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UITVOERINGS-/WIJZIGINGSBESLUIT – AANBEVELINGEN TUCHTRECHTSPRAAK BETAALD 
VOETBAL 

 

Het bestuur betaald voetbal van de vereniging Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, 
 
 

overwegende dat: 
 

- de ECV en de CED in mei 2014 een brief aan de KNVB hebben verstuurd over de tuchtrechtspraak 
in het betaald voetbal; 

- in deze brief de zorg van de betaaldvoetbalorganisaties over de tuchtrechtspraak in het betaald 
voetbal werd uitgesproken. De betaaldvoetbalorganisaties wilden in samenspraak met de KNVB en 
entiteiten een werkgroep formeren die vanuit een positieve grondhouding de KNVB tuchtrechtspraak 
toetst tegen de huidige ontwikkelingen binnen het betaald voetbal met de opdracht te komen tot een 
opinie inclusief eventuele aanbevelingen; 

- in de algemene vergadering betaald voetbal van 26 mei 2014 de tijdelijke werkgroep tuchtrecht is 
ingesteld die de tuchtrechtspraak in het betaald voetbal op basis van een feitenanalyse evalueert. 
De werkgroep is breed samengesteld met vertegenwoordigers van de betaaldvoetbalorganisaties, 
KNVB, ECV, CED, VVCS, ProProf, CBV en onafhankelijke deskundigen; 

- de uitkomsten van deze evaluatie zijn voorgelegd aan de adviescommissie tuchtrechtspraak betaald 
voetbal die op de algemene vergadering betaald voetbal van 1 juni 2015 een terugkoppeling heeft 
gegeven; 

- de werkgroep tuchtrecht en de adviescommissie tuchtrechtspraak betaald voetbal in algemene zin 
hebben geconstateerd dat de opzet van het tuchtrechtsysteem betaald voetbal goed is, het veelal 
naar behoren functioneert waarbij er op onderdelen ruimte is voor verbetering; 

- daartoe een aantal aanbevelingen is gedaan, onder welke het aanpassen van het Reglement 
Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal met ingang van het seizoen 2015/’16, waarmee de algemene 
vergadering betaald voetbal van 1 juni 2015 heeft ingestemd; 

- de aanpassingen zien op het invoeren van de mogelijkheid tot het opleggen van een plan van 
aanpak gericht op het voorkomen van elke vorm van wanordelijkheden (en niet langer enkel gericht 
op het voorkomen van verbaal geweld) alsmede het invoeren van een klachtprocedure ten aanzien 
van de (schijn van) partijdigheid en afhankelijkheid van een lid van de behandelend tuchtcommissie 
dan wel commissie van beroep; 

- op grond van artikel 31 lid 3 onder a en b van de Statuten het bestuur betaald voetbal 
bevoegd is in spoedeisende gevallen waarin de Statuten of reglementen niet voorzien, een 
uitvoerings-/wijzigingsbesluit vast te stellen. 

 
 

besluit als volgt: 
 
1. ter zake van wanordelijkheden veroorzaakt na 1 augustus 2015 dienen artikel 22 en 25A van het 

Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal te worden gelezen/gewijzigd als opgenomen in 
bijlage I van het onderhavige uitvoerings-/wijzigingsbesluit; 

 
2. aan het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal wordt een nieuw artikel 41A toegevoegd 

als opgenomen in bijlage II van het onderhavige uitvoerings-/wijzigingsbesluit. 
 
 
Het onderhavige uitvoerings-/wijzigingsbesluit is genomen (buiten vergadering) door het bestuur betaald 
voetbal op 24 augustus 2015 en geldt per 1 augustus 2015 tot en met 30 juni 2016. Het uitvoerings-
/wijzigingsbesluit wordt op 1 december 2015 aan de algemene vergadering betaald voetbal ter bekrachtiging 
voorgelegd. 
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Bijlage I behorend bij het Uitvoerings-/wijzigingsbesluit – aanbevelingen tuchtrechtspraak betaald 
voetbal 
 
 
Artikel 22 - Straffen 
1. De straffen, die kunnen worden opgelegd, zijn: 

a. berisping; 
b. het opstellen van een plan van aanpak gericht op het voorkomen van wanordelijkheden verbaal 

geweld; 
c. geldboete; 
d. uitsluiting van deelname aan wedstrijden; 
e. een of meer winstpunten in mindering op de ranglijst van de competitie en de ranglijst van de 

desbetreffende periode; 
f. het spelen van één of meer bindende thuiswedstrijden, waartoe geen andere personen als 

toeschouwer toegang mogen hebben dan bij uitspraak van het desbetreffende tuchtrechtelijke orgaan 
is bepaald; 

g. het tijdelijk of definitief ontzeggen van het recht tot het uitoefenen van één of meer functies; 
h. opschorting van het recht van een betaaldvoetbalorganisatie tot het verkrijgen van toegangskaarten 

voor een aantal nader te benoemen uitwedstrijden van die betaaldvoetbalorganisatie; 
i. plaatsing in de naast lagere competitie met ingang van het eerstvolgende seizoen indien sprake is van 

een in titel l onder 2.6b van de richtlijnen genoemde overtreding; 
j. uitsluiting van (verdere) deelname aan: 
 - het toernooi om de KNVB beker; of 
 - een wedstrijdenreeks die leidt tot promotie en degradatie; of 
 - een wedstrijdenreeks die beslist over deelname aan internationale competities; of 
 - de Johan Cruijff-schaal; 
 indien sprake is van een in titel I onder 2.6b van de richtlijnen genoemde overtreding; 
k. schorsing; 
l. ontzetting uit het lidmaatschap van de KNVB. 

2. De hiervoor in lid 1 genoemde straffen kunnen tezamen worden opgelegd. 
3. Alle opgelegde straffen worden: 

a. ter kennis gebracht van betrokkene en indien van toepassing diens betaaldvoetbalorganisatie; 
b. gepubliceerd via het door het bestuur betaald voetbal voor publicaties aangewezen medium. 

 
 
Artikel 25A - Opstellen plan van aanpak 
1. Het opstellen van een plan van aanpak kan worden opgelegd bij een bewezenverklaring van 

wanordelijkheden bestaande uit verbaal geweld. 
2. Het bestuur betaald voetbal stelt nadere voorwaarden vast terzake de invulling en bekrachtiging van het 

plan van aanpak. 
3. Het plan van aanpak dient te voorzien in een concreet door betrokkene te behalen resultaat, gericht op 

het voorkomen van wanordelijkheden verbaal geweld. 
4. Het plan van aanpak dient ter bekrachtiging binnen de daarvoor in de uitspraak gestelde termijn te 

worden ingediend bij het bestuur betaald voetbal. 
5. Het bestuur betaald voetbal stelt een termijn waarbinnen het resultaat behaald dient te zijn en draagt zorg 

voor de controle op de uitvoering. 
6. Het bestuur betaald voetbal doet aangifte bij het bevoegde tuchtrechtelijke orgaan indien: 

a. betrokkene niet voldoet aan het hiervoor in de leden 3 en 4 gestelde; 
b. het bestuur betaald voetbal het plan van aanpak niet bekrachtigt; 
c. het bestuur betaald voetbal vaststelt dat betrokkene niet handelt conform het bekrachtigde plan van 

aanpak. 
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Bijlage II behorend bij het Uitvoerings-/wijzigingsbesluit – aanbevelingen tuchtrechtspraak betaald 
voetbal 
 
 
Artikel 41A – Klacht

1
 

1. Een beschuldigde kan een klacht indienen over een ter behandeling van zijn zaak aangewezen lid van 
de tuchtcommissie indien beschuldigde van mening is dat er gerechtvaardigde twijfel bestaat over de 
onpartijdigheid en/of onafhankelijkheid van het betreffende lid. 

2. De beschuldigde dient hiertoe de klacht schriftelijk, met redenen omkleed en ondertekend uiterlijk de dag 
voorafgaand aan de behandeling van zijn zaak in te dienen bij de voorzitter van de behandelende 
tuchtcommissie. 

3. Indiening van een klacht als bedoeld in lid 1 van dit artikel heeft geen opschorting tot gevolg van de 
tenuitvoerlegging van een, al dan niet voorlopig, opgelegde straf. 

4. De voorzitter van de behandelende tuchtcommissie beslist over de klacht. Indien de klacht de voorzitter 
van de behandelende tuchtcommissie betreft, beslist het langstzittende lid van de behandelende 
tuchtcommissie, overeenkomstig het in dit artikel bepaalde. 

5. Indien de voorzitter van de behandelende tuchtcommissie de klacht gegrond acht, vervangt hij het 
betreffende lid door een ander lid van de tuchtcommissie. 

6. Tegen de uitspraak van de voorzitter van de behandelende tuchtcommissie op de klacht is geen verweer 
of beroep mogelijk. 

 

                                                 
1
 Artikel 41A is van overeenkomstige toepassing op de werkwijze van de commissie van beroep op grond 

van artikel 57 lid 2 van het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal. 
 


