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Meldpunt en aanpassingen aanpak excessen

Geacht bestuur,
Tijdens de algemene vergadering amateurvoetbal is de evaluatie van de landelijke aanpak van excessen besproken.
Als gevolg van deze evaluatie is een aantal – voor verenigingen belangrijke – aanpassingen doorgevoerd in de
werkwijze rond de aanpak van excessieve overtredingen.
Meldpunt wordt districtskantoor/bondsbureau Zeist
In de eerste plaats komt het centrale landelijke meldpunt dat in het weekeinde beschikbaar was te vervallen. Dit
neemt niet weg dat er helemaal geen melding meer hoeft te worden gedaan van vermoedelijke excessieve
overtredingen. Het verdient aanbeveling deze overtredingen te blijven melden. Dit kan door op maandagochtend (of
op de eerstvolgende werkdag na de wedstrijddag) telefonisch contact op te nemen met de afdeling tuchtzaken van
het districtskantoor of bondsbureau dat de desbetreffende competitie organiseert.
Het melden van excessieve overtredingen moet niet worden gezien als een soort “klikken”. Het is juist in het belang
van een ieder excessieve overtredingen zo snel mogelijk te melden. Hierdoor is de afdeling tuchtzaken namelijk in
staat om de zaak direct en snel in behandeling te nemen, met als doel de afhandelingduur van de zaak zo kort
mogelijk te laten zijn. Dat is immers in ieders belang.
Aanpassing straf jeugdspelers
Er is een belangrijke wijziging doorgevoerd in de wijze van bestraffing van jeugdspelers. Hiermee heeft de KNVB
ingespeeld op veel reacties naar aanleiding van het feit jeugdspelers door de tuchtorganen uit het lidmaatschap zijn
gezet als gevolg van een excessieve overtreding.
De strafmaat voor jeugdspelers wordt in het nieuwe seizoen in beginsel gehalveerd. De aard van de overtreding en
de mate van volwassenheid kunnen echter weer wel een verzwarende werking hebben. In plaats van een ontzetting
uit het lidmaatschap van de KNVB krijgen pupillen en junioren in beginsel een minimale onvoorwaardelijke schorsing
van 36 maanden.
Aanpassing collectieve straffen
De tuchtorganen hanteren bij een collectieve excessieve overtreding in beginsel altijd de maximale straf, te weten:
het definitief uit de competitie nemen van een elftal en een boete van € 300,00.
Van verenigingen mag worden verwacht dat zij na een collectieve excessieve overtreding actief mogelijke daders
opsporen en de gegevens zo snel mogelijk rapporteren aan de KNVB. Wanneer zij dit doen en de betrokken spelers
individueel bestraft kunnen worden, kan dit voor de tuchtorganen aanleiding zijn om het elftal/team niet definitief uit
de competitie te nemen, maar in plaats daarvan de minimumstraf op te leggen: voorwaardelijk uit de competitie
nemen, vijf (5) winstpunten in mindering en een boete van € 300,00.
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Alleen indien alle schuldigen individueel kunnen worden bestraft volgens de richtlijnen voor individuele excessieve
overtredingen, kunnen de tuchtorganen de minimumstraf voor collectieve excessieve overtredingen opleggen.
Verenigingen hebben dus een groot belang bij een individuele bestraffing van de daders.
Voorkomen is beter dan genezen
Uiteraard hopen wij dat het aantal excessieve overtredingen in het nieuwe seizoen zal afnemen. Dat blijft uiteraard
het ultieme doel van deze aanpak, die mede op aandringen van de verenigingen is ingezet. Wij wensen alle
verenigingsbesturen hierbij uiteraard veel succes toe.
Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND
Namens het bestuur amateurvoetbal

Hans Boll
Beleidsmedewerker wedstrijdzaken

Kenmerk: AV/HB

2

