Veel gestelde vragen
Actieplan Tegen geweld, voor sportiviteit

augustus 2013

knvb.nl

Algemeen
Al langer werkt de KNVB samen met de verenigingen aan het bevorderen van sportiviteit en
respect op en rond de velden. De tragische gebeurtenis van december 2012 heeft duidelijk
gemaakt dat bepaalde acties geïntensiveerd kunnen worden. De KNVB voelt zich verantwoordelijk
om dit samen met de verenigingen op te pakken. De rol van de voetbalbond is het meest effectief
als de acties erop gericht zijn de verenigingen en leden zelf in staat te stellen het verschil te
maken.
Op 20 maart 2013 presenteerde de KNVB het actieplan Tegen geweld, voor sportiviteit. Een
actieplan met zowel repressieve als preventieve maatregelen die zijn voortgekomen uit alle ideeën
en suggesties van leden, verenigingen en belangenorganisaties. De meeste maatregelen gaan in
werking vanaf het seizoen 2013/’14 en zijn alleen succesvol wanneer iedereen zijn of haar
verantwoordelijkheid pakt. Iedereen die betrokken is bij een voetbalwedstrijd heeft invloed, samen
kunnen we veel bereiken.
Waarom gaan de meeste maatregelen pas in vanaf seizoen 2013/’14?
Het actieplan is op 20 maart 2013 gepresenteerd; de KNVB heeft direct zijn verantwoordelijk genomen.
De Hulplijn noodgevallen en het Meldpunt wanordelijkheden zijn hier voorbeelden van, deze maatregelen
zijn per 23 maart ingegaan. Bij de andere maatregelen waren er veelal organisatorische aanpassingen
nodig die de voetbalbond niet halsoverkop kon en wilde doorvoeren. Het is niet logisch om bijvoorbeeld
tussentijds in het seizoen een nieuwe (spel)regel door te voeren. De KNVB heeft de afgelopen periode
benut om de toepassing van de actiepunten verder uit te werken en alle betrokkenen te informeren.
Wat verwacht de KNVB van dit pakket aan maatregelen? Zal het effect sorteren?
Natuurlijk zal het effect sorteren, mits iedereen hierbij zijn of haar eigen verantwoordelijkheid neemt. Het
is heel duidelijk: de KNVB kan dit niet alleen. Wel neemt de bond zijn deel van deze verantwoordelijkheid.
Hopelijk heeft dat effect, maar er zal nog heel veel moeten gebeuren wil dit maatschappelijke probleem
daadwerkelijk drastisch worden verminderd.
Gaat de KNVB de effecten ook meten per actiepunt?
Het terugdringen van geweld kun je duidelijk meten: de voetbalbond monitort het aantal excessen
nauwgezet. Aan de cijfers in de tweede helft van het seizoen 2012/’13 is te merken dat de bewustwording
in de samenleving toeneemt. Door middel van een doeltreffende aanpak van deze maatregelen hoopt de
KNVB het aantal excessen nog verder terug te dringen.
Ligt de sleutel niet bij strenger straffen? Daar wordt weinig over gesproken in dit plan.
De KNVB straft sinds twee jaar strenger dan ooit tevoren. Dat is terug te zien in de daling van het aantal
excessen in de afgelopen twee jaar. Het actieplan bevat maatregelen die direct te maken hebben met het
bevorderen van sportiviteit en respect en het tegenwerken van agressief geweld op en rond het
voetbalveld. Dit doet de bond zowel repressief door zwaarder te straffen, als preventief door verenigingen
te ondersteunen om voetbal voor de leden aantrekkelijk te houden.
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1) Hulplijn noodgevallen (nummer: 0800-2299555)
Als er behoefte is aan acute hulp, is er voor leden van de KNVB een speciaal telefoonnummer
beschikbaar. Deze hulplijn is bestemd voor acute noodgevallen zoals vechtpartijen, bedreigingen,
mishandelingen of andersoortige voorvallen van agressie. Doel is KNVB-leden direct bij te staan
en waar mogelijk werk uit handen te nemen. Deze hulplijn is 24/7 bereikbaar via 0800-2299555.
Welke partijen zijn er bij de Hulplijn noodgevallen betrokken en hoe gaat het in zijn werk?
De hulplijn is een samenwerking tussen het ministerie van V&J en de KNVB. Zij hebben een particuliere
alarmcentrale ingeschakeld die 24 uur per dag, 7 dagen per week direct de telefoon opneemt. Waar
nodig schakelt de centrale de politie en de KNVB in en indien noodzakelijk wordt de ambulance gebeld.
De politie gaat in voorkomende gevallen direct ter plaatse en/of neemt contact op met de betrokkenen.
Desgewenst wordt Slachtofferhulp Nederland ingelicht.
Wat doet de KNVB met de meldingen die via de hulplijn binnenkomen?
De KNVB zorgt ervoor dat indien nodig direct de politie en indien van toepassing ook de andere
hulpdiensten worden geïnformeerd. Daarnaast belt de voetbalbond in vroegtijdig stadium proactief de
betrokkenen om hun verhaal aan te horen. Belangrijkste hierbij is dat zij bij de KNVB een luisterend oor
vinden. Bovendien kan de bond de betreffende verenigingen ten tijde van het incident ‘informeel’ en
vrijblijvend bijstaan in relatie tot het primaire contact met de media.
Hoe vaak is de hulplijn gebeld?
Het noodnummer is sinds het weekend van 23 maart 2013 beschikbaar. Sindsdien zijn er (tot augustus
2013) 66 meldingen binnengekomen, wat uitkomt op ongeveer 7 meldingen per competitieweekeinde.
Van deze 66 meldingen was er bij 9 meldingen sprake van excessief geweld.
Wat is het verschil met het Meldpunt wanordelijkheden?
De Hulplijn noodgevallen is bestemd voor acute noodgevallen die zich tijdens of rondom een wedstrijd
voordoen. Dit kunnen vechtpartijen, bedreigingen, mishandelingen of andersoortige voorvallen van
agressie en geweld zijn. Daarnaast is het wedstrijdformulier het instrument om allerlei aan de wedstrijd
gerelateerde wanordelijkheden aan te kaarten. Het Meldpunt wanordelijkheden is er voor allerlei andere
vervelende voorvallen op en rond het voetbalveld, die mensen kwijt willen aan de KNVB. Waar de Hulplijn
noodgevallen is ingericht op directe actie, is het meldpunt een bron voor dossiervorming.
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2) Meldpunt wanordelijkheden (knvb.nl/meldpunt)
Via een webformulier op knvb.nl/meldpunt kan iedereen melding maken van wanordelijkheden op
en rond het (zaal)voetbalveld. Dit kunnen allerhande negatieve ervaringen zijn die ergernis
veroorzaken. Op basis van deze klachten kan de KNVB wanordelijkheden inzichtelijk maken en
waar mogelijk vroegtijdig ingrijpen.
Wat doet de KNVB met de meldingen die binnenkomen?
Het webformulier dient ter monitoring van allerhande negatieve ervaringen op en rond het voetbalveld die
geen spoedeisend karakter hebben. De KNVB wil een luisterend oor bieden en wanordelijkheden beter in
kaart kunnen brengen, óók de zaken die doorgaans minder snel aan de oppervlakte komen.
Wat is het effect van deze maatregel tot nu toe?
Op deze wijze krijgt de KNVB breder zicht op het ongewenste gedrag op en rond de voetbalvelden, om
zo op de langere termijn nog gerichter maatregelen te kunnen treffen. Het meldpunt is niet direct bedoeld
om geweld te bestrijden, maar om uiteindelijk de voorboden hiervan beter te kunnen herkennen en zo in
meer gevallen tijdig te kunnen ingrijpen.
Hoe helpt het Meldpunt wanordelijkheden geweld tegen te gaan?
Vaak sluimert agressie en geweld eerst, voordat het escaleert in een daadwerkelijk exces. Met deze
signalen hoopt de KNVB dus de brandhaarden verder te ontdekken om zo hierop tijdig te kunnen
inspelen. Het meldpunt is niet direct bedoeld om geweld te bestrijden, maar om uiteindelijk de voorboden
hiervan beter te kunnen herkennen en zo in meer gevallen tijdig te kunnen ingrijpen.

4

3) Tijdstraf bij (eerste) gele kaart
In de B-categorie van het veldvoetbal krijgen voetballers vanaf het seizoen 2013/’14 een tijdstraf
van tien minuten bij de eerste gele kaart. Een directe afkoelperiode voor de speler en direct
voelbaar voor zowel de spelers als het hele team. Omdat gele kaarten niet op het
wedstrijdformulier komen te staan – en dus niet kunnen leiden tot een uitsluiting – levert deze
maatregel minder administratie op voor de scheidsrechter en de vereniging. Kortom: direct
straffen en minder gedoe.
Wat levert de tijdstraf op?
Deze straf is direct voelbaar voor zowel speler als team; een directe afkoelperiode. Bijkomend voordeel
van deze maatregel is dat de KNVB hiermee de administratieve last van verenigingen verlaagt.
Op welke wijze leidt dit tot het aanpakken van geweld?
Omdat de straf direct voelbaar is voor de speler zelf én voor het team dat meteen tien minuten lang met
een speler minder verder moet, hoopt de KNVB dat hiervan een grotere preventieve werking uitgaat.
Minstens zo belangrijk is de bijbehorende afkoelperiode, waarin betreffende speler eerst ‘tot tien kan
tellen’ voordat hij/zij weer onderdeel wordt van het team op het veld.
Zorgt dit niet voor juist meer verantwoordelijkheid/druk voor de scheidsrechter?
Het toezicht op de speler aan wie de tijdstraf is opgelegd, is inderdaad in handen van de scheidsrechter.
Het bijhouden van de tijd bij een of meerdere tijdstraffen is weliswaar een extra taak, maar de KNVB gaat
ervan uit dat deze taak door de scheidsrechters prima is uit te voeren. Mocht dit in de praktijk anders zijn,
dan zal dit worden vastgelegd tijdens de evaluaties. Overigens hebben veel scheidsrechters al ervaring
met de (vijfminuten)tijdstraf.
Wordt een gele kaart na het uitzitten van de tijdstraf nog wel geregistreerd?
Nee, het opleggen van een tijdstraf heeft naderhand geen verdere gevolgen voor betreffende speler. Er
wordt dus later geen andere straf meer uitgesproken.
Waarom worden de gele kaarten nu niet meer geregistreerd?
De straf is al direct toegepast en uitgezeten. Anders zou er sprake zijn van een dubbele straf. Bijkomend
voordeel is dat hiermee de administratieve last van de verenigingen wordt verlaagd.
Wat gebeurt er als iemand een tweede gele kaart krijgt?
De tijdstraf kan slechts eenmaal per speler per wedstrijd worden opgelegd bij een waarschuwing. Hierbij
moet de scheidsrechter wel de gele kaart tonen. Bij een tweede waarschuwing (tweede gele kaart) toont
de scheidsrechter de betreffende speler een rode kaart. Hij of zij moet dan definitief het veld verlaten,
zonder dat dit tuchtrechtelijke gevolgen heeft.
Stel dat meerdere spelers binnen de tien minuten geel krijgen; met hoeveel spelers moet een team
minimaal op het veld staan?
Als het aantal spelers van een elftal vanwege het aantal tijdstraffen onder de zeven daalt, moet de
wedstrijd worden gestaakt. Het betreffende team is dan schuldig aan het staken van de wedstrijd.
Wat gebeurt er als de keeper een gele kaart krijgt?
Als een keeper een tijdstraf krijgt opgelegd, moet een andere (veld)speler zijn plaats in het doel innemen.
Deze speler moet door het aantrekken van afwijkende kleding als keeper herkenbaar zijn.
Waarom geldt de tijdstraf alleen in de B-categorie? Waarom niet in het hele amateurvoetbal?
De KNVB merkt dat door het recreatieve karakter van de B-categorie gele kaarten vaak niet aan de
KNVB worden doorgegeven. Met de nieuwe maatregel wordt de door de scheidsrechter aangegeven straf
dus echter altijd en direct toegepast.
Welke teams behoren tot de A-categorie en welke tot de B-categorie?
Tot de A-categorie behoren: mannen veldvoetbal standaard topklasse t/m de 6e klasse, mannen
veldvoetbal reserve hoofdklasse t/m de reserve 3e klasse (voor district Zuid II ligt de grens bij de reserve
4e klasse), vrouwen veldvoetbal eredivisie t/m 3e klasse, alsmede A-, B-, C-junioren eredivisie t/m de 1e
klasse en D-pupillen 1e divisie t/m hoofdklasse.
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Alle overige teams behoren tot de B-categorie.
Geldt de tijdstraf ook voor het zaalvoetbal?
Nee, in het zaalvoetbal – met van het veldvoetbal afwijkende spelregels – wordt al met (andersoortige)
tijdstraffen gewerkt. Aan deze regels in het zaalvoetbal verandert niets.
Waar vind ik meer informatie over de tijdstraf?
Alles over de tijdstrafregeling lees je in het Bewaarnummer veldvoetbal 2013/’14. Deze vind je in de
online bibliotheek op knvb.nl.
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4) Publiceren gedragsregels
De KNVB moedigt verenigingen aan hun gedragsregels duidelijk zichtbaar te maken. Leden
bekend laten zijn met de regels die passen bij de vereniging is een voorwaarde om gewenst
gedrag te stimuleren en misdragingen te benoemen en te bestraffen. Via knvb.nl/gedragsregels
biedt de KNVB een online tool aan waarmee verenigingen hun gedragsregels kunnen publiceren.
Wat is het idee van deze maatregel?
Leden bekend laten zijn met de regels die passen bij de vereniging is een voorwaarde om gewenst
gedrag te stimuleren en misdragingen te benoemen en te bestraffen. De KNVB roept verenigingen op om
deze gedragsregels opvallend te publiceren zodat deze zichtbaar zijn voor alle leden en bezoekers van
het sportpark. Daarnaast roept de KNVB verenigingen op die nog geen gedragsregels hebben, om deze
in samenspraak met haar leden op te stellen.
Wat is de rol van de KNVB bij het publiceren van gedragsregels?
De KNVB wil verenigingen ondersteunen bij het opstellen van gedragsregels. Zo geeft de Verenigingsbox
‘Samen aan de slag met sportiviteit en respect’ handvatten voor het opstellen van gedragsregels. Verder
wil de KNVB verenigingen faciliteren en helpen bij het publiceren van gedragsregels. Via
knvb.nl/gedragsregels kunnen verenigingen (vanaf september 2013) hun regels in een speciaal format
zetten met hun eigen logo en het Respect-logo.
Hoe werkt de online toolkit gedragsregels?
De online toolkit op knvb.nl/gedragsregels biedt een aantal standaard formats. Deze formats zijn in lijn
met de Respect-huisstijl van de KNVB. De formats bieden een aantal ruimten waar verenigingen tekst
(gedragsregels) kunnen toevoegen. Daarnaast is er de mogelijkheid om logo’s toe te voegen. De
vereniging kan hier haar eigen clublogo plaatsen, maar daarnaast ook bijvoorbeeld het logo van de
gemeente of clublogo’s van collega-verenigingen (in het geval dat de gedragsregels zijn opgesteld in
samenwerking met meerdere verenigingen). Na het invoeren van tekst en logo (‘s) kan het format worden
opgeslagen als PDF (in hoge resolutie). Hiermee kan de vereniging zelf naar een plaatselijke drukker om
het format op de gewenste manier te laten drukken om het vervolgens duidelijk zichtbaar te publiceren op
de eigen accommodatie.
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5) Invoeringen spelregelbewijs voor jeugdspelers
Voetballers van jongs af aan vertrouwd maken met de regels geeft meer inzicht in en begrip voor
de beslissingen van de scheidsrechter. Samen met de verenigingen gaat de KNVB jeugdspelers
van jongs af aan in aanraking brengen met de spelregels van voetbal.
Wat levert dit spelregelbewijs op?
Meer begrip voor de scheidsrechter en, dankzij een betere spelregelkennis, minder ‘onterechte’
meningsverschillen die kunnen leiden tot agressiviteit op het veld. Het bewijs is vanaf de eerstvolgende
generatie B-junioren vereist om te mogen blijven voetballen in KNVB-competitieverband.
Hoe gaat zo’n toets er in grote lijnen uitzien?
De concrete invulling van de spelregeltest is nog in ontwikkeling. De bond richt zich eerst op een online
oefenomgeving op voetbal.nl, waar jongeren op een leuke en aantrekkelijke manier kunnen oefenen en
(beter) bekend kunnen worden met de regels, daarbij ook ondersteund door ‘spelregelambassadeurs’.
Het formele testmoment komt later; de KNVB ziet het seizoen 2013/’14 als een ‘opleidingsjaar’ voor de
jongeren. Zij en de verenigingen krijgen dit voetbaljaar dus de kans om alvast de spelregelkennis op te
schroeven.
Waarom alleen voor de B-junioren? Of ook de rest voor alle jeugdspelers, zo ja wanneer?
Spelregelkennis is van groot belang. Het bevordert het begrip voor de scheidsrechter en respectvol
gedrag. We hebben in Nederland circa 80.000 B-junioren. Alle spelers leren al van jongs af aan de
spelregels kennen, waarbij zij vanaf de B-junioren een bewijs moeten halen dat zij inderdaad over de
betreffende kennis beschikken.
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6) Bewijs sportief gedrag / cursus
Voetballers die schuldig zijn bevonden aan excessief gedrag moeten zich bewust worden van hun
eigen gedrag en de impact daarvan. Voor het einde van hun schorsing moeten zij een bijeenkomst
bijwonen waar hun gedrag wordt besproken en afspraken voor de toekomst worden gemaakt.
Gaan ze een tweede keer in de fout, worden ze uit het lidmaatschap van de KNVB ontzet.
Wat is het doel van de cursus?
Behalve een sanctie opleggen, wil de KNVB tegelijkertijd nieuwe kansen bieden. Zo wil de bond
voorkomen dat bestrafte jeugdspelers enkel en alleen langdurig geschorst zijn en niet meer op normale
wijze aan voetballen toekomen. Voor het einde van hun schorsing moeten zij een bijeenkomst bijwonen
waar hun gedrag wordt besproken en afspraken voor de toekomst worden gemaakt. Gaan ze een tweede
keer in de fout, worden ze uit het lidmaatschap van de KNVB ontzet.
Hoe ziet de cursus er precies uit?
De inhoud van de pilot(s) moet nog definitief vorm krijgen. Hierover wordt een weloverwogen besluit
genomen. Waar liggen de behoeften op dit gebied? Bij de spelers, maar ook bij de verenigingen die
doorgaans begaan zijn met hun leden. Naar verwachting vinden deze pilot(s) in het najaar van 2013
plaats. In de tweede seizoenshelft (2014) kan de cursus dan concreet gestalte krijgen.
Wie moeten er deelnemen aan de cursus?
Spelers en andere KNVB-leden die voor een exces zijn veroordeeld komen in aanmerking voor
deelname. Vanaf een straf van negen maanden (jeugd) en achttien maanden (senioren) is in officiële zin
sprake van een exces.

9

7) Inzetten extra waarnemers
De KNVB zet zijn waarnemers in om verenigingen te helpen bij de ordemaatregelen, de visuele
controle van de spelerspas en de tijdstraf. Zogenaamde ‘risicovolle’ verenigingen krijgen extra
aandacht. Doel is altijd de verenigingen vooral van dienst te kunnen zijn.
Waarom zet de KNVB extra waarnemers in?
De voetbalbond zet al jaren waarnemers bij verenigingen in. Zij richten zich tot dusver voornamelijk op
het naleven van de ordemaatregelen in de hogere regionen van het amateurvoetbal. De extra
waarnemers gaan zich nu richten op enerzijds het daadwerkelijk plaatsvinden van de visuele controle van
de spelerspas. Anderzijds volgen en ondersteunen de extra waarnemers verenigingen die herhaaldelijk
‘aan het licht’ komen op het gebied van wanordelijkheden.
Bij welke wedstrijden worden waarnemers ingezet?
De extra waarnemers houden zich overwegend bezig met de controle op het juist gebruik van de
spelerspassen en met het meekijken en voorzien van tips en adviezen aan de risicovolle, recidiverende
verenigingen. Dit kan zijn in alle klassen van het amateurvoetbal en zowel in de A- als B-categorie.
Wat is de taak van de extra waarnemers?
De waarnemers krijgen een specifieke opdracht in relatie tot een wedstrijd of vereniging. Doel is
uiteindelijk altijd de verenigingen vooral van dienst te kunnen zijn. De waarnemers stellen volgens vaste
richtlijnen een rapport op, dat voor het Hoofd wedstrijdzaken aanleiding kan zijn een tuchtzaak te starten
als bij een vereniging de ordemaatregelen meerdere keren niet of onvoldoende navolging hebben
gekregen. Ook hier geldt dat vooral preventie en assistentie van betreffende verenigingen altijd het
voornaamste en gewenste uitgangspunt is.
Waar haalt de KNVB de extra waarnemers vandaan? Wie zijn dit?
Dit zijn vrijwilligers. Het betreft vaker inzetten van bestaande waarnemers, aangevuld met nieuwe
waarnemers via de bestaande wervingskanalen.
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8) Actie tegen en met recidiverende verenigingen
De KNVB gaat aan de slag met verenigingen die zich structureel niet weten te gedragen. Preventie
is daarbij het allereerste doel: het beiden van extra ondersteuning bij het stimuleren van
sportiviteit en respect. Lukt het niet, dan treffen we maatregelen.
Welke verenigingen komen hiervoor in aanmerking?
De KNVB werkt met ingang van 2013/’14 met een systeem om ‘risicovolle’ verenigingen te herkennen. Dit
zijn verenigingen die vaker dan andere verenigingen betrokken zijn bij wanordelijkheden. Komen
verenigingen in beeld, krijgen zij hulp van de KNVB om verbetering in de situatie te brengen. Lukt dit niet,
dan neemt de KNVB maatregelen. Dit loopt op van een weekend niet spelen, naar uit de competitie
nemen en uiteindelijk zelfs tot het royeren van een vereniging.
Welke ondersteuning en begeleiding biedt de KNVB? Hoe ziet zo’n traject er globaal uit?
Dat verschilt per club; er is geen ‘gouden route’ die altijd succes oplevert. Wel staat centraal dat de
ondersteuning en begeleiding erop is gericht verenigingen zelfstandig te laten functioneren. Wanneer een
club in de gevarenzone komt, zal met name de urgentie van verbetering steeds vaker worden benadrukt.
Van belang is dus vooral om het risico vroegtijdig waar te nemen, om samen met de vereniging aan de
slag te kunnen om verandering te realiseren. Eventueel ondersteund door lokale partijen zoals de
gemeente.
Zijn betreffende verenigingen verplicht hieraan mee te werken?
Nee. Een traject werkt het beste als een vereniging hier zelf ook achter staat. Daarbij is er ook wel sprake
van enige dwang, omdat de vereniging een aantal sancties in het vooruitzicht heeft als er niets verandert.
De aard van het traject moet evenwel niet verplichtend zijn, maar juist een samenwerking tussen
vereniging en KNVB om een duurzame verandering te realiseren.
Wat gebeurt er als er vervolgens nog steeds misdragingen plaatsvinden?
De ultieme maatregel is om verenigingen niet meer in te schrijven voor de competitie en ze daarmee uit
het lidmaatschap van de KNVB te ontzetten. Het voorkomen hiervan staat echter centraal.
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9) Verbeteren gebruik spelerspas
Voor een eerlijk verloop van de wedstrijden en competities is het van belang dat de juiste speler
op het juiste veld staat en dat de spelers als vanzelfsprekend ook speelgerechtigd zijn. Voor de
controle van de spelerspas zijn leden, verengingen en scheidsrechter gezamenlijk
verantwoordelijk. Voorafgaand aan de wedstrijd laten de aanvoerders aan de scheidsrechter zien
welke speler bij welke pas hoort.
Wat is er nu mis met de spelerspas?
Met de spelerspas niets, wel is de controle op een juist gebruik ervan voor verbetering vatbaar. De KNVB
heeft het systeem van de spelerspas en wedstrijdformulier op verzoek van de verenigingen ingevoerd, en
het werkt alleen als eenieder– scheidsrechter, spelers/aanvoerders, leiders, vereniging – hierin
verantwoordelijkheid neemt.
Wat zijn de nieuwe maatregelen rond de spelerspas per seizoen 2013/’14?
Behalve de scheidsrechter dragen voortaan óók beide teams volledig de verantwoordelijkheid voor een
juiste controle van de spelerspassen en het aangeven van wat er tijdens de wedstrijd is gebeurd. Na
afloop van de wedstrijd ondertekenen de scheidsrechters en beide aanvoerders gezamenlijk het
wedstrijdformulier.
Naast de controle van de gegevens op de spelerspas met die op het wedstrijdformulier, vindt voortaan
ook een verplichte visuele controle plaats aan de hand van de spelerspas, direct voorafgaand aan de
wedstrijd. Dit is een gezamenlijke taak van de scheidsrechter en beide aanvoerders/leiders. De KNVB zet
hiervoor extra waarnemers in ter ondersteuning.
Waarom moeten de aanvoerders het wedstrijdformulier ondertekenen?
Het tekenen van het wedstrijdformulier behoort tot de taken en verantwoordelijkheden die hen is
toegewezen. Hiermee kunnen zij ook tuchtrechtelijk verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele
onjuiste gegevens of een tekortgeschoten controle. Het is daarmee preventief een extra motivatie om
ervoor te zorgen dat alle spelers juist staan vermeld én ook daadwerkelijk speelgerechtigd zijn.
Waar vindt de visuele controle van de spelerpassen plaats?
Deze visuele controle aan de hand van de foto’s op de spelerspassen wordt uitgevoerd op het veld, direct
vóór de wedstrijd. De aanvoerder/leider is verantwoordelijk voor een goed verloop van deze controle en
assisteert de scheidsrechter. De reeds aanwezige wisselspelers worden in de visuele controle
meegenomen.
Geldt de visuele controle van de spelerspassen voor alle categorieën?
Ja, de visuele controle geldt uiteindelijk voor alle wedstrijden in de A- en B-categorie (veld- en
zaalvoetbal). De maatregel wordt stapsgewijs ingevoerd, te beginnen bij de A-categorie:
Vanaf 1 september 2013: verplichte visuele controle voor senioren mannen en vrouwen categorie A.
Vanaf 1 november 2013: verplichte visuele controle voor jeugdvoetbal jongens en meisjes categorie A.
Vanaf 1 januari 2014: verplichte visuele controle voor senioren mannen en vrouwen categorie B.
Vanaf 1 maart 2014: verplichte visuele controle voor jeugdvoetbal jongens en meisjes categorie B.
Waar vind ik meer informatie over het gebruik (en de wijzigingen) van de spelerspas?
In de Handleiding spelerspas staat alles over de procedure rondom de spelerspas beschreven. De
Handleiding spelerspas vind je op knvb.nl/clubsenleden/spelerspas.
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10) Online publicatie tuchtuitspraken (knvb.nl/tuchtuitsprakenav)
Wekelijks worden alle uitspraken op het gebied van excessen gepubliceerd en maandelijks volgt
een rapportage met daarin ook alle gele/rode kaarten en gestaakte wedstrijden. De verwachting is
dat hiervan een preventieve werking uitgaat; het is niet prettig om als vereniging in het openbaar
deel te moeten uitmaken van dit overzicht.
Waarom worden de uitspraken openbaar gemaakt?
De KNVB wil graag meer transparantie in de tuchtrechtspraak. Door uitspraken online te publiceren, is
voor iedereen inzichtelijk bij welke vereniging een lid of enkele leden in de fout zijn gegaan en –onder
meer – om welke soort overtreding(en) en welke straf het gaat. De verwachting is dat hiervan een
preventieve werking uitgaat; het is niet prettig om als vereniging in het openbaar deel te moeten uitmaken
van dit overzicht, zeker niet bij herhaling.
Waarom worden er geen namen en teams gepubliceerd?
De KNVB zou dat graag in overweging nemen, maar heeft zich vanzelfsprekend aan de bestaande regels
en wetten te houden, ook op het gebied van privacy. Met het publiceren van de vereniging, de
overtreding en de strafmaat communiceren we binnen de mogelijkheden die de wet ons toelaat. Verder is
het vooral een effectief middel om te laten zien dat de KNVB tegen ongewenst gedrag optreedt en dit wil
uitbannen.
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