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

de Statuten (nr. 59) 
 
 
De reglementscommissie  
 
De commissie van beroep van het district West I heeft bij email van 18 oktober 2013 aan de 
reglementscommissie gevraagd om uitleg van artikel 32, tweede lid, onder a, van het Reglement 
Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal. In verband met vier bij de commissie van beroep aanhangige 
beroepschriften wordt de vraag voorgelegd. Artikel 32, tweede lid, onder a, bepaalt dat, wanneer de 
beslissing tot het uit de competitie nemen van een elftal of team is genomen naar aanleiding van een 
wedstrijd, de spelers die (een gedeelte van) deze wedstrijd hebben gespeeld of als wisselspeler bij deze 
wedstrijd kunnen worden aangemerkt, in het resterende deel van het seizoen niet in bindende 
wedstrijden mogen uitkomen voor dit elftal/team of enig ander veldvoetbalelftal of zaalvoetbalteam. Het 
voorlaatste woord aan het eind van de zin is het woordje "of". Er staat geen “en”. De vraag die de 
commissie van beroep aan de reglementscommissie voorlegt is daarom of het uit de competitie nemen 
van een elftal betekent dat de spelers in het resterende deel van het seizoen niet in bindende wedstrijden 
mogen uitkomen voor dit elftal of enig ander veldvoetbalelftal óf dat de spelers niet mogen uitkomen in 
bindende wedstrijden in het veldvoetbal én het zaalvoetbal. 
Omdat in het artikel enerzijds van een "elftal" (veldvoetbal) en anderzijds van een "team" (zaalvoetbal) 
wordt gesproken, zou volgens de commissie van beroep ook kunnen worden betoogd dat het uit de 
competitie nemen van een veldvoetbalelftal betekent dat de spelers het resterende deel van het seizoen 
niet in bindende wedstrijden mogen uitkomen voor dit elftal of enig ander veldvoetbalelftal. De spelers 
zouden dan nog wel kunnen uitkomen voor een team in het zaalvoetbal. Een speler van een uit de 
competitie genomen zaalvoetbalteam zou het resterende deel van het seizoen niet in bindende 
wedstrijden mogen uitkomen voor dit team of enig ander zaalvoetbalteam, maar wel voor een elftal in het 
veldvoetbal. 
  
 
Overwegende  
 
Artikel 32, tweede lid, onder a, van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal luidt: “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 het resterende deel van het seizoen niet in bindende 
wedstrijden uitkomen voor dit elftal of enig ander veldvoetbalelftal of zaalvoetbalteam.” 
 
Mede gezien de formulering in het tweede lid, onder c (“een ander (veld- of zaalvoetbal)elftal of –team”) is 
de reglementscommissie van oordeel dat het woord “of” bedoeld is als “en”. Het verbod om deel te 
nemen aan bindende wedstrijden in het resterende seizoen geldt dus zowel voor het veldvoetbal als voor 
het zaalvoetbal. Indien het verbod uitsluitend betrekking zou hebben op de discipline van het uit de 
competitie genomen elftal/team, dan had het voor de hand gelegen om dit ook duidelijk zo te formuleren. 
Dat het de bedoeling is geweest om het verbod van toepassing te laten zijn op beide disciplines 
(veldvoetbal en zaalvoetbal) ligt ook meer voor de hand omdat de maatregel van uit de competitie nemen 
van een elftal of team veelal genomen wordt na wanordelijkheden op het veld of in de zaal. De bedoeling 
is dan dus om met de straf verdere wanordelijkheden te voorkomen. Het ligt dan niet in de rede dat de 
straf maar beperkte gevolgen heeft, omdat de speler het resterende seizoen verder kan voetballen in de 
andere discipline.  
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Uitspraak doende  
 
Het zinsdeel “in het resterende deel van het seizoen niet in bindende wedstrijden uitkomen voor dit elftal 
of enig ander veldvoetbalelftal of zaalvoetbalteam” in artikel 32, tweede lid, onder a, van het Reglement 
Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal houdt zowel een verbod in voor het veldvoetbal als voor het 
zaalvoetbal.  
 
Aldus uitgesproken door de reglementscommissie op 28 november 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 
 
 


