Sanctieboekje
WSV afdeling voetbal

Inleiding
Overtredingen van gedragsregels of spelregels kunnen leiden tot sancties. Naast de
bekende sancties (rode en/of gele kaart) die de KNVB op kan leggen tijdens het spel,
kan er ook een geldboete of (eventuele) schorsing worden verbonden aan de sanctie.
De KNVB heeft een harder beleid ontwikkeld om excessen in en rond de
voetbalvelden in te dammen. Zij treedt momenteel hard op tegen
voetbalverenigingen waar molestaties van scheidsrechters, discriminatie,
spelverruwing en verbaal of fysiek geweld plaatsvinden.
De straffen, die de KNVB daarbij oplegt zijn niet mis en variëren van: zware
schorsingen, fikse geldboetes, het in mindering brengen van wedstrijdpunten, een
speelverbod voor alle teams van een vereniging in een weekend, het terugzetten van
teams naar een lagere klasse en in het ergste geval het royeren van een vereniging.
Het bestuur van WSV staat volledig achter dit beleid en heeft dan ook besloten om
bij het aantreffen en signaleren van genoemde excessen binnen onze vereniging
eveneens op te treden en passende straffen op te leggen vooruitlopend op de
maatregelen van de KNVB.
In dit sanctieboekje leggen we uit hoe wij als vereniging handelen ten aanzien van
gemelde incidenten.
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Hoe te handelen bij incidenten
Incidenten die tijdens de wedstrijd (in of naast het veld) plaatsvinden zullen in de
meeste gevallen door de scheidsrechter op het wedstrijdformulier gezet worden.
Incidenten die niet op het wedstrijdformulier worden gezet dienen gemeld te worden
bij de wedstrijdsecretaris van de betreffende leeftijdscategorie. Deze incidenten
dienen binnen 24 uur via mail gemeld te worden. In sommige gevallen is aangifte bij
de politie noodzakelijk. Indien aangifte wordt gedaan bij de politie, dan is het gewenst
om dit tevens te melden bij de secretaris (secretaris.voetbal@wsv-apeldoorn.nl) of de
jeugdsecretaris (secretaris.jeugdvoetbal@wsv-apeldoorn.nl). Op basis van deze
melding kunnen we de verdachte op non-actief stellen (hangende het onderzoek).
Bij incidenten valt hier te denken aan:
 ongewenste intimiteiten,
 sexuele intimidatie,
 diefstal,
 openlijk geweld,
 rode en gele kaarten,
 gestaakte wedstrijden als gevolg van wangedrag (ook als men vindt dat de
tegenpartij schuldig is),
 discriminatie,
 vernieling,
 overmatig drankgebruik of drugsgebruik op de complexen (WSV-complex of
complex tegenstander)
(Zie ook de hiervoor genoemde afspraken rondom gedragsregels)

Bij incidenten maken we geen onderscheid tussen selectie of niet selectie, lid,
vrijwilliger of ouder/bezoeker. Als vereniging hebben we heldere gedragsregels en
behandelen we iedereen die deze regels overtreedt op een gelijke manier.

Sanctie categorieën
Bij het bestraffen van wangedrag maken we onderscheid tussen een aantal
categorieën.
Categorie 1) Een KNVB bestraffing aangevuld met een WSV bestraffing
Categorie 2) Alleen een KNVB bestraffing
Categorie 3) Alleen een WSV bestraffing
Categorie 4) Straf via justitie
In categorie 1 vallen zoals vanzelfsprekend de straffen als gevolg van de zwaarste
overtredingen. Onder zware overtredingen verstaan wij in dit geval; overtredingen
waarbij (een poging tot) fysiek geweld is gebruikt. Hierbij maken we géén
onderscheid of bijvoorbeeld de klap raak of mis was. Dit gedrag tolereren we niet en
bestraffen we zwaar.
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In categorie 2 vallen de straffen die we als “behorend bij het beoefenen van de sport”
bestempelen. Een gele kaart als gevolg van een lichte overtreding of een rode kaart
als gevolg van 2x geel of het op redelijke wijze (shirtje trekken) van een
doorgebroken speler, ten einde een doelpunt te voorkomen, behoren tot deze
categorie.
In categorie 3 vallen de straffen die niet tijdens het spel, en daardoor niet door de
KNVB bestraft kunnen worden, plaatsvinden. Dit kan zijn als gevolg van incidenten
tijdens trainingen (o.a. veelvuldig ontoelaatbaar commentaar op de trainer/leider of
medespelers, fysiek geweld tijdens trainingen) of gedrag dat op een andere wijze
niets met voetbal te maken heeft. Denk hierbij aan het vernielen van (onderdelen)
van het complex (bijv. het vernielen van douche-koppen of kranen) of diefstal.
Hieronder valt ook het opzettelijke verstoppen van toiletten, het doen van de
behoefte middenin de kleedkamer of het opzettelijk af laten gaan van brandalarm.
In deze categorie vallen ook de sancties ten aanzien van misbruik van Internet en
SocialMedia.
In categorie 4 vallen de straffen waarbij het incident dermate complex is, dat extern
deskundigen een oordeel moeten vellen over de strafmaat. In deze categorie vallen
o.a. de zeden zaken (ongewenste intimiteiten en sexueel misbruik).
In alle gevallen is het van belang dat het geconstateerde incident gemeld wordt. Dit
kan betekenen dat het incident op het wedstrijdformulier vermeld moet worden, dat
een melding bij het wedstrijdsecretariaat of de leiding van het team plaats moet
vinden of dat er aangifte gedaan moet worden bij de politie.
In die gevallen waarbij WSV gedupeerd wordt, zal altijd aangifte gedaan worden bij
de politie.
De genoemde categorieën worden gehanteerd bij zowel spelers, begeleiding,
ouders/verzorgers, vrijwilligers (incl. bestuursleden) als toeschouwers. Hierin maken
we als vereniging géén onderscheid.
Straffen kunnen zowel aan individuen als aan het team worden opgelegd.
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Afhandelen van incidenten
Voor het afhandelen van incidenten geldt dat we dit onafhankelijk en transparant
willen doen. Hiertoe richten we een organisatie en een proces in die dat mogelijk
maakt. Ook de strafmaat en de gelijke behandeling maken het mogelijk dat reeds
voor het plegen van het incident duidelijk is wat er kan worden verwacht.

Organisatie
Voor het afhandelen van incidenten wordt een incidentencommissie ingericht.
Deze incidentencommissie is samengesteld uit:
 Onafhankelijke voorzitter.
 Afgevaardigde uit het jeugdbestuur.
 Afgevaardigde uit de Top Voetbal Commissie.
De secretaris voert de interne en externe (KNVB, justitie) correspondentie
betreffende het incident.
Overtredingen van de gedragsregels leiden tot sancties opgelegd door het bestuur
(na advisering door de incidentencommissie). Afhankelijk van de ernst van de
overtredingen worden passende maatregelen genomen. Sancties worden naar
omstandigheden en leeftijd aangepast. Er zal zoveel mogelijk gezocht worden naar
passende taakstraffen die overeenkomen met het geconstateerde gedrag.

Proces
Bij gestaakte wedstrijden door wangedrag of ander geweld rondom een wedstrijd
wordt de tuchtcommissie van de KNVB z.s.m. op de hoogte gesteld van de door ons
te volgen procedure (Ook indien men van mening is dat de tegenpartij schuldig is).
Indien nodig/verplicht wordt op wedstrijdformulier verslag gedaan van hetgeen
geschiedde (scheidsrechter, leider, aanvoerder, bestuur).
Bij incidenten rondom wedstrijden wordt altijd gecommuniceerd met het bestuur van
de tegenpartij (door de secretaris).
Het bestuur besluit of de incidentencommissie dient te worden ingeschakeld. En wel
binnen een zodanig tijdsbestek, dat de commissie uiterlijk op de vijfde dag na het
incident bij elkaar kan komen om de vervolgacties te bespreken.
De incidentencommissie pleegt een feitenonderzoek door middel van het horen van
getuigen en de (direct-) betrokkenen. De getuigenissen zullen anoniem in het verslag
van de incidentencommissie worden opgenomen.
In de schriftelijke uitnodiging voor dit feitenonderzoek maakt de incidentencommissie
de ondervraagden duidelijk dat commissie tot taak heeft te “horen”, na de verhoren
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een feitenrelaas aan het bestuur dient te overhandigen en niet gerechtigd is te
straffen en/of te schorsen. De incidentencommissie geeft alleen advies aan het
bestuur.
Indien het onderzoek noodzaakt dat ‘maatregelen’ moeten worden genomen om zo
het onderzoek te bevorderen of om erger te voorkomen, maakt de incidentencommissie dit aan het bestuur kenbaar.
Het bestuur kan vervolgens besluiten de voorgestelde maatregelen te accorderen en
uit te laten vaardigen. Zij doet dit schriftelijk aan de betrokkenen en wijst er gelijkertijd
op dat tegen maatregelen geen beroep mogelijk is. In principe duren bedoelde
maatregelen niet langer dan 2 weken.
De incidentencommissie brengt binnen twee weken een (eerste) schriftelijk verslag
uit aan het bestuur.
Alvorens het bestuur overgaat op (eventuele) straffen n.a.v. het eindrapport, hanteert
het bestuur het wederhoor en weet zich hierbij gehouden aan hetgeen in de Statuten
Artikel 5 lid 3c en Artikel 11 en Huishoudelijk Reglement Artikel 5 en Artikel 46
(Boetes en Straffen) staat verwoord.
Het betreffende lid wordt door middel van een gedateerde brief op de hoogte gesteld
van een (eventuele) straf.
De incidentencommissie rapporteert haar bevindingen aan het bestuur en adviseert
met betrekking tot eventueel te nemen maatregelen. (Niet te verwarren met
uitsluitingen en/of schorsingen; daarover neemt het bestuur autonome besluiten
zonder ruggespraak met de incidentencommissie, maar wel op grond van de
bevindingen van de incidentencommissie).
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Gepleegde feiten en bijbehorende straffen
In dit hoofdstuk zullen we per sanctiecategorie de verschillende incidenten en
bijbehorende straffen uitwerken.

Categorie 1 (KNVB + WSV sanctie)
1. Bedreigen (fysiek en/of verbaal), spugen, trappen of slaan (of beweging met
de kennelijke bedoeling tot trappen of slaan) van de scheidsrechter of
assistent-scheidsrechter
1e keer:
2e keer:
3e keer:

aansluitend op de eventuele KNVB-straf drie maanden schorsing.
aansluitend op de eventuele KNVB-straf een half jaar schorsing.
schorsing van deelname aan alle verenigingsactiviteiten totdat is
beslist op het voorstel aan de algemene ledenvergadering tot
royement.

2. Bedreigen (fysiek en/of verbaal), spugen, trappen of slaan (of beweging met
de bedoeling tot trappen of slaan) van een tegenstander
1e keer:
2e keer:
3e keer:

twee extra wedstrijden schorsing voorafgaande aan en/of aansluitend
op de eventuele KNVB-straf.
vier extra wedstrijden schorsing voorafgaande aan en/of aansluitend
op de eventuele KNVN-straf.
schorsing van deelname aan alle verenigingsactiviteiten totdat is
beslist op het voorstel aan de algemene ledenvergadering tot
royement.

3. Bedreigen (fysiek en/of verbaal), spugen, trappen of slaan (of beweging met
de kennelijke bedoeling tot trappen of slaan) naar een medespeler voor,
tijdens of na een wedstrijd
1e keer:
2e keer:
3e keer:

berisping en schorsing van twee bindende wedstrijden.
berisping en schorsing van vier bindende wedstrijden.
schorsing van deelname aan alle verenigingsactiviteiten totdat is
beslist op het voorstel aan de algemene ledenvergadering tot
royement.
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Categorie 2 (KNVB sanctie)
In deze categorie vallen de reguliere straffen die de KNVB oplegt wanneer er sprake
is van incidenten tijdens de wedstrijden (in en op het veld).
Beledigen of discrimineren van de scheidsrechter of assistent-scheidsrechter
Beledigen of discrimineren van een tegenstander

Categorie 3 (WSV sanctie)
1. Bedreigen (fysiek en/of verbaal), spugen, trappen of slaan (of beweging met
de kennelijke bedoeling tot trappen of slaan) naar een medespeler voor,
tijdens of na een training.
1e keer:
2e keer:
3e keer:

berisping en schorsing van twee bindende wedstrijden.
berisping en schorsing van vier bindende wedstrijden.
schorsing van deelname aan alle verenigingsactiviteiten totdat is
beslist op het voorstel aan de algemene ledenvergadering tot
royement.

2. Plegen van vernielingen in, aan en rondom de accommodatie van WSV of
van de tegenpartij
1e keer:
2e keer:

schorsing van een halfjaar (en eventueel onder begeleiding laten
stellen van HALT) en betaling van de kosten.
betaling van de kosten en schorsing van deelname aan alle
verenigingsactiviteiten totdat is beslist op het voorstel aan de
algemene ledenvergadering tot royement.

3. Plegen van diefstal in en rond de accommodatie van WSV of van de
tegenpartij
1e keer:
2e keer:

schorsing van een halfjaar (en eventueel onder begeleiding laten
stellen van HALT) en betaling van de kosten.
schorsing van deelname aan alle verenigingsactiviteiten totdat is
beslist op het voorstel aan de algemene ledenvergadering tot
royement.

Sanctieboekje WSV afdeling voetbal

8 / 12

4. Discrimineren of pesten van een medespeler voor, tijdens of na een training
of een wedstrijd
1e keer:
2e keer:
3e keer:

berisping en uitsluiting van één bindende wedstrijd.
berisping en schorsing van twee bindende wedstrijden.
schorsing van deelname aan alle verenigingsactiviteiten totdat is
beslist op het voorstel aan de algemene ledenvergadering tot
royement.

5. Wangedrag tegen (bestuurs)leden en/of andere medewerkers of vrijwilligers
binnen de vereniging
Afhankelijk van de aard van de misdraging door het bestuur vast te stellen.

Let op: Indien bij bovenstaande misdragingen gebruik is gemaakt van Internet en/of
SocialMedia, wordt de pleger verzocht het bericht direct (binnen 2 uur na
constatering) te verwijderen.

Categorie 4 (Justitie)
Handtastelijkheden
Sexuele intimidatie
Fotograferen van blote personen op het sportcomplex
Aanstootgevend gedrag
De vereniging zal de verdachte, na ontvangst van de aangifte van justitie, op nonactief stellen gedurende het onderzoek. Mocht de verdachte worden veroordeeld,
dan zal het bestuur royement van betreffende persoon (of team) bij de algemene
ledenvergadering voorstellen.
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Uitgangspunten
De hiervoor genoemde straffen betreffen maximum op te leggen straffen.
Voor de vaststelling van 2e keer geldt: Vóór de datum + 1 jaar van de 1e keer.
Voor de vaststelling van de derde keer geldt: Vóór de datum + 1 jaar van de tweede
keer
Bij een combinatie van gepleegde feiten, uit de verschillende sanctiecategorieën,
beslist het voetbalbestuur over de (vervolg-)straf.
In alle gevallen, waarin dit sanctieboekje niet voorziet, beslist het voetbalbestuur.
Nota bene:
Uitsluiting = niet mogen deelnemen aan een wedstrijd
Schorsing = aan geen enkele activiteit binnen verenigingsverband mogen deelnemen
(wedstrijden, training, spelactiviteit, etc.)

Beroepsprocedure (bezwaar aantekenen)
Aan iedere verstrekte rode of gele kaart verbindt de KNVB een geldboete en
(eventueel) een schorsing. De kosten worden door de vereniging aan de betreffende
speler doorbelast; bij in gebreke blijven volgt tevens een speelverbod.
Per seizoen kan per speler eenmaal omzetting van een schorsing naar een
alternatieve straf bij de KNVB worden aangevraagd. De alternatieve straf betreft een
taak binnen de vereniging en heeft de duur van minimaal anderhalf uur per
wedstrijduitsluiting.
Op het moment dat een gedupeerde(n) het niet eens is met de opgelegde straf, kan
bezwaar aangetekend worden. Voor straffen opgelegd door de KNVB geldt dat deze
altijd via de secretaris verlopen. Mocht de bezwaarprocedure via de KNVB hebben
geleid tot strafvermindering, dan zal de eventuele straf die WSV daar bovenop had
gelegd ook opnieuw bekeken worden.
Tegen een straf opgelegd door WSV zelf, kan alleen via de algemene
ledenvergadering beroep worden aangetekend.
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