ALGEMENE VERGADERING AMATEURVOETBAL
In de algemene vergadering amateurvoetbal van 2 juni jl. zijn de volgende reglementswijzigingen
aangenomen. De wijzigingen gaan in op 1 juli 2012. Alleen de gewijzigde artikelleden (gewijzigde
tekst vetgedrukt) zijn opgenomen.
REGLEMENT WEDSTRIJDEN AMATEUR VELDVOETBAL
Artikel 9 – Voorwaarden voor het deelnemen aan wedstrijden
1. Een speler, mede te verstaan een speler uit de eredivisie vrouwen, mag slechts aan wedstrijden
uitgeschreven of goedgekeurd door het desbetreffende bestuur deelnemen, indien:
a. het districtskantoor waar de vereniging waarvoor hij aan wedstrijden wenst deel te nemen, onder
ressorteert, hem als spelend lid van die vereniging heeft geregistreerd en het districtskantoor die
registratie schriftelijk heeft bevestigd;
b. hij, voor zover hij elf jaar of ouder is en hij niet uitkomt in de competitie van de E- en F-pupillen, in het
bezit is gesteld van een door het districtskantoor uitgegeven geldige, persoonlijke spelerspas en
c. hij voor zover het wedstrijden van senioren betreft ten minste 15 jaar oud is. De leeftijdsgrens van 15
jaar kan door het desbetreffende bestuur worden teruggebracht tot 14 jaar voor wedstrijden van
competities die zijn ingedeeld in categorie B De leeftijdsgrens van 15 jaar kan worden teruggebracht
tot 14 jaar voor door het desbetreffende bestuur speciaal aangewezen wedstrijden;
d. hij niet is geschorst als lid dan wel is uitgesloten van deelname aan wedstrijden overeenkomstig de
desbetreffende bepalingen van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal;
e. hij van het bestuur amateurvoetbal toestemming heeft gekregen nadat hij aan één of meer wedstrijden
onder goedkeuring van een bij de FIFA aangesloten buitenlandse bond heeft deelgenomen;
f. hij voldoet aan hetgeen daartoe is bepaald in de Statuten en reglementen van de KNVB en aan de
besluiten van diens organen;
g. in de laatste drie jaar zijn lidmaatschap van een veldvoetbalvereniging is geëindigd en hij aan zijn
financiële verplichtingen tegenover die veldvoetbalvereniging heeft voldaan.

Artikel 10 – Het deelnemen aan wedstrijden
2. a. Een seniorspeler, die binnen zijn vereniging de keuze heeft deel te nemen aan de competities van het
zondagveldvoetbal of het zaterdagveldvoetbal, moet voor de aanvang van een seizoen zijn keuze voor dat
seizoen bepalen. Hij is voor elftallen die zijn ingedeeld in de competities van de categorie A in dat seizoen
uitsluitend gerechtigd uit te komen voor de competitie waarop hij zijn keuze heeft bepaald, behoudens
dispensatie van het desbetreffende bestuur.
Een seniorspeler, die bij zijn vereniging aan de competities van zowel het zaterdag- als
zondagvoetbal kan deelnemen, mag tijdens een seizoen alleen deelnemen aan die competitie in
categorie A zodra hij eenmaal voor zijn vereniging in een wedstrijd in die competitie is
uitgekomen, behoudens dispensatie van het desbetreffende bestuur.
b. Een jeugdspeler die bij zijn vereniging aan de seniorencompetitie van zowel het zaterdag- als het
zondagveldvoetbal kan deelnemen, mag tijdens een seizoen alleen deelnemen aan die
seniorencompetitie waarvoor zodra hij eenmaal voor zijn vereniging in een wedstrijd in die competitie
is uitgekomen, behoudens dispensatie van het desbetreffende bestuur.
4. a. Een speler kan tijdens een wedstrijd niet gelijktijdig als trainer/coach van zijn elftal optreden.
Een trainer-coach mag gedurende het seizoen dat hij bij de KNVB als trainer-coach van een elftal
geregistreerd staat of heeft gestaan, niet als speler deelnemen aan bindende wedstrijden van dit
elftal, behoudens dispensatie van het desbetreffende bestuur.
b. In afwijking van het onder a. bepaalde is de combinatie van speler en trainer/coach trainer-coach wel
toegestaan in de volgende competitieklassen:
mannen: alle reserveklassen veld senioren en standaard veld senioren in de laagste twee klassen van
het district, mits deze lager zijn dan de derde klasse standaard.
vrouwen: alle klassen, met uitzondering van de districtsoverschrijdende competities.

Artikel 21 – Speelgerechtigdheid
1. a. Een speler die 15 of meer competitiewedstrijden voor een of meer hogere elftallen heeft gespeeld in enig
seizoen, mag niet meer voor een lager elftal in competitie- en/of bekerwedstrijden spelen, behoudens
dispensatie van het desbetreffende bestuur. Een speler die in 15 of meer bindende wedstrijden in de
eredivisie vrouwen is uitgekomen mag niet meer voor de satellietvereniging uitkomen. Deze bepaling is
niet van toepassing op de doelverdedigers van de eredivisie vrouwen.
b. In afwijking van het onder a. bepaalde geldt er voor competitiewedstrijden in de topklasse een
maximum van 18 gespeelde competitiewedstrijden in enig seizoen.

Artikel 29 – Niet uitspelen van een wedstrijd
Toegevoegd wordt een nieuw lid 2, de overige leden worden hernummerd.
2. Het desbetreffende bestuur heeft de mogelijkheid een wedstrijd als niet uitgespeeld te beschouwen
indien bijzondere omstandigheden zulks naar oordeel van dit bestuur rechtvaardigen.

Artikel 33 – Het uit de competitie nemen van een elftal
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 28 lid 5 en artikel 29 lid 3 4 van dit reglement heeft het desbetreffende
bestuur de volgende bevoegdheden:
a. het uit de competitie nemen van een elftal vanwege het enkele feit dat dit elftal in een seizoen twee keer
niet is opgekomen;
b. het uit de competitie nemen van een elftal vanwege het enkele feit, dat dit elftal schuldig is verklaard aan
het twee keer in een seizoen niet uitspelen van een wedstrijd;
c. het uit de competitie nemen van een of meerdere elftallen van een vereniging, indien van deze vereniging
een elftal en/of leden eenmaal in extreme vorm of meerdere keren schuldig is/zijn bevonden aan geweld
jegens anderen;
d. het uit de competitie nemen van één of meer elftallen van een vereniging, indien door handelen of nalaten
van spelers en/of aanhang van dat elftal of van die elftallen, dan wel van functionarissen van de vereniging
een ordelijk verloop van de competitie belemmerd wordt.
6. Het uit de competitie nemen van een elftal heeft tot gevolg dat:
a. alle door het uit de competitie genomen elftal gespeelde wedstrijden als niet gespeeld worden
beschouwd. De reeds gespeelde wedstrijden tellen echter wel mee in het aantal te spelen
wedstrijden, zoals genoemd in artikel 21 lid 1 van dit reglement.
b. de krachtens het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal in mindering gebrachte
winstpunten naar aanleiding van wedstrijden tegen het uit de competitie genomen elftal
gehandhaafd blijven, evenals de door de tuchtcommissie geregistreerde gele en rode kaarten,
uitsluitingen, schorsingen en overige straffen en maatregelen die naar aanleiding van wedstrijden
van en tegen het uit de competitie genomen elftal zijn opgelegd.
c. het uit de competitie genomen elftal als gedegradeerd zal worden beschouwd.
d. het weer deelnemen aan een volgende competitie alleen kan geschieden met toestemming van het
desbetreffende bestuur, dat hieraan bijzondere voorwaarden kan verbinden.
Oud lid 6 wordt lid 7.

REGLEMENT WEDSTRIJDEN AMATEUR ZAALVOETBAL
Artikel 9 – Voorwaarden voor het deelnemen aan wedstrijden
1. Een speler mag slechts aan wedstrijden uitgeschreven of goedgekeurd door het desbetreffende bestuur
deelnemen, indien:
a. het districtskantoor waar de vereniging waarvoor hij aan wedstrijden wenst deel te nemen, onder
ressorteert, hem als spelend lid van die vereniging heeft geregistreerd en het districtskantoor die registratie
schriftelijk heeft bevestigd en
b. hij, voor zover hij elf jaar of ouder is en hij niet uitkomt in de competitie van de E- en F-pupillen, in het bezit
is gesteld van een door het districtskantoor uitgegeven geldige, persoonlijke spelerspas en
c. hij voor zover het wedstrijden van senioren betreft ten minste 15 jaar oud is. De leeftijdsgrens van 15 jaar
kan door het desbetreffende bestuur worden teruggebracht tot 14 jaar voor wedstrijden van
competities die zijn ingedeeld in categorie B De leeftijdsgrens van 15 jaar kan worden teruggebracht tot
14 jaar voor door het desbetreffende bestuur speciaal aangewezen wedstrijden en
d. hij niet is geschorst als lid dan wel is uitgesloten van deelname aan wedstrijden overeenkomstig de
desbetreffende bepalingen van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal en
e. hij van het bestuur amateurvoetbal toestemming heeft gekregen, nadat hij aan een of meer wedstrijden
onder goedkeuring van een bij de FIFA aangesloten buitenlandse bond heeft deelgenomen en

f.

hij voldoet aan hetgeen daartoe is bepaald in de Statuten en reglementen van de KNVB en aan besluiten
van diens organen en
g. in de laatste drie jaar zijn lidmaatschap van een zaalvoetbalvereniging is geëindigd en hij aan zijn financiële
verplichtingen jegens de genoemde zaalvoetbalvereniging heeft voldaan.

Artikel 10 – Het deelnemen aan wedstrijden
4. a. Een speler kan tijdens een wedstrijd niet gelijktijdig als trainer/coach van zijn elftal optreden.
Een trainer-coach mag gedurende het seizoen dat hij bij de KNVB als trainer-coach van een elftal
geregistreerd staat of heeft gestaan, niet als speler deelnemen aan bindende wedstrijden van dit
elftal, behoudens dispensatie van het desbetreffende bestuur.
b. In tegenstelling tot afwijking van het onder a. bepaalde is de combinatie van speler en trainer/coach
trainer-coach wel toegestaan in alle klassen van de categorie B.

Artikel 19 – Wijziging wedstrijdprogramma en/of uur van aanvang
Toegevoegd wordt een nieuw lid 5.
5. Een team is, onverminderd het bepaalde in de artikelen 24 en 25 van dit reglement, verplicht een
aangevangen wedstrijd uit te spelen.

Artikel 25 – Niet uitspelen van een wedstrijd
Toegevoegd wordt een nieuw lid 2, de overige leden worden hernummerd.
2. Het desbetreffende bestuur heeft de mogelijkheid een wedstrijd als niet uitgespeeld te beschouwen
indien bijzondere omstandigheden zulks naar oordeel van dit bestuur rechtvaardigen.

Artikel 29 – Het uit de competitie nemen van een team
1.

Onverminderd het bepaalde in artikel 24 lid 5 en artikel 25 lid 5 lid 4 heeft het desbetreffende bestuur de
volgende bevoegdheden:
a. het uit de competitie nemen van een team vanwege het enkele feit dat dit team in een seizoen twee keer
niet is opgekomen.
b. het uit de competitie nemen van een team vanwege het enkele feit, dat dit team schuldig is verklaard aan
het twee keer in een seizoen niet uitspelen van een wedstrijd.
c. het uit de competitie nemen van een of meerdere teams van een vereniging, indien van deze vereniging
een team en/of leden eenmaal in extreme vorm of meerdere keren schuldig is/zijn bevonden aan geweld
jegens anderen.
d. het uit de competitie nemen van één of meer teams van een vereniging, indien door handelen of nalaten
van spelers en/of aanhang van dat team of van die teams, dan wel van functionarissen van de vereniging
een ordelijk verloop van de competitie belemmerd wordt.
6. Het uit de competitie nemen van een team heeft tot gevolg dat:
a. alle door het team gespeelde wedstrijden als niet gespeeld worden beschouwd. De reeds
gespeelde wedstrijden tellen echter wel mee in het aantal te spelen wedstrijden, zoals genoemd in
artikel 17 lid 1 van dit reglement.
b. de krachtens het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal in mindering gebrachte
winstpunten naar aanleiding van wedstrijden tegen het uit de competitie genomen team
gehandhaafd blijven, evenals de door de tuchtcommissie geregistreerde gele en rode kaarten,
uitsluitingen, schorsingen en overige straffen en maatregelen die naar aanleiding van wedstrijden
van en tegen het uit de competitie genomen team zijn opgelegd.
c. het desbetreffende team als gedegradeerd zal worden beschouwd.
d. het weer deelnemen aan een volgende competitie alleen kan geschieden met toestemming van het
desbetreffende bestuur, dat hieraan bijzondere voorwaarden kan verbinden.
Het oude lid 6 wordt lid 7.

REGLEMENT TUCHTRECHTSPRAAK AMATEURVOETBAL
Artikel 25 – Uit de competitie nemen van een elftal of team
1. Tuchtzaken worden verdeeld in overtredingen, excessieve overtredingen en administratieve verzuimen.
2. Als overtreding wordt beschouwd elk handelen of nalaten:
a. dat de belangen van de KNVB of een van haar organen en/of de voetbalsport in het algemeen schaadt;
b. dat in strijd is met
1. een bepaling in de Statuten of de
reglementen, of
2. een besluit van een van de organen van
de KNVB, of
3. de wedstrijdbepalingen.
3. a. Als excessieve overtredingen worden beschouwd individuele en collectieve overtredingen, nader
gespecificeerd in het overzicht excessen, bestaande uit:
- buitensporig fysiek en/of verbaal geweld jegens een individu of meerdere individuen;
- ernstige bedreiging van een individu of meerdere individuen;
- raak spuwen van een individu of meerdere individuen;
voor, gedurende, dan wel na de wedstrijd.
b. Voor de bestraffing van excessieve overtredingen gelden minimum- en maximumstraffen.
c. De minimum- en maximumstraffen voor individuele excessieve overtredingen worden in beginsel
gehalveerd indien de excessieve overtreding is gepleegd door een speler die naar leeftijd is
ingedeeld in de klassen A tot en met F overeenkomstig het bepaalde in artikel 37 van het
Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal en artikel 32 van het Reglement Wedstrijden Amateur
Zaalvoetbal.
cd. Het overzicht excessen en de minimum- en maximumstraffen wordt door de algemene vergadering
amateurvoetbal vastgesteld en maakt onverbrekelijk deel uit van dit reglement.
4. Tenzij opzet of schuld bij het plegen kan worden aangetoond, worden in afwijking van het bepaalde in lid 2
als administratieve verzuimen aangemerkt:
a. het niet, niet tijdig of niet volledig indienen van op basis van enig reglement in te zenden rapporten,
formulieren, inlichtingen, bescheiden, gegevens of goedkeuringsaanvragen;
b. het niet, niet tijdig, of niet volledig voldoen van aan de KNVB verschuldigde gelden, daaronder begrepen
de gelden als bedoeld in artikel 31 lid 4 van de Statuten;
c. het niet voldoen aan de in het Reglement Wedstrijden Amateur Veldvoetbal en het Reglement
Wedstrijden Amateur Zaalvoetbal of op grond daarvan door het bestuur amateurvoetbal of het
districtsbestuur gestelde voorwaarden.;

Bijlage: Overzicht en minimum- en maximumstraffen excessen
Bedoeld in artikel 25 lid 3 onder a Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal
Individuele excessieve overtredingen door spelers,
functionarissen en/of toeschouwers
Gericht tegen scheidsrechters, assistent-scheidsrechters en/of
KNVB officials

Buitensporig fysiek geweld (mishandeling, slaan, trappen et
cetera)

Minimumstraf

Maximumstraf

schorsing van 36
maanden

ontzetting uit het
lidmaatschap van de
KNVB



Buitensporig verbaal geweld

schorsing van 12
maanden

schorsing t/m 120
maanden



Ernstige bedreiging

schorsing van 12
maanden

schorsing t/m 120
maanden ontzetting
uit het lidmaatschap
van de KNVB



Raak spuwen

schorsing van 12
maanden

ontzetting uit het
lidmaatschap van de
KNVB

schorsing van 18
maanden

ontzetting uit het
lidmaatschap van de
KNVB

Overig excessief wangedrag van functionarissen (trainers,
bestuurders et cetera)

schorsing van 12
maanden

schorsing t/m 120
maanden ontzetting
uit het lidmaatschap
van de KNVB

Collectieve excessieve overtredingen door (twee of meer)
spelers, functionarissen en/of toeschouwers van één
vereniging
Gericht tegen scheidsrechters, assistent-scheidsrechters en/of
KNVB officials

Buitensporig fysiek geweld
(mishandeling, slaan, trappen et cetera)

Minimumstraf

Maximumstraf

5 winstpunten in
mindering + € 300,boete

Het uit de
(na)competitie of uit
een toernooi nemen
van een elftal of team
+ € 300,- boete



Buitensporig verbaal geweld

5 winstpunten in
mindering + € 200,boete

Het uit de
(na)competitie of uit
een toernooi nemen
van een elftal of team



Ernstige bedreiging

5 winstpunten in
mindering + € 200,boete

Het uit de
(na)competitie of uit
een toernooi nemen
van een elftal of team
+ € 300,- boete

5 winstpunten in
mindering + € 300,boete

Het uit de (na)competitie of uit een toernooi
nemen v.e. elftal of
team + € 300,- boete

Gericht tegen spelers, functionarissen en/of toeschouwers


Buitensporig fysiek geweld buiten de spelsituatie en waarbij
geen sprake is van strijd om de bal (mishandeling, slaan,
trappen et cetera)

Gericht tegen spelers, functionarissen en toeschouwers

Buitensporig fysiek geweld buiten de spelsituatie en waarbij
geen sprake is van strijd om de bal (mishandeling, slaan,
trappen et cetera)

Artikel 32 – Uit de competitie nemen van een elftal of team
2. a. Indien de beslissing een elftal of team uit de competitie te nemen, wordt genomen naar aanleiding van
een wedstrijd, mogen de spelers die (een gedeelte van) deze wedstrijd hebben gespeeld of als
wisselspeler bij deze wedstrijd kunnen worden aangemerkt in die wedstrijd voor dat elftal of team zijn
uitgekomen, in het resterende deel van het seizoen niet in bindende wedstrijden uitkomen voor dit elftal
of enig een ander veldvoetbalelftal of zaalvoetbalteam.
b. Indien de beslissing een elftal of team uit de competitie te nemen, mede wordt genomen naar aanleiding
van eerdere wedstrijden in dat seizoen, mogen spelers die (een gedeelte van) deze eerdere
wedstrijden hebben gespeeld of als wisselspeler bij deze wedstrijden kunnen worden aangemerkt
in die eerdere wedstrijden zijn uitgekomen, in het resterende deel van het seizoen eveneens niet in
bindende wedstrijden uitkomen voor dit elftal of voor enig een ander veldvoetbalelftal of
zaalvoetbalteam.
c. Onverminderd de bevoegdheid aan de vereniging ter zake van het handelen in strijd met artikel 2 lid 1
onder a van het Algemeen Reglement ten laste te leggen, kan de commissie beslissen, dat geen enkele
speler, die in de loop van dat seizoen voor dat uit de competitie genomen elftal of team (een gedeelte
van) een wedstrijd heeft gespeeld of als wisselspeler bij een van deze wedstrijden kan worden
aangemerkt in een bindende wedstrijd is uitgekomen, in het resterende deel van het seizoen mag
uitkomen in bindende wedstrijden voor een ander (veld- of zaalvoetbal)elftal of -team, indien de
vereniging niet bereid is of niet in staat is de personalia van de spelers van dat uit de competitie genomen
elftal of team te verstrekken.
d. De wedstrijden die aanleiding zijn geweest voor de beslissing het elftal of team uit de competitie te nemen,
worden door de commissie in de uitspraak vermeld.

REGLEMENT OVERSCHRIJVINGSBEPALINGEN AMATEURVOETBAL
Artikel 2 – Gerechtigd tot deelname aan wedstrijden
2.

Een speler kan als veldvoetbalspeler of als zaalvoetbalspeler slechts speelgerechtigd zijn voor één club,
behoudens het bepaalde in artikel 9 van het Algemeen Reglement. Aan bindende wedstrijden voor het
eerste vrouwenelftal van de satellietvereniging van een aan de eredivisie vrouwen veldvoetbal
deelnemende club, mogen maximaal zes spelers van de aan de eredivisie vrouwen veldvoetbal
deelnemende club deelnemen die in dat seizoen in totaal in niet meer dan 14 competitiewedstrijden
van de aan de eredivisie vrouwen veldvoetbal deelnemende club zijn uitgekomen. Een speler van de
eredivisie vrouwen is ook gerechtigd uit te komen voor het eerste vrouwenelftal van de satellietvereniging,
tenzij de speler al in 15 wedstrijden of meer is uitgekomen in een competitiewedstrijd van de eredivisie dan
wel er in een competitieronde al zes spelers hebben deelgenomen aan bindende wedstrijden van het eerste
elftal van de satellietvereniging. Voornoemde beperkingen gelden niet voor Deze bepaling is niet van
toepassing op de doelverdedigers van een aan de eredivisie vrouwen veldvoetbal deelnemende club. Zij
Deze doelverdedigers mogen te allen tijde tevens uitkomen voor alle vrouwenelftallen van de
desbetreffende satellietvereniging van de aan de eredivisie vrouwen veldvoetbal deelnemende club.

