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Uitspraak van de reglementscommissie van de KNVB als genoemd in artikel 33 lid 2 onder a van 

de Statuten (nr. 58) 

 
 
De reglementscommissie  
 
Bij brief van 22 maart 2013 heeft de heer J. van Rooijen aan de reglementscommissie gevraagd om 
uitleg van artikel 43, eerste lid, van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal. Meer in het 
bijzonder vraagt Van Rooijen of een lid van de KNVB aangifte kan doen van overtreding van een 
wedstrijdbepaling en of de tuchtcommissie in dat geval kan overgaan tot het doen van een 
vooronderzoek en een veroordeling. Van Rooijen stelt deze vraag naar aanleiding van een voorval dat op 
23 oktober 2012 tijdens een amateurwedstrijd heeft plaatsgevonden, waarbij Van Rooijen betrokken was, 
en waarvan een KNVB-lid, toeschouwer, aangifte heeft gedaan. Volgens Van Rooijen had de aangifte 
niet-ontvankelijk verklaard moeten worden. De tuchtcommissie heeft echter op 26 november 2012 aan 
hem een straf opgelegd. De commissie van beroep heeft vervolgens bij uitspraak van 9 januari 2013 het 
door Van Rooijen aangetekende beroep verworpen. De commissie van beroep heeft bij uitspraak van 20 
maart 2013 het door Van Rooijen aangetekende herzieningsverzoek van 4 maart 2013 niet-ontvankelijk 
verklaard. 
 
 
Overwegende  
 
De reglementscommissie dient allereerst te beoordelen of Van Rooijen – gelet op het bepaalde in artikel 
33, tweede lid, sub b, van de Statuten – ontvankelijk is in zijn verzoek aan de reglementscommissie. 
Artikel 33, tweede lid, sub b, van de Statuten luidt, voor zover hier relevant: Indien een bepaalde zaak 
aanhangig is bij een rechtsprekend orgaan van de KNVB, kan uitsluitend dit orgaan om uitleg van de 
desbetreffende bepaling vragen. Nu het verzoek van Van Rooijen van latere datum is dan de uitspraak 
van de commissie van beroep op zijn herzieningsverzoek, is de reglementscommissie van oordeel dat 
het hiervoor genoemde artikel uit de Statuten toepassing mist zodat Van Rooijen in zijn verzoek kan 
worden ontvangen. 
 
Ingevolge artikel 43, eerste lid, aanhef en sub a. en d., van het Reglement Tuchtrechtspraak 
Amateurvoetbal wordt een overtreding aanhangig gemaakt bij de tuchtcommissie door een aantekening 
op het wedstrijdformulier door de scheidsrechter of een schriftelijke aangifte door de scheidsrechter 
wanneer het een overtreding van een wedstrijdbepaling betreft. Uit de artikelen 43, eerste lid, aanhef en 
sub f, en 46, eerste lid, aanhef en sub a, van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal volgt 
echter dat een overtreding ook aanhangig gemaakt kan worden door een beslissing van de 
tuchtcommissie, wanneer een redelijk vermoeden ontstaat dat een overtreding van een wedstrijdbepaling 
heeft plaatsgevonden, waartegen de scheidsrechter niet heeft kunnen optreden. Naar het oordeel van de 
reglementscommissie zijn deze bepalingen met name bedoeld voor overtredingen van de 
wedstrijdbepalingen die de scheidsrechter niet heeft waargenomen, maar waarvan op grond van andere 
informatie moet worden aangenomen dat deze wel (kunnen) hebben plaatsgevonden. In die gevallen kan 
de tuchtcommissie ambtshalve onderzoek doen naar deze overtredingen op basis van andere bronnen 
dan de scheidsrechter.  
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Uitspraak doende  
 
Op grond van de artikelen 43, eerste lid, aanhef en sub f, en 46, eerste lid, aanhef en sub a, van het 
Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal kan de tuchtcommissie ambtshalve onderzoek doen naar 
een overtreding van een wedstrijdbepaling, waartegen de scheidsrechter niet heeft kunnen optreden. De 
informatie op grond waarvan de tuchtcommissie het onderzoek begint hoeft niet afkomstig te zijn van de 
scheidsrechter, maar kan ook afkomstig zijn uit andere bronnen. 
 
 
Aldus uitgesproken door de reglementscommissie op 14 mei 2013,  
 
mr. D. de Loor, voorzitter  
mr. N.J. Batelaan  
mr. B.L.A. van Drunen  
mr. P.W.A. van Geloven  
dr. mr. S.F.H. Jellinghaus  
drs. W. Schreuders 
 


