UITVOERINGSBESLUIT – WAARSCHUWINGEN IN EEN STRAFSCHOPPENSERIE
Het bestuur amateurvoetbal 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. 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 Amateurvoetbal
respectievelijk het Reglement Tuchtrechtspraak Vrouwen;
d. het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal en het Reglement Tuchtrechtspraak
Vrouwen niet voorzien in deze gewijzigde spelregel en derhalve dienen te worden
aangevuld;
e. op grond van artikel 31 lid 3 onder a. van de Statuten het bestuur amateurvoetbal 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
Amateurvoetbal en het Reglement Tuchtrechtspraak Vrouwen worden 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.
De twee waarschuwingen (gele kaarten) uit de wedstrijd (inclusief verlenging) worden
overeenkomstig het bepaalde in het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal
respectievelijk het Reglement Tuchtrechtspraak Vrouwen 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. De twee
waarschuwingen (gele kaarten) uit de strafschoppenserie alsmede een eventueel
eerder ontvangen waarschuwing (gele kaart) in de wedstrijd (inclusief verlenging)
worden wel geregistreerd overeenkomstig het bepaalde in het Reglement
Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal respectievelijk het Reglement Tuchtrechtspraak
Vrouwen.

Het onderhavige besluit is genomen door het bestuur amateurvoetbal op 9 oktober 2020 en geldt per
10 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. Het uitvoeringsbesluit wordt aan de eerstvolgende
vergadering van de ledenraad amateurvoetbal ter bekrachtiging en implementatie voorgelegd.
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BIJLAGE I BEHOREND BIJ HET UITVOERINGSBESLUIT – WAARSCHUWINGEN IN EEN
STRAFSCHOPPENSERIE
Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal
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;
- 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;
- 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:
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1. hetzij één competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd, hetzij de na die
wedstrijd gehouden strafschoppenserie1, 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. hetzij één bekerwedstrijd, hetzij de na die wedstrijd gehouden strafschoppenserie 2, 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 hetzij één competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd
of bekerwedstrijd, hetzij de na die wedstrijd gehouden strafschoppenserie 3, 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 en betrokkene geen lid
is van een vereniging, dan wordt de mededeling per gewone post verzonden aan betrokkene.

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.
2
Zie voetnoot 1.
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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Reglement Tuchtrechtspraak Vrouwen
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;
- 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:
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. hetzij één competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd, hetzij de na die
wedstrijd gehouden strafschoppenserie 4, 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

4

Zie voetnoot 1.
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samenhangende wedstrijden totdat haar elftal de eerstvolgende competitiewedstrijd of
daarmee samenhangende wedstrijd heeft gespeeld;
2. hetzij één bekerwedstrijd, hetzij de na die wedstrijd gehouden strafschoppenserie 5, 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 hetzij één competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd
of bekerwedstrijd, hetzij de na die wedstrijd gehouden strafschoppenserie 6, 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
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
5
6

Zie voetnoot 1.
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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.
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