Procedure na gele/rode kaart
De tuchtcommissie en de commissie van beroep vormen de rechtsprekende macht binnen de KNVB.
Alleen deze organen zijn reglementair bevoegd om straffen op te leggen. Beide zijn onafhankelijke
commissies, waarvan de leden (vrijwilligers) worden gekozen door de districtsvergadering (regioafgevaardigden).
De tuchtcommissie legt straffen op en stelt de betrokkene én zijn verenigingsbestuur schriftelijk in
kennis van de uitspraak en de ingangsdatum van de opgelegde straf. Ook wordt er van de opgelegde
straffen melding gemaakt in de Officiële Mededelingen (OM).
Beroepsmogelijkheid
Als iemand het niet eens is met de uitspraak van de tuchtcommissie, bestaat in vrijwel alle gevallen de
mogelijkheid hiertegen in beroep [link maken naar dit stukje] te gaan. Het verzoek hiertoe, dat is
omkleed met redenen, dient te worden ondertekend door de betrokkene (appellant) zelf. Dit verzoek
moet bovendien binnen zes werkdagen na verzending van de uitspraak in het bezit zijn van het
districtskantoor.
Door het instellen van beroep wordt de tenuitvoerlegging van de straf niet opgeschort. Ook dient de
betrokkene een waarborgsom te voldoen, alvorens de zaak in behandeling wordt genomen door de
commissie van beroep. Er is geen verweer of beroep mogelijk tegen de registratie door de
tuchtcommissie van waarschuwingen en daaruit voortvloeiende uitsluitingen.naar aanleiding van deze
waarschuwingen.
Verschil schorsing en uitsluiting
Als een speler is uitgesloten van deelname aan wedstrijden wordt in de volksmond meestal de term
‘schorsen’ gebruikt. Er is echter een wezenlijk verschil tussen een uitsluiting en een schorsing. Iemand
die geschorst is mag niet deelnemen aan wedstrijden of trainingen en géén functie bekleden bij de
vereniging of de KNVB. Daarnaast mag deze persoon géén voetbalwedstrijd bijwonen
(accommodatieverbod zowel veld- als zaalvoetbal).
In geval van een uitsluiting mag de speler niet deelnemen aan wedstrijden voor een bepaalde duur of
voor een aantal wedstrijden. Dit houdt in dat de betrokkene voor geen enkel team mag uitkomen; hij is
dus niet speelgerechtigd. Dit geldt tot en met de dag waarop het team waarin de speler in kwestie de
straf heeft 'opgelopen' het betreffende aantal bindende wedstrijden heeft gespeeld.
Kosten tuchtzaak
De financiële consequenties van tuchtzaken zijn onder te verdelen in administratiekosten en boetes.
Periodiek ontvangen alle verenigingen een lijst waarop alle strafzaken vermeld staan inclusief de
daaraan verbonden

Publicatie strafuitspraken in Sportlink club
Alle uitspraken van de desbetreffende tuchtcommissies en commissies van beroep worden
gepubliceerd in Sportlink Club.
Voor het raadplegen van de uitspraken moet men in de Sportlink Club-applicatie naar de menubalk en
kiezen voor “wedstrijdzaken” en vervolgens in het daarop volgende subscherm voor “tuchtzaken”.
Hierin zijn de volgende tuchtzaken zichtbaar:




administratiekosten
individuele tuchtzaken
verenigingstuchtzaken



uitsluitingen en schorsingen

Door een andere verenigingsnaam in te geven, is het ook mogelijk tuchtzaken van andere
verenigingen in te zien.
Overeenkomstig artikel 80 van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal zijn verenigingen
verplicht via Sportlink Club kennis te nemen van straffen die door de tuchtrechtelijke organen zijn
uitgesproken. Dit geldt ook voor straffen opgelegd aan individuele leden van de vereniging. Al geruime
tijd ontvangen verenigingen geen apart schrijven meer over straffen, opgelegd aan individuele leden
van de vereniging. Sportlink Club is het digitale medium, waarin alle bovengenoemde straffen worden
gepubliceerd.
Ter aanvulling hierop, ontvangen de clubs via het besloten e-mailsysteem bericht als er een uitspraak
is gedaan van een tuchtzaak waarbij de club, dan wel een lid is betrokken. Dit geldt voor uitspraken in
het kader van het schikkingsvoorstel, van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep. In het
e-mailbericht wordt melding gemaakt van de uitspraak en clubs kunnen vervolgens in Sportlink kennis
nemen van de inhoud hiervan. Tevens zullen meerdere tuchtbrieven vanaf heden alleen nog via
sportlink inzichtelijk zijn. Welke dit zijn, kunt u lezen in deze brief.
In hoofdstuk 3.10 van het Bewaarnummer staat precies omschreven hoe en waar de tuchtuitspraken
in Sportlink zijn in te zien. Overigens zijn clubs verplicht om straffen en uitsluitingen van individuele
leden, die gepubliceerd worden in Sportlink, direct aan hen te melden, zodat er geen misverstanden
meer zijn tussen club en speler over de ingangsdatum van een straf/uitsluiting.
Straffen vorig seizoen
Van spelers die vorig seizoen een uitsluiting of schorsing hebben gekregen en die geheel of
gedeeltelijk nog moeten worden uitgezeten in dit seizoen, staat de straf in Sportlink Club vermeld
onder vorig seizoen. Verenigingen kunnen de overlopende uitsluitingen en schorsingen in Sportlink
Club derhalve raadplegen onder wedstrijdzaken/tuchtzaken en bij seizoen 2011/’12 aanklikken.

