UITVOERINGSBESLUIT – WAARSCHUWINGEN IN EEN STRAFSCHOPPENSERIE
Het bestuur betaald voetbal van de vereniging Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, statutair
gevestigd te Zeist,
Overwegende dat:
a. de spelregels voor het veldvoetbal jaarlijks worden vastgesteld door de International
Football Association Board (IFAB);
b. de IFAB wijzigingen heeft aangebracht in de spelregels ten aanzien van het seizoen
2020/’21 en dat deze wijzigingen verplicht zijn voor het seizoen 2020/’21;
c. de IFAB o.a. regel 10 van de spelregels heeft gewijzigd, inhoudende dat voor alle spelers
en team-officials geldt dat waarschuwingen (gele kaarten) niet worden meegenomen naar
de strafschoppenserie. In het geval dat een speler of een team-official een eerste
waarschuwing (gele kaart) ontvangt tijdens de wedstrijd (inclusief verlenging) en een
tweede waarschuwing ontvangt tijdens de strafschoppenserie, dan leidt de tweede
waarschuwing niet tot een veldverwijdering (rode kaart). Deze twee waarschuwingen (gele
kaarten) worden enkel geregistreerd. In het geval dat een speler of een team-official tijdens
de wedstrijd (inclusief verlenging) dan wel de strafschoppenserie twee waarschuwingen
(gele kaarten) ontvangt, dan leidt dit tot een veldverwijdering (rode kaart) en een
automatische uitsluiting respectievelijk automatische ontzegging voor de eerstvolgende
wedstrijd van de betreffende competitie. De twee waarschuwingen (gele kaarten) uit de
strafschoppenserie alsmede een eventueel eerder ontvangen waarschuwing (gele kaart) in
de wedstrijd (inclusief verlenging) worden geregistreerd overeenkomstig het bepaalde in het
Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal;
d. het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal niet voorziet in deze gewijzigde spelregel
en derhalve dient te worden aangevuld;
e. op grond van artikel 31 lid 3 onder a. van de Statuten het bestuur betaald voetbal bevoegd
is om in spoedeisende gevallen waarin de reglementen niet voorzien, een uitvoeringsbesluit
vast te stellen;
f. door middel van onderhavig uitvoeringsbesluit, het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald
Voetbal wordt aangevuld.

Besluit als volgt:
−

in het geval dat een wedstrijd beslist moet worden met een strafschoppenserie, geldt
voor alle spelers en team-officials dat waarschuwingen (gele kaarten) uit die wedstrijd
(inclusief verlenging) niet worden meegenomen naar de strafschoppenserie;

−

in het geval dat een speler of een team-official een eerste waarschuwing (gele kaart)
ontvangt tijdens een wedstrijd (inclusief verlenging) en een tweede waarschuwing (gele
kaart) ontvangt tijdens de strafschoppenserie, dan leidt dit niet tot een veldverwijdering
(rode kaart). Deze twee waarschuwingen (gele kaarten) worden enkel geregistreerd;

−

in het geval dat een speler of een team-official tijdens de wedstrijd (inclusief verlenging)
twee waarschuwingen (gele kaarten) ontvangt, dan leidt dit tot een veldverwijdering
(rode kaart) en een automatische uitsluiting respectievelijk automatische ontzegging
voor de eerstvolgende wedstrijd van de betreffende competitie. De twee
waarschuwingen (gele kaarten) uit de wedstrijd (inclusief verlenging) worden
overeenkomstig het bepaalde in het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal
geregistreerd; en
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−

in het geval dat een speler of een team-official tijdens de strafschoppenserie twee
waarschuwingen (gele kaarten) ontvangt, dan leidt dit tot een veldverwijdering (rode
kaart) en een automatische uitsluiting respectievelijk ontzegging voor de eerstvolgende
wedstrijd van de betreffende competitie. De twee waarschuwingen (gele kaarten) uit de
strafschoppenserie alsmede een eventueel eerder ontvangen waarschuwing (gele
kaart) in de wedstrijd (inclusief verlenging) worden overeenkomstig het bepaalde in het
Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal geregistreerd.

Het onderhavige besluit is genomen door het bestuur betaald voetbal op 5 oktober 2020 en geldt per 6
oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. Het uitvoeringsbesluit wordt tijdens de eerstvolgende
vergadering van de algemene vergadering betaald voetbal ter bekrachtiging en implementatie
voorgelegd.

Uitvoeringsbesluit – Waarschuwingen in een strafschoppenserie

2

BIJLAGE I BEHOREND BIJ HET UITVOERINGSBESLUIT – WAARSCHUWINGEN IN EEN
STRAFSCHOPPENSERIE
Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal
Artikel 30 – Waarschuwingen gegeven aan spelers in play-offwedstrijden van de KNVB
1. a. De aanklager registreert waarschuwingen gegeven in play-offwedstrijden van de KNVB, na
ontvangst van het wedstrijdformulier als genoemd in artikel 27 lid 2 van dit reglement.
b. Registratie blijft achterwege indien, uiterlijk voor de eerstvolgende play-offwedstrijd van de
betaaldvoetbalorganisatie van de speler aan wie de waarschuwing is gegeven, de aanklager is
gebleken dat de scheidsrechter ter zake van een overtreding een waarschuwing heeft gegeven
aan een andere speler dan degene die de desbetreffende overtreding heeft begaan.
c. Indien de scheidsrechter, overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 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 speler dan degene die de desbetreffende
overtreding heeft begaan, zal de waarschuwing alsnog worden geregistreerd op naam van de
speler die de overtreding heeft begaan.
d. Als registratiedatum voor waarschuwingen gegeven in play-offwedstrijden van de KNVB geldt
de datum waarop de desbetreffende play-offwedstrijd is gespeeld.
e. Door de aanklager geregistreerde waarschuwingen gegeven in play-offwedstrijden van de
KNVB, waarop geen uitsluiting is gevolgd, vervallen na afloop van de desbetreffende playoffcompetitie.
f. Van de registratie van een waarschuwing gegeven in een play-offwedstrijd van de KNVB wordt
een schriftelijke mededeling verzonden op de wijze als bepaald in artikel 2 lid 3 van dit
reglement.
2. a. De registratie van een eerste waarschuwing gegeven in een play-offwedstrijd van de KNVB
heeft geen uitsluiting tot gevolg.
b. De registratie van een tweede waarschuwing gegeven in een play-offwedstrijd van de KNVB
heeft de uitsluiting van deelname aan de eerstvolgende play-offwedstrijd van de KNVB van het
desbetreffende elftal, waarvoor hij speelgerechtigd is, tot gevolg.
c. De registratie van een derde waarschuwing gegeven in een play-offwedstrijd van de KNVB
heeft geen uitsluiting tot gevolg.
d. De registratie van een vierde en elke volgende waarschuwing gegeven in een play-offwedstrijd
van de KNVB heeft de uitsluiting van deelname aan de eerstvolgende play-offwedstrijd van de
KNVB van het desbetreffende elftal, waarvoor hij speelgerechtigd is, tot gevolg.
3. a. Twee waarschuwingen in hetzij één play-offwedstrijd, hetzij de na die wedstrijd gehouden
strafschoppenserie1, van de KNVB ten gevolge waarvan de desbetreffende speler uit het veld is
gezonden, of had moeten worden gezonden, mits geregistreerd, hebben uitsluiting van
deelname aan de eerstvolgende play-offwedstrijd van de KNVB van het desbetreffende elftal,
waarvoor hij speelgerechtigd is, tot gevolg.
b. De hiervoor onder a. genoemde uitsluiting heeft geen gevolgen voor andere geregistreerde
waarschuwingen. Reeds geregistreerde waarschuwingen blijven gehandhaafd.
4. Een uitsluiting van deelname aan de eerstvolgende play-offwedstrijd van de KNVB naar aanleiding
van de registratie van waarschuwingen gegeven in een of meerdere play-offwedstrijden van de
KNVB verjaart bij aanvang van het tweede seizoen direct volgend op de desbetreffende wedstrijd
waarin de uitsluiting is opgelegd.
5. Een uitsluiting van deelname aan de eerstvolgende play-offwedstrijd van de KNVB wordt:
- onverwijld schriftelijk medegedeeld op de wijze als bepaald in artikel 2 lid 3 van dit reglement;
- gepubliceerd via het door het bestuur betaald voetbal voor publicaties aangewezen medium.

1

Uit regel 10 van de spelregels veldvoetbal volgt dat waarschuwingen die tijdens de wedstrijd (inclusief verlenging) zijn gegeven niet worden
meegenomen naar de strafschoppenserie. Een speler kan dus enkel worden uitgesloten in het geval de speler in de wedstrijd twee
waarschuwingen heeft ontvangen of in de strafschoppenserie twee waarschuwingen heeft ontvangen. Indien een speler zowel tijdens de wedstrijd
als tijdens de strafschoppenserie een waarschuwing heeft ontvangen, dan worden beide waarschuwingen geregistreerd.
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6. Tegen de registratie door de aanklager van waarschuwingen gegeven in play-offwedstrijden van de
KNVB of de daaruit voortvloeiende uitsluiting van deelname aan de eerstvolgende play-offwedstrijd
van de KNVB is géén verweer of beroep mogelijk.
Artikel 31 – Waarschuwingen gegeven aan spelers in bekerwedstrijden van de KNVB
1. a. De aanklager registreert waarschuwingen gegeven in bekerwedstrijden van de KNVB, na
ontvangst van het wedstrijdformulier als genoemd in artikel 27 lid 2 van dit reglement.
b. Registratie blijft achterwege indien, uiterlijk voor de eerstvolgende bekerwedstrijd van de
betaaldvoetbalorganisatie van de speler aan wie de waarschuwing is gegeven, de aanklager is
gebleken dat de scheidsrechter ter zake van een overtreding een waarschuwing heeft gegeven
aan een andere speler dan degene die de desbetreffende overtreding heeft begaan.
c. Indien de scheidsrechter, overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 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 speler dan degene die de desbetreffende
overtreding heeft begaan, zal de waarschuwing alsnog worden geregistreerd op naam van de
speler die de overtreding heeft begaan.
d. Als registratiedatum voor waarschuwingen gegeven in bekerwedstrijden van de KNVB geldt de
datum waarop de desbetreffende wedstrijd is gespeeld.
e. Door de aanklager geregistreerde waarschuwingen gegeven in bekerwedstrijden van de KNVB,
waarop geen uitsluiting is gevolgd, vervallen na afloop van het desbetreffende seizoen.
f. Van de registratie van een waarschuwing gegeven in een bekerwedstrijd van de KNVB wordt
een schriftelijke mededeling verzonden op de wijze als bepaald in artikel 2 lid 3 van dit
reglement.
2. a. De registratie van een eerste waarschuwing gegeven in een bekerwedstrijd van de KNVB heeft
geen uitsluiting tot gevolg.
b. De registratie van een tweede waarschuwing gegeven in een bekerwedstrijd van de KNVB
heeft de uitsluiting van deelname aan de eerstvolgende bekerwedstrijd van de KNVB van het
desbetreffende elftal, waarvoor hij speelgerechtigd is, tot gevolg.
c. De registratie van een derde waarschuwing gegeven in een bekerwedstrijd van de KNVB heeft
geen uitsluiting tot gevolg.
d. De registratie van een vierde en elke volgende waarschuwing gegeven in een bekerwedstrijd
van de KNVB heeft de uitsluiting van deelname aan de eerstvolgende bekerwedstrijd van de
KNVB van het desbetreffende elftal, waarvoor hij speelgerechtigd is, tot gevolg.
3. a. Twee waarschuwingen in hetzij één bekerwedstrijd, hetzij de na die wedstrijd gehouden
strafschoppenserie2, van de KNVB ten gevolge waarvan de desbetreffende speler uit het veld is
gezonden, of had moeten worden gezonden, mits geregistreerd, hebben uitsluiting van
deelname aan de eerstvolgende bekerwedstrijd van de KNVB van het desbetreffende elftal,
waarvoor hij speelgerechtigd is, tot gevolg.
b. De hiervoor onder a. genoemde uitsluiting heeft geen gevolgen voor andere geregistreerde
waarschuwingen. Reeds geregistreerde waarschuwingen blijven gehandhaafd.
4. Een uitsluiting van deelname aan de eerstvolgende bekerwedstrijd van de KNVB wordt:
- onverwijld schriftelijk medegedeeld op de wijze als bepaald in artikel 2 lid 3 van dit reglement;
- gepubliceerd via het door het bestuur betaald voetbal voor publicaties aangewezen medium.
5. Tegen de registratie door de aanklager van waarschuwingen gegeven in bekerwedstrijden van de
KNVB of de daaruit voortvloeiende uitsluiting van deelname aan de eerstvolgende bekerwedstrijd
van de KNVB is géén verweer of beroep mogelijk.
6. In afwijking van het hiervoor in dit artikel bepaalde, vervallen door de aanklager geregistreerde
waarschuwingen gegeven in bekerwedstrijden van de KNVB tot en met de bij het desbetreffende
bekerreglement nader te bepalen ronde, na die ronde.
7. De registratie van een eerste of een derde waarschuwing gegeven in een bekerwedstrijd van de
KNVB tot en met de bij het desbetreffende bekerreglement nader te bepalen ronde, heeft geen
uitsluiting tot gevolg.

2

Zie voetnoot 1.
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Artikel 32 – Waarschuwingen gegeven aan team-officials in wedstrijden van de KNVB
1. a. De aanklager registreert waarschuwingen gegeven in competitie-, play-off- en/of
bekerwedstrijden van de KNVB, na ontvangst van het wedstrijdformulier als genoemd in artikel
27 lid 2 van dit reglement.
b. Registratie blijft achterwege indien, uiterlijk voor de eerstvolgende competitie-, play-off- en/of
bekerwedstrijd van de betaaldvoetbalorganisatie van de team-official aan wie de waarschuwing
is gegeven, de aanklager is gebleken dat de scheidsrechter ter zake van een overtreding een
waarschuwing heeft gegeven aan een andere team-official dan degene die de desbetreffende
overtreding heeft begaan.
c. Indien de scheidsrechter, overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 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 team-official dan degene die de desbetreffende
overtreding heeft begaan, zal de waarschuwing alsnog worden geregistreerd op naam van de
team-official die de overtreding heeft begaan.
d. Als registratiedatum voor waarschuwingen gegeven in competitie-, play-off- en/of
bekerwedstrijden van de KNVB geldt de datum waarop de desbetreffende wedstrijd is gespeeld.
e. Door de aanklager geregistreerde waarschuwingen gegeven in competitie-, play-off- en/of
bekerwedstrijden van de KNVB, waarop geen ontzegging van het recht tot het uitoefenen van
één of meer functies is gevolgd, vervallen na afloop van het desbetreffende seizoen.
f. Van de registratie van een waarschuwing gegeven in een competitie-, play-off- en/of
bekerwedstrijd van de KNVB wordt een schriftelijke mededeling verzonden op de wijze als
bepaald in artikel 2 lid 3 van dit reglement.
2. a. Behoudens het hierna in lid 3 bepaalde, heeft de registratie van een eerste, tweede en derde
waarschuwing, gegeven in competitie-, play-off- en/of bekerwedstrijden van de KNVB, geen
ontzegging van het recht tot het uitoefenen van één of meer functies tot gevolg.
b. De registratie van een vierde, een achtste, en elke volgende waarschuwing gegeven in een
competitie-, play-off- en/of bekerwedstrijd van de KNVB, heeft de ontzegging van het recht tot
het uitoefenen van één of meer functies bij de eerstvolgende competitie-, play-off- en/of
bekerwedstrijd van de KNVB van het desbetreffende elftal, waarvoor hij één of meer functies
uitoefent, tot gevolg.
3. a. Twee waarschuwingen in hetzij één competitie-, play-off- en/of bekerwedstrijd, hetzij de na die
wedstrijd gehouden strafschoppenserie 3, van de KNVB ten gevolge waarvan de desbetreffende
team-official uit het veld is gezonden, of had moeten worden gezonden, mits geregistreerd,
hebben de ontzegging van het recht tot het uitoefenen van één of meer functies bij de
eerstvolgende competitie-, play-off- en/of bekerwedstrijd van de KNVB van het desbetreffende
elftal, waarvoor hij één of meer functies uitoefent, tot gevolg.
b. De hiervoor onder a. genoemde ontzegging van het recht tot het uitoefenen van één of meer
functies heeft geen gevolgen voor andere geregistreerde waarschuwingen. Reeds
geregistreerde waarschuwingen blijven gehandhaafd.
4. Een ontzegging van het recht tot het uitoefenen van één of meer functies bij de eerstvolgende
competitie-, play-off- en/of bekerwedstrijd wordt:
- onverwijld schriftelijk medegedeeld op de wijze als bepaald in artikel 2 lid 3 van dit reglement;
- gepubliceerd via het door het bestuur betaald voetbal voor publicaties aangewezen medium.
5. Tegen de registratie door de aanklager van waarschuwingen gegeven in competitie-, play-off- en/of
bekerwedstrijden van de KNVB of de daaruit voortvloeiende ontzegging van het recht tot het
uitoefenen van één of meer functies bij de eerstvolgende competitie-, play-off- en/of bekerwedstrijd
van de KNVB is géén verweer of beroep mogelijk.

3

Uit regel 10 van de spelregels veldvoetbal volgt dat waarschuwingen die tijdens de wedstrijd (inclusief verlenging) zijn gegeven niet worden
meegenomen naar de strafschoppenserie. Een team-official kan dus enkel het recht worden ontzegd in het geval de team-official in de wedstrijd
twee waarschuwingen heeft ontvangen of in de strafschoppenserie twee waarschuwingen heeft ontvangen. Indien een team-official zowel tijdens
de wedstrijd als tijdens de strafschoppenserie een waarschuwing heeft ontvangen, dan worden beide waarschuwingen geregistreerd.
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Artikel 33
1. Voor hetzij de wedstrijd, hetzij de na die wedstrijd gehouden strafschoppenserie 4, tussen de
winnaar van de KNVB-beker van het vorige seizoen en de landskampioen, dan wel de nummer
twee van de eredivisie indien de landskampioen tevens de winnaar van de KNVB-beker van het
vorige seizoen is, geldt dat de speler of de team-official die als het gevolg van twee
waarschuwingen in één wedstrijd van het veld is of had moeten worden gezonden, mits
geregistreerd, wordt uitgesloten van deelname aan, respectievelijk het recht ontzegd tot het
uitoefenen van één of meer functies bij, de eerstvolgende wedstrijd tussen de winnaar van de
KNVB-beker van het vorige seizoen en de landskampioen, dan wel de nummer twee van de
eredivisie indien de landskampioen tevens de winnaar van de KNVB-beker is. Deze uitsluiting van
deelname aan, respectievelijk ontzegging van het recht tot het uitoefenen van één of meer functies
bij, de eerstvolgende wedstrijd verjaart bij aanvang van het tweede seizoen direct volgend op de
wedstrijd waarin de uitsluiting respectievelijk ontzegging van het recht tot het uitoefenen van één of
meer functies is opgelegd.
2. Door de aanklager geregistreerde waarschuwingen gegeven in de wedstrijd genoemd in lid 1,
waarop geen uitsluiting respectievelijk ontzegging van het recht tot het uitoefenen van één of meer
functies is gevolgd, vervallen na afloop van deze wedstrijd.

4

Uit regel 10 van de spelregels veldvoetbal volgt dat waarschuwingen die tijdens de wedstrijd (inclusief verlenging) zijn gegeven niet worden
meegenomen naar de strafschoppenserie. Een speler respectievelijk een team-official kan dus enkel worden uitgesloten respectievelijk het recht
worden ontzegd in het geval de speler respectievelijk de team-official in de wedstrijd twee waarschuwingen heeft ontvangen of in de
strafschoppenserie twee waarschuwingen heeft ontvangen. Indien een speler respectievelijk een team-official zowel tijdens de wedstrijd als tijdens
de strafschoppenserie een waarschuwing heeft ontvangen, dan worden beide waarschuwingen geregistreerd.
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