
Na de succesvolle pilot in het voorjaar van 2010 heeft het bestuur amateur-
voetbal besloten om, met ingang van het seizoen 2010/’11, het schikkings-
voorstel in het gehele amateurvoetbal in te voeren.

AAlllleeeenn  bbiijj  eeeenn  ddiirreeccttee  rrooddee  kkaaaarrtt
Vooralsnog komen alleen overtredingen die leiden tot een directe rode kaart in
aanmerking voor een schikkingsvoorstel. In bepaalde situaties kan de
tuchtcommissie echter besluiten om niet tot een schikking over te gaan.
Dit is bijvoorbeeld het geval bij zeer ernstige overtredingen.

MMeeeerr  iinnffoorrmmaattiiee
Alle informatie over het schikkingsvoorstel is te vinden op
www.knvb.nl/tuchtzaken.

DDiiggiittaallee  rraappppoorrttffoorrmmuulliieerreenn
Alle rapportformulieren (inclusief model verweerschrift) zijn digitaal beschikbaar en te vinden op: 
www.knvb.nl/tuchtzaken. De formulieren kunnen rechtstreeks en digitaal worden toegezonden aan de
afdeling tuchtzaken van het districtskantoor. Voorbeeld: zuid1-tuchtzaken@knvb.nl De rapportformulieren
betreffende de landelijke competities kunnen worden toegezonden aan: av-tuchtzaken@knvb.nl.

AAaannddaacchhttssppuunntteenn

SScchheeiiddssrreecchhtteerr::  ((eenn  ddoooorr  ddee  KKNNVVBB  aaaannggeesstteellddee  aassssiisstteenntt  ooff  sseeccrreettaarriissttiijjddwwaaaarrnneemmeerr))::
Bij een directe rode kaart is het van belang dat het rapportformulier zo duidelijk en volledig mogelijk wordt
ingevuld. Voor het veldvoetbal geldt dat dit formulier op de eerstvolgende werkdag na de wedstrijddag,
vóór 12:00 uur in het bezit moet zijn van het districtskantoor. Voor het zaalvoetbal geldt dat dit formulier
uiterlijk de eerstvolgende werkdag na de wedstrijddag, vóór 24:00 uur in het bezit moet zijn van het des-
betreffende kantoor. Uiteraard is het ook van belang de gebruikelijke gegevens duidelijk en volledig op
het wedstrijdformulier te vermelden.

VVeerreenniiggiinngg::
Het wedstrijdformulier moet bij een directe rode kaart in het veldvoetbal op de eerstvolgende werkdag na
de wedstrijddag, vóór 12:00 uur in het bezit zijn van het districtskantoor. Voor het zaalvoetbal geldt dat
dit formulier uiterlijk de eerstvolgende werkdag na de wedstrijddag, vóór 24.00 uur in het bezit dient te zijn
van het desbetreffende kantoor. Het tijdig inzenden van het wedstrijdformulier is de taak van de thuis-
spelende vereniging. Het rapportformulier – dat nu bij een directe rode kaart door beide verenigingen
moet worden ingezonden – hoeft niet te worden ingezonden tenzij de tuchtcommissie hier om vraagt.

SSppeelleerr::
Het rapportformulier van de vereniging – met het verweer van de speler die de directe rode kaart heeft
gekregen - hoeft pas te worden ingezonden als de tuchtcommissie hier om vraagt. Als de betrokken speler
niet akkoord gaat met het schikkingsvoorstel kan hij/zij dit persoonlijk kenbaar maken door middel van een
schriftelijk verweerschrift. Dit verweerschrift moet binnen drie werkdagen na de dagtekening van het
schikkingsvoorstel door het desbetreffende kantoor zijn ontvangen.

TTrraaiinneerr//lleeiiddeerr//vveerrzzoorrggeerr::
Ook een trainer, leider of verzorger komt bij een directe rode kaart eventueel in aanmerking voor een
schikkingsvoorstel. Hiervoor geldt dezelfde procedure als bij de speler.

RRaappppoorrtteeuurr  eenn  wwaaaarrnneemmeerr::
Het rapportformulier – dat voorheen bij een directe rode kaart moest worden ingezonden – hoeft niet
te worden ingezonden tenzij de tuchtcommissie hier om vraagt.

SScchhiikkkkiinnggssvvoooorrsstteell  aammaatteeuurrvvooeettbbaall
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