwen
Artikel 26 – Wedstrijdformulier (digitaal of papier)
1. a. Indien de scheidsrechter aan een speelster of een team-official een waarschuwing heeft
gegeven, vermeldt hij op het wedstrijdformulier (digitaal of papier) welke overtreding de
speelster of de team-official heeft gepleegd.
b. In het geval de scheidsrechter direct na afloop van de wedstrijd constateert dat hij ter zake van
een overtreding een waarschuwing heeft gegeven aan een andere speelster of een andere
team-official dan degene die de desbetreffende overtreding heeft begaan, vermeldt hij zulks op
het wedstrijdformulier (digitaal of papier).
2. Het (originele) ingevulde en door de scheidsrechter ondertekende wedstrijdformulier (digitaal of
papier) dient:
a. door de scheidsrechter binnen twee werkdagen na de wedstrijd in het bezit van het secretariaat
van de aanklager te worden gesteld.
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b. door de thuisspelende club uiterlijk op de eerste werkdag na de wedstrijd voor 12.00 uur per
mail aan het secretariaat van de aanklager te zijn gezonden.
Artikel 27 – Waarschuwingen
1. a. De registratieregeling is van toepassing op overtredingen van de spelregels waarvoor de
scheidsrechter voor, tijdens of na de wedstrijd een waarschuwing heeft gegeven, en die door
aantekening op het wedstrijdformulier ter kennis van de aanklager zijn gebracht.
b. Indien de scheidsrechter heeft gerapporteerd, dat hij ter zake van een overtreding een
waarschuwing heeft gegeven aan een andere speelster of een andere team-official dan degene
die de desbetreffende overtreding heeft begaan, zal de waarschuwing alsnog worden
geregistreerd op naam van de speelster of de team-official die de overtreding heeft begaan.
2. De bepalingen inzake verweer zijn op deze procedure niet van toepassing.
3. Tegen een beslissing ingevolge de registratieregeling staat geen beroep open.
4. Registratie kan als sanctie ook worden opgelegd in een uitspraak van de tuchtrechtelijke organen.
Artikel 28 – Registratieregeling
1. Na kennisneming van de aantekening op het wedstrijdformulier of van de schriftelijke rapportage
door de scheidsrechter beslist de aanklager of tot registratie wordt overgegaan.
2. De aanklager beslist niet tot registratie over te gaan, indien:
a. uiterlijk voor de eerstvolgende wedstrijd van de vereniging van de speelster of de team-official
aan wie de waarschuwing is gegeven, is gebleken dat de scheidsrechter ter zake van een
overtreding een waarschuwing heeft gegeven aan een andere speelster of een andere teamofficial dan degene die de desbetreffende overtreding heeft begaan;
b. onvoldoende vaststaat, dat betrokkene de overtreding heeft begaan;
c. de vermoedelijk begane overtreding niet via de registratieregeling afgedaan kan worden.
3. Indien de aanklager beslist niet tot registratie over te gaan:
a. wordt niet aan betrokkene, maar uitsluitend aan de betreffende vereniging, via het door het
bestuur amateurvoetbal daartoe aangewezen digitale medium, meegedeeld dat de overtreding
niet wordt geregistreerd wegens onvoldoende bewijs, waarna de vereniging betrokkene
onverwijld hierover dient te informeren; of
b. wordt betrokkene overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 van dit reglement de overtreding ten
laste gelegd.
4. De aanklager laat de tenlastelegging als bedoeld in lid 3 onder b van dit artikel vergezeld gaan van
a. een schikkingsvoorstel; of
b. de mededeling dat de overtreding aan de tuchtcommissie wordt voorgelegd.
5. Jaarlijks voor de aanvang van het seizoen bepaalt het bestuur amateurvoetbal welke categorieën
voor de verwerking van registraties zullen worden gehanteerd.
6. a. Jaarlijks voor de aanvang van het seizoen bepaalt het bestuur amateurvoetbal:
1. voor elk van de categorieën de verhouding tussen:
- het aantal registraties en de daarop gebaseerde uitsluitingen; en
- het aantal registraties en de daarop gebaseerde ontzeggingen van het recht tot het
uitoefenen van een of meer functies binnen de sectie amateurvoetbal van de KNVB en/of
binnen een onder de sectie amateurvoetbal ressorterend lid van de KNVB;
2. de kosten aan de zijde van de arbeidsorganisatie van de registratie en van de uitsluitingen
respectievelijk ontzeggingen van het recht tot het uitoefenen van een of meer functies
binnen de sectie amateurvoetbal van de KNVB en/of binnen een onder de sectie
amateurvoetbal ressorterend lid van de KNVB, die uit de registraties voortvloeien.
b. De verhouding tussen het aantal registraties en de daarop gebaseerde:
- uitsluitingen; respectievelijk
- ontzeggingen van het recht tot het uitoefenen van een of meer functies binnen de sectie
amateurvoetbal van de KNVB en/of binnen een onder de sectie amateurvoetbal
ressorterend lid van de KNVB
alsmede de daarmee gemoeide kosten worden gepubliceerd in het handboek
competitiezaken amateurvoetbal.
7. Indien de aanklager beslist tot registratie over te gaan:
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a. worden de kosten van registratie bij de vereniging van betrokkene in rekening gebracht; en
b. wordt niet betrokkene, maar uitsluitend de betreffende vereniging, via het door het bestuur
amateurvoetbal daartoe aangewezen digitale medium, op de hoogte gesteld, waarna de
vereniging betrokkene onverwijld hierover dient te informeren.
8. a. Twee waarschuwingen:
- aan een speelster in:
1. één competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd, ten gevolge waarvan de
speelster uit het veld is gezonden, of had moeten worden gezonden, mits geregistreerd,
hebben tot gevolg, dat betrokkene is uitgesloten van deelname aan competitiewedstrijden
en/of daarmee samenhangende wedstrijden totdat haar elftal de eerstvolgende
competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd heeft gespeeld;
2. één bekerwedstrijd ten gevolge waarvan de speelster uit het veld is gezonden, of had
moeten worden gezonden, mits geregistreerd, hebben tot gevolg dat betrokkene is
uitgesloten van deelname aan bekerwedstrijden totdat haar elftal de eerstvolgende
bekerwedstrijd heeft gespeeld.
- aan een team-official in één competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd of
bekerwedstrijd, ten gevolge waarvan een team-official uit het veld is gezonden, of had
moeten worden gezonden, mits geregistreerd, hebben tot gevolg, dat betrokkene het recht is
ontzegd tot het uitoefenen van een of meer functies binnen de sectie amateurvoetbal van de
KNVB en/of binnen een onder de sectie amateurvoetbal ressorterend lid van de KNVB bij
competitiewedstrijden en/of daarmee samenhangende wedstrijden en/of bekerwedstrijden
totdat het betreffende elftal of team de eerstvolgende competitiewedstrijd en/of daarmee
samenhangende wedstrijd of bekerwedstrijd heeft gespeeld.
b. De onder a. van dit lid genoemde uitsluiting respectievelijk ontzegging van het recht tot het
uitoefenen van een of meer functies binnen de sectie amateurvoetbal van de KNVB en/of
binnen een onder de sectie amateurvoetbal ressorterend lid van de KNVB heeft geen gevolgen
voor andere geregistreerde waarschuwingen. Reeds geregistreerde waarschuwingen blijven
gehandhaafd.
9. Indien de registraties leiden tot uitsluiting respectievelijk ontzegging van het recht tot het uitoefenen
van een of meer functies binnen de sectie amateurvoetbal van de KNVB en/of binnen een onder de
sectie amateurvoetbal ressorterend lid van de KNVB ingevolge de vastgestelde verhouding, dan
wel ingevolge lid 8 van dit artikel worden de kosten van uitsluiting respectievelijk ontzegging van
het recht tot het uitoefenen van een of meer functies binnen de sectie amateurvoetbal van de
KNVB en/of binnen een onder de sectie amateurvoetbal ressorterend lid van de KNVB bij de
vereniging van betrokkene in rekening gebracht.
10. a. Als registratiedatum geldt de datum waarop de wedstrijd is gespeeld.
b. Registraties vervallen aan het eind van het seizoen.
11. a. Uitsluitingen en ontzeggingen van het recht tot het uitoefenen van een of meer functies binnen
de sectie amateurvoetbal van de KNVB en/of binnen een onder de sectie amateurvoetbal
ressorterend lid van de KNVB ingevolge de registratieregeling worden onder vermelding van de
datum van ingang van de uitsluiting(en) respectievelijk ontzegging(en), alsmede de met de
uitsluiting respectievelijk ontzegging gemoeide kosten, per e-mail aan betrokkene meegedeeld,
indien de KNVB in het bezit is van een e-mailadres van betrokkene.
b. De mededeling wordt eveneens via het door het bestuur amateurvoetbal daartoe aangewezen
digitale medium aan de vereniging van betrokkene beschikbaar gesteld, waarna de vereniging
betrokkene onverwijld hierover dient te informeren.
c. Indien de KNVB niet in het bezit is van een e-mailadres van betrokkene wordt de mededeling
per gewone post verzonden aan betrokkene.
d. Een uitsluiting van deelname aan respectievelijk een ontzegging van het recht tot het uitoefenen
van een of meer functies binnen de sectie amateurvoetbal van de KNVB en/of binnen een
onder de sectie amateurvoetbal ressorterend lid van de KNVB bij de eerstvolgende
competitiewedstrijd wordt gepubliceerd via het door het bestuur voor publicaties aangewezen
medium.
12. a. Bij een overschrijving van een speelster respectievelijk de verandering van club waarvoor de
team-official een of meer functies uitoefent in de loop van het seizoen tussen clubs, beide
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uitkomend in de eredivisie vrouwen respectievelijk beloften vrouwen, blijven reeds opgelopen
waarschuwingen bij de te verlaten club van kracht bij de nieuwe club.
b. Indien bij een overschrijving van een speelster respectievelijk de verandering van club waarvoor
een team-official een of meer functies uitoefent in de loop van het seizoen tussen clubs, beide
uitkomend in de eredivisie vrouwen, respectievelijk beloften vrouwen de uitsluiting en/of
schorsing van een speelster respectievelijk de ontzegging en/of schorsing van een team-official
niet meer kan uitgevoerd worden bij de te verlaten club, wordt zij overgedragen naar de nieuwe
club.
13 Indien het bestuur besluit een wedstrijd gedeeltelijk of in zijn geheel opnieuw vast te stellen:
- worden de waarschuwingen gegeven in het gespeelde gedeelte van de wedstrijd wel degelijk
geregistreerd;
- blijven de veldverwijderingen gegeven in het gespeelde gedeelte van de wedstrijd van kracht en
kunnen direct worden afgehandeld volgens de bepalingen van het Reglement Tuchtrechtspraak
Vrouwen.
Artikel 28A – Waarschuwingen gegeven in play-offwedstrijden in de eredivisie vrouwen
1. a. De aanklager registreert waarschuwingen gegeven in play-offwedstrijden van de eredivisie
vrouwen, na ontvangst van het wedstrijdformulier als genoemd in artikel 26 lid 2 van dit
reglement.
b. Registratie blijft achterwege indien de aanklager is gebleken dat de scheidsrechter ter zake van
een overtreding een waarschuwing heeft gegeven aan een andere speelster of een andere
team-official dan degene die de desbetreffende overtreding heeft begaan.
c. Indien de scheidsrechter, overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 lid 1 onder b van dit
reglement, op het wedstrijdformulier heeft vermeld dat hij ter zake van een overtreding een
waarschuwing heeft gegeven aan een andere speelster of een andere team-official dan degene
die de desbetreffende overtreding heeft begaan, zal de waarschuwing alsnog worden
geregistreerd op naam van de speelster of de team-official die de overtreding heeft begaan.
d. Als registratiedatum voor waarschuwingen gegeven in play-offwedstrijden van de eredivisie
vrouwen geldt de datum waarop de desbetreffende play-offwedstrijd is gespeeld.
e. Door de aanklager geregistreerde waarschuwingen gegeven in play-offwedstrijden van de
eredivisie vrouwen, waarop geen uitsluiting of ontzegging van het recht tot het uitoefenen van
een of meer functies binnen de sectie amateurvoetbal van de KNVB en/of binnen een onder de
sectie amateurvoetbal ressorterend lid van de KNVB is gevolgd, vervallen na afloop van de
desbetreffende play-offcompetitie.
f. Van de registratie van een waarschuwing gegeven in een play-offwedstrijd van de eredivisie
vrouwen wordt uitsluitend de betreffende vereniging, via het door het bestuur amateurvoetbal
daartoe aangewezen medium, op de hoogte gesteld, waarna de vereniging betrokkene
onverwijld hierover dient te informeren.
2. Indien het bestuur besluit een wedstrijd gedeeltelijk of in zijn geheel opnieuw vast te stellen:
- worden de waarschuwingen gegeven in het gespeelde gedeelte van de wedstrijd wel degelijk
geregistreerd;
- blijven de veldverwijderingen gegeven in het gespeelde gedeelte van de wedstrijd van kracht en
kunnen direct worden afgehandeld volgens de bepalingen van het Reglement Tuchtrechtspraak
Vrouwen.
3. Een uitsluiting van deelname aan de eerstvolgende play-offwedstrijd van de eredivisie vrouwen,
respectievelijk de ontzegging van het recht tot het uitoefenen van een of meer functies binnen de
sectie amateurvoetbal van de KNVB en/of binnen een onder de sectie amateurvoetbal
ressorterend lid van de KNVB bij de eerstvolgende play-offwedstrijd van de eredivisie vrouwen,
wordt:
- onverwijld schriftelijk medegedeeld aan de desbetreffende speelster respectievelijk team-official
en diens club;
- gepubliceerd via het door het bestuur voor publicaties aangewezen medium.
4. Tegen de registratie door de aanklager van waarschuwingen gegeven in play-offwedstrijden van de
eredivisie vrouwen of de daaruit voortvloeiende uitsluiting of ontzegging van het recht tot het
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uitoefenen van een of meer functies binnen de sectie amateurvoetbal van de KNVB en/of binnen
een onder de sectie amateurvoetbal ressorterend lid van de KNVB van deelname aan de
eerstvolgende play-offwedstrijd van de eredivisie vrouwen is géén verweer of beroep mogelijk.
Artikel 29 – Automatische uitsluiting en ontzegging van het recht tot het uitoefenen van een of
meer functies
1. Een speelster of een team-official die in een wedstrijd in de eredivisie vrouwen of beloften vrouwen
door de scheidsrechter direct van het veld wordt gezonden, wordt uitgesloten van deelname aan,
respectievelijk het recht ontzegd tot het uitoefenen van een of meer functies binnen de sectie
amateurvoetbal van de KNVB en/of binnen een onder de sectie amateurvoetbal ressorterend lid
van de KNVB bij, de eerstvolgende competitie- of play-offwedstrijd van de KNVB van alle elftallen.
2. De hiervoor in lid 1 genoemde automatische uitsluiting vindt plaats, indien:
a. De verklaringen zoals genoemd in artikel 30 van dit reglement niet uiterlijk de eerste werkdag
na de wedstrijd vóór 12.00 uur door de aanklager zijn ontvangen en als gevolg daarvan de
tuchtcommissie de tuchtzaak van deze speelster of team-official niet voor de eerstvolgende
wedstrijd in de eredivisie vrouwen respectievelijk beloften vrouwen kan behandelen. Dit betreft
alleen de verklaringen van de speelster of de team-official die direct van het veld is gezonden,
de verklaring van de aanvoerster van dat elftal en de verklaring van het betreffende bestuur.
b. De tuchtcommissie vóór de eerstvolgende wedstrijd in de eredivisie vrouwen of beloften
vrouwen van het desbetreffende elftal in staat is de tuchtzaak van die speelster of team-official
te behandelen; en
c. De tuchtcommissie tijdens de onder b. genoemde behandeling vaststelt dat:
i. de scheidsrechter geen andere speelster of andere team-official dan degene die de
overtreding heeft begaan van het veld heeft gezonden;
ii. de scheidsrechter geen speelster of team-official ten onrechte van het veld heeft gezonden.
3. Tegen de automatische uitsluiting respectievelijk ontzegging van het recht tot het uitoefenen van
een of meer functies binnen de sectie amateurvoetbal van de KNVB en/of binnen een onder de
sectie amateurvoetbal ressorterend lid van de KNVB is op andere, dan de hiervoor in lid 2
genoemde gronden geen verweer of beroep mogelijk.
4. De uitsluiting respectievelijk ontzegging van het recht tot het uitoefenen van een of meer functies
binnen de sectie amateurvoetbal van de KNVB en/of binnen een onder de sectie amateurvoetbal
ressorterend lid van de KNVB als genoemd in dit artikel laat onverlet de bevoegdheid van de
aanklager op grond van het bepaalde in artikelen 9 en 10 van dit reglement.
Artikel 30 – Rapportage
Indien een speelster of een team-official in een wedstrijd in de eredivisie vrouwen of beloften vrouwen
door de scheidsrechter direct van het speelveld of de instructiezone is gezonden, rapporteren:
a. de (assistent-)scheidsrechters en de vierde official;
b. de bij een voorval betrokken speelsters en/of team-official(s);
c. de beide aanvoersters;
d. de besturen van de betrokken clubs;
uiterlijk de eerste werkdag na de wedstrijd vóór 12.00 uur per e-mail aan de aanklager.
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