UITVOERINGSBESLUIT – Gele kaarten laatste twee competitiewedstrijden en wedstrijdpunten
in mindering
Het bestuur betaald voetbal van de vereniging Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, statutair
gevestigd te Zeist,
Overwegende dat:
a. in artikel 29 lid 1 onder f. van het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal het
volgende is opgenomen: Door de aanklager geregistreerde waarschuwingen in de laatste
twee competitiewedstrijden van de KNVB, waarop geen uitsluiting is gevolgd, gelden als
geregistreerd in het daaropvolgende seizoen;
b. in artikel 14 lid 1 onder e. van het Licentiereglement Betaald Voetbal het volgende is
opgenomen: een of meer wedstrijdpunten in mindering op de ranglijst van de competitie
voor het eerste elftal en/of, indien van toepassing, het tweede elftal. Hierbij geldt dat indien
deze sanctie onherroepelijk is geworden nadat de laatste wedstrijd in de reguliere
competitie van dat seizoen is gespeeld, de wedstrijdpunten in mindering worden gebracht
bij aanvang van het eerstvolgende seizoen;
c. in artikel 14 lid 6 onder b. van het Licentiereglement Betaald Voetbal het volgende is
opgenomen: aftrek van telkens drie wedstrijdpunten tot maximaal negen wedstrijdpunten
per seizoen, met dien verstande dat indien een sanctie eerst onherroepelijk is geworden
nadat de laatste wedstrijd in de reguliere competitie van dat seizoen is gespeeld, de
wedstrijdpunten in mindering worden gebracht bij aanvang van het eerstvolgende seizoen;
d. door de coronapandemie de competities in het betaald voetbal voortijdig zijn beëindigd in
het seizoen 2019/’20;
e. niet geheel duidelijk is of onder de laatste twee competitiewedstrijden (zie onder a.) ook
moeten worden verstaan de laatste twee gespeelde competitiewedstrijden in de voortijdig
beëindigde competities in het seizoen 2019/’20;
f. de adviescommissie tuchtrechtspraak betaald voetbal aan het bestuur betaald voetbal heeft
geadviseerd de regeling bedoeld onder a. niet toe te passen op de laatste twee gespeelde
competitiewedstrijden in de voortijdig beëindigde competities in het seizoen 2019/’20;
g. de reglementscommissie op verzoek van de beroepscommissie licentiezaken betaald
voetbal uitleg heeft gegeven over artikel 14 lid 6 van het Licentiereglement Betaald Voetbal;
h. het bestuur betaald voetbal zich kan vinden in het onder f. bedoelde advies van de
adviescommissie tuchtrechtspraak betaald voetbal;
i. het bestuur betaald voetbal van mening is dat de uitleg van de reglementscommissie als
bedoeld onder g. in de huidige omstandigheden leidt tot onredelijke uitkomsten en daarom
het bestuur betaald voetbal van voornoemde artikelleden van het Licentiereglement Betaald
Voetbal wenst af te wijken;
j. op grond van artikel 31 lid 3 onder a. van de Statuten het bestuur betaald voetbal bevoegd
is in spoedeisende gevallen, een uitvoeringsbesluit vast te stellen;
k. door middel van onderhavig uitvoeringsbesluit, van artikel 29, specifiek lid 1 onder e. en f.,
van het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal en artikel 14 lid 1 onder e. en lid 6
onder b. van het Licentiereglement Betaald Voetbal tijdelijk wordt afgeweken.
Besluit als volgt:
1. Door de aanklager betaald voetbal geregistreerde waarschuwingen, gegeven in
competitiewedstrijden van de KNVB in het seizoen 2019/’20, waarop geen uitsluiting is gevolgd,
vervallen na afloop van het seizoen 2019/’20. Artikel 29 lid 1 onder f. van het Reglement
Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal wordt in het seizoen 2019/’20 niet toegepast.
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2. In afwijking van het bepaalde in artikel 14 lid 1 onder e. en artikel 14 lid 6 onder b. van het
Licentiereglement Betaald Voetbal, worden een of meer wedstrijdpunten in mindering op de
ranglijst van de competitie voor het eerste elftal en/of, indien van toepassing, het tweede elftal,
niet in mindering gebracht bij aanvang van het seizoen 2020/’21 indien deze sanctie
onherroepelijk is geworden nadat de laatste wedstrijd in de reguliere competitie van het seizoen
2019/’20 is gespeeld.1
Het onderhavige besluit is genomen door het bestuur betaald voetbal op 7 juli 2020. Het
uitvoeringsbesluit wordt tijdens de eerstvolgende vergadering van de algemene vergadering betaald
voetbal ter bekrachtiging voorgelegd.
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Dit betekent dat in een voorkomend geval de straf (wedstrijdpunt(en) in mindering) wordt verwerkt in het seizoen 2019/’20.
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