Tuchtreglement Zaalvoetbalcompetitie De Zijl

Artikel 1
Algemene bepaling
De tuchtrechtspraak binnen Zaalvoetbalcompetitie De Zijl geschiedt uitsluitend volgens
dit Reglement.
Artikel 2
Tuchtrechtspraak
Aan de tuchtrechtspraak ingevolge dit Reglement zijn onderworpen alle spelers van de
teams die uitkomen in de Serie A, B of C.
Artikel 3
Tuchtrechtelijke organisatie
1. De tuchtrechtspraak binnen Zaalvoetbalcompetitie De Zijl wordt uitgeoefend door de
Tuchtcommissie.
2. De Tuchtcommissie bestaat uit drie leden die meespelen met één van de teams.en
worden op voordracht van de Organisatie gekozen door de overige leden van de
Tuchtcommissie voor een termijn van een jaar met de mogelijkheid van
(stilzwijgende) verlenging voor telkens één jaar.
Artikel 4
Onverenigbaarheden
De leden van de Tuchtcommissie (hierna ook: de Commissie) mogen niet aan de
behandeling van een zaak deelnemen indien zij bij de zaak betrokken zijn, hetzij
persoonlijk hetzij als lid van een team die bij de zaak betrokken is.
Artikel 5
Commissieleden
1. De Commissie kan uit haar midden een lid aanwijzen, die met de voorbereiding en/of
behandeling van een zaak wordt belast en/of met het horen van getuigen.
2. Aan het in lid 1 bedoelde commissielid komen dezelfde bevoegdheden toe, die in dit
reglement aan de Commissie zijn toegekend. Hij handelt in naam van zijn
Commissie en doet, in voorkomende gevallen, in haar naam uitspraak. De
Commissie streeft er overigens naar voltallig uitspraak te doen.
3. Waar in dit reglement over de Commissie wordt gesproken, wordt in voorkomende
gevallen mede bedoeld het in dit artikel bedoelde commissielid.
Artikel 6
Bevoegdheden Tuchtcommissie
De Commissie is bevoegd kennis te nemen van alle overtredingen, welke zijn of worden
gemaakt door personen die deelnemen aan Zaalvoetbalcompetitie De Zijl en welke dus
als lid van één van de deelnemende teams kunnen worden aangemerkt.
Artikel 7
Strafbare handelingen/overtredingen
1. Strafbaar krachtens dit reglement zijn de overtredingen genoemd in het Schema
richtlijnen straffen. Dit schema betreft een niet-limitatieve opsomming van de
overtredingen die aan de commissie kunnen worden voorgelegd.
2. Strafbaar krachtens dit reglement zijn voorts, eveneens niet limitatief:
a. Handelingen, welke naar Nederlands recht strafbaar zijn, gepleegd op een terrein
of in een gebouw, dat op dat moment onder de verantwoording valt van de
Organisatie.
b. Onbehoorlijke behandeling van officials, scheidsrechters of leden, in woord en/of
daad.

c. Wangedrag in, op en/of om accommodaties die op dat moment onder de
verantwoording vallen van de Organisatie.
d. Handelingen die een door de Organisatie georganiseerd evenement, voor
financiële of organisatorische problemen kunnen stellen, zonder dat dit door de
Organisatie op voorhand was te voorzien.
e. Strafbaar krachtens dit reglement zijn verder het gelegenheid bieden, aansporen
tot, het vergemakkelijken van of het helpen bij het plegen van een handeling die
krachtens dit reglement strafbaar is.
Artikel 8
Strafbaarheid
1. Voor het strafbaar zijn van de in artikel 7 bedoelde overtredingen is opzet, schuld,
nalatigheid of onzorgvuldigheid vereist.
2. Een team kan verantwoordelijk worden gesteld voor een overtreding, welke is
begaan door één of meerdere van haar spelers.
3. Het team kan tevens verantwoordelijk worden gesteld voor de gedragingen van
toeschouwers die niet deelnemen aan Zaalvoetbalcompetitie De Zijl.
Artikel 9
Het aanhangig maken van een zaak
1. Een zaak dient aanhangig te worden gemaakt binnen twee dagen na de gespeelde
wedstrijd.
2. Overtredingen kunnen uitsluitend door de scheidsrechter aanhangig worden
gemaakt, tenzij de scheidsrechter daartoe onmogelijk in staat moet worden geacht of
al dan niet opzettelijk in gebreke blijft, in welk geval de organisator een klacht
aanhangig kan maken.
Artikel 10 Het aanhangig maken d.m.v. strafrapport
1. Een scheidsrechter zal melding maken van incidenten of overtredingen van dien
aard welke door de Commissie behandeld dienen te worden, alsmede van
ongeregeldheden welke zich voor, tijdens of na de wedstrijd hebben voorgedaan.
2. De aangifte
a. De aangifte dient te allen tijde schriftelijk te geschieden middels een rapport
binnen de gestelde termijn.
b. In gevallen waarin de Commissie van mening is dat de aanklacht moet worden
gewijzigd, is zij vrij zulks te doen.
3. De scheidsrechter dan wel degene die de zaak aanhangig maakt, zal een
omschrijving van het gebeurde geven alsmede alle bijzonderheden vermelden welke
van belang kunnen worden geacht.
4. Het niet op correcte wijze gevolg geven aan het gestelde in dit artikel zal/kan leiden
tot het niet ontvankelijk verklaren van de aanklacht.
5. Het weigeren van een betrokkene dan wel de aanvoerder/coach medewerking te
verlenen aan een (eventueel) vervolgonderzoek kan leiden tot onmiddellijke
uitsluiting van het gehele betrokken team tot gevolg is gegeven aan het verlangde.

Artikel 11 Aanvullende verklaringen
1. Betrokkene(n) kan een verweerschrift van hemzelf en/of verklaring van het team
indienen.
2. Het in lid 1 bedoelde verweerschrift dient binnen 3 werkdagen te worden ingediend
nadat de klacht aan hem is kenbaar gemaakt, op de door de Commissie gestelde
wijze.
3. Een onjuist of onvolledig gemotiveerd verweerschrift zal ter zijde worden gelegd en
als niet ingediend worden beschouwd.
4. Door het niet of niet tijdig inzenden van een verweerschrift ziet betrokkene af van zijn
recht op verweer.
5. De tegenstander van betrokkene kan een verklaring van de aanvoerder of het team
insturen door middel van tijdige inzending van een verklaring.
6. Een onjuist of onvolledig ingevulde verklaring zal niet in behandeling worden
genomen en als niet ingezonden worden beschouwd.
7. Alle aanvullende verklaringen dienen binnen de door de Commissie vastgestelde
termijnen te worden ingezonden aan het voor dit doel aangewezen (e-mail)adres.
8. In geval van uitzonderlijke omstandigheden kan de in lid 2 beschreven termijn
worden verlengd.
Artikel 12 In staat van beschuldiging stellen
1. De Commissie stelt betrokkene aan de hand van de ingediende aangifte in staat van
beschuldiging.
2. Deze mededeling bevat:
a. De aard van de overtreding, welke betrokkene ten laste wordt gelegd, zo mogelijk
met de datum, tijd en plaats van overtreding.
b. Een termijnstelling, waarin betrokkene zijn/haar verweerschrift tegen de aanklacht
kan indienen.
c. De eventueel op te roepen getuigen, mits dit niet leidt tot enig probleem voor
deze getuigen.
3. Een ieder die speler is van een team bij Zaalvoetbalcompetitie De Zijl is verplicht
mee te werken bij het verzamelen van inlichtingen omtrent de overtreding, als hen dit
door de Commissie wordt verzocht.
Artikel 13 Schriftelijke en mondelinge behandeling van de zaak
1. Overtredingen kunnen door de Commissie schriftelijk en mondeling worden
behandeld.
2. In gevallen waar de overtredingen schriftelijk worden behandeld is de Commissie
bevoegd de zaak aan de hand van de in haar bezit zijnde stukken af te doen.
3. Mondelinge behandeling vindt alleen plaats bij een overtreding, waarvan de
Commissie mondelinge behandeling noodzakelijk acht.
4. In gevallen van een mondelinge behandeling, bepaalt de Commissie datum, uur en
plaats waarop dit zal geschieden.
5. De leden van de Commissie onthouden zich van het bespreken van een zaak in het
openbaar, met de personen in kwestie of met derden, behalve tijdens de mondelinge
zitting.

6. De onder lid 3 genoemde mondelinge behandeling kan alleen dan plaats vinden in
situaties waarin ten minste 5 wedstrijden schorsing kunnen worden opgelegd.
7. De betrokkene zal in geval van een mondelinge behandeling te allen tijde het laatste
woord krijgen, alvorens er tot een uitspraak zal worden gekomen.
Artikel 14
De zitting
1. De mondelinge behandeling zal geschieden op grond van de klacht.
2. Bij wangedrag van een der bij deze zitting betrokkenen kan de zitting worden
onderbroken of kan besloten worden de behandeling verder schriftelijk af te doen.
3. Indien de betrokkene niet is verschenen, zal de Commissie nagaan of deze
betrokkene op de juiste wijze is opgeroepen. Is dit niet het geval of meent zij om
andere reden de zitting te moeten verdagen dan zal de zitting worden uitgesteld en
zal de betrokkene alsnog schriftelijk ter zitting worden opgeroepen. De Commissie
kan ook overgaan tot het doen van uitspraak.
4. Indien naar oordeel van de Commissie een voor deze zaak belangrijke getuige of de
scheidsrechter niet is verschenen, kan de Commissie bepalen de zitting gedeeltelijk
te verplaatsen of zelfs in z’n geheel uit te stellen, in welk geval alle betrokkenen
opnieuw zullen worden opgeroepen.
5. De betrokkene wordt tijdens de zitting door de leden van de Commissie ondervraagd
en in de gelegenheid gesteld om verweer te voeren.
Artikel 15 Toehoorders tijdens de zitting
1. De Commissie kan te allen tijde in het belang van het onderzoek de toelating van
een toehoorder weigeren of beëindigen.
2. Een toehoorder mag zich in geen geval in de behandeling van een zaak mengen.
Artikel 16 Getuigen
1. De Commissie is bevoegd getuigen te doen oproepen en te horen.
2. Tenzij de Commissie anders beslist, kan de betrokkene de namen en adressen van
ten hoogste drie getuigen opgeven met het verzoek deze te doen oproepen. Dit
verzoek dient tijdig voor de behandeling van de zaak in het bezit te zijn van de
Commissie.
3. De scheidsrechter wordt, tenzij de Commissie anders beslist, te allen tijde als
getuige gehoord.
4. Van de getuigenverklaring zal een schriftelijke samenvatting worden gemaakt.
5. In die gevallen waar het voor een getuige onmogelijk is ter zitting te verschijnen, kan
hij/zij op verzoek van de Commissie een schriftelijke verklaring opstellen, welke dan
op de zitting zal worden behandeld en aan de overige stukken zal worden
toegevoegd.
Artikel 17 Tuchtmaatregelen
1. Als tucht-/strafmaatregel kunnen worden opgelegd:
a. Waarschuwingen;
b. Berispingen;
c. Schorsingen van een daarbij te bepalen periode van ten hoogste tien wedstrijden;
d. Royement;

e. Voorwaardelijke straf
Artikel 18 Royement
1. Royement door de Commissie kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in
ernstige mate in strijd heeft gehandeld met dit Reglement.
2. Royement kan overigens te allen tijde worden opgelegd door de Organisatie die
immers een vrije bevoegdheid toekomt spelers te weigeren in de door de Organisatie
georganiseerde Zaalvoetbalcompetitie De Zijl.
Artikel 19 Beraadslaging en uitspraak
1. De beraadslaging over de aanklacht kan schriftelijk of mondeling geschieden.
2. De Commissie zal haar uitspraak gronden:
a. Na een schriftelijke behandeling: op de stukken en verklaringen welke zijn
overlegd;
b. Na een mondelinge behandeling: op de stukken en verklaringen waarvan de
betrokkene heeft kunnen kennis nemen, of waarvan de zakelijke inhoud hem ter
zitting is medegedeeld.
5. Indien de Commissie van oordeel is dat de ten laste gelegde overtreding
onvoldoende is aangetoond, spreekt zij betrokkene vrij.
6. Indien de Commissie van oordeel is dat het ten laste gelegde voldoende is bewezen,
bepaalt zij ter zake welke straf voor de overtreding(en) zal worden opgelegd.
7. Indien de Commissie van oordeel is dat het ten laste gelegde slechts ten dele wordt
bewezen, zal zij bepalen welke overtreding wel voldoende is bewezen en spreekt de
betrokkene voor het overige vrij.
8. Bij het bepalen van de op te leggen straffen wordt zoveel mogelijk in gelijksoortige
zaken dezelfde maatstaven aangelegd op grond van het bijgevoegde Schema
richtlijnen straffen.
9. Ingeval naar het oordeel van de Commissie de ten laste gelegde overtreding
voldoende is aangetoond, maar deze de betrokkene niet of nauwelijks kan worden
verweten, kan zij hem/haar schuldig verklaren zonder oplegging van verdere straf.
10. Door een uitspraak van een Commissie kan geen wijziging worden gebracht in een
door de scheidsrechter genomen spelbeslissing.
11. De leden van een Commissie zullen over hetgeen tijdens de beraadslagingen is
besproken geheimhouding bewaren.
Artikel 20 Uitspraak
1. De Commissie doet zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na het indienen van
het rapport, uitspraak. De uitspraak geschied schriftelijk. De Commissie tracht ten
alle tijden voor de eerst volgende wedstrijd van het/de betreffende team(s) uitspraak
te doen.
2. De Commissie zal in haar uitspraak het volgende vermelden;
a. In geval van vrijspraak: voor welke overtreding(en) de betrokkene is
vrijgesproken;
b. In geval van niet ontvankelijk verklaren: dat de gestelde termijn niet in acht is
genomen;
c. In alle overige gevallen:

voor welke overtreding welke straf is opgelegd;
wanneer de straf zal in gaan of is in gegaan;
3. De uitspraak van de Commissie zal tevens een duidelijke uitleg bevatten hoe de
Commissie tot deze uitspraak is gekomen.
4. De uitspraak zal aan de betrokkene worden gezonden.
Artikel 21 Opkomstplicht
1. Ieder team draagt de verantwoordelijkheid om op speeldagen over tenminste vier
spelers te beschikken. Indien minder dan vier spelers beschikbaar zijn, op het
moment dat de wedstrijd volgens het speelschema begint, krijgt het team een boete
van € 50,--. Tevens verliest het betreffende team de wedstrijd met 3-0. Bij een
tweede keer niet op komen dagen kan de Organisatie beslissen het team van
verdere (en toekomstige) deelname uit te sluiten.
2. Zwaarwegende omstandigheden kunnen de Commissie ertoe brengen de in lid 1
genoemde sancties achterwege te laten en/of te matigen. Blessures zullen geen
aanleiding vormen om tot strafvermindering over te gaan. Zwaarwegende
omstandigheden zullen betrekking moeten hebben op het hele team dan wel de
meerderheid van het team en zullen niet snel aanwezig worden geacht.
3. De hiervoor in het reglement omschreven procedureregels gelden niet voor de
opkomstplicht.
Artikel 22 Tenuitvoerlegging
1. De in dit reglement bedoelde teams zijn verplicht er op toe te zien dat de opgelegde
straffen ook daadwerkelijk ten uitvoer worden gelegd.
2. Opgelegde straffen gaan in op het moment van de uitspraak, tenzij de Commissie
hierover anders beslist.
3. De uitvoering van een opgelegde straf zal, indien het seizoen ten einde loopt,
worden opgeschort, tot aan de dag waarop de (nieuwe) competitie of evenement
weer zijn aanvang zal hebben.
4. De uitspraken van de Commissie zijn bindend. Er is geen mogelijkheid in beroep te
gaan.
5. Het niet naleven van een uitspraak van de Commissie, het in strijd handelen met dit
Reglement of het niet meewerken aan hetgeen in dit Reglement is bepaald kan voor
de Organisatie reden zijn een heel team van verdere deelname uit te sluiten.

SCHEMA RICHTLIJNEN STRAFFEN

MISDRAGINGEN JEGENS SPELERS
OMSCHRIJVING
Het gebruiken van grove/beledigende taal tegenover
een speler

STRAFMAAT
1 à 2 wedstrijden

Het trappen van een tegenstander
-in een spelsituatie
-buiten een spelsituatie

2 à 3 wedstrijden
2 à 4 wedstrijden

Het slaan van een speler
-in een spelsituatie
-buiten een spelsituatie

2 à 4 wedstrijden
2 à 5 wedstrijden

Het spuwen van een speler

2 à 4 wedstrijden

Het trappen naar een speler
-in een spelsituatie
-buiten een spelsituatie

1 à 2 wedstrijden
2 à 3 wedstrijden

Het slaan naar een speler
-in een spelsituatie
-buiten een spelsituatie

1 à 2 wedstrijden
2 à 3 wedstrijden

Het spuwen naar een speler

1 à 2 wedstrijden

Het geven van een kop-, knie- of elleboogstoot aan
een speler

2 à 3 wedstrijden

Het pogen van het geven van een kop-, knie- of
elleboogstoot aan een speler

1 à 2 wedstrijden

De bal in het gezicht/tegen het lichaam van een
speler duwen

1 à 2 wedstrijden

De bal in het gezicht/tegen het lichaam gooien of
trappen

1 à 2 wedstrijden

Het weigeren de naam op te geven een de scheidsrechter

1 wedstrijd

MISDRAGINGEN JEGENS DE SCHEIDSRECHTER
OMSCHRIJVING

STRAFMAAT

Belediging in woord of gebaar van de scheidsrechter

1 à 3 wedstrijden

Spuwen naar de scheidsrechter

2 à 3 wedstrijden

Dreigen met niet nader omschreven handelingen

2 à 3 wedstrijden

Dreigen met concreet fysiek geweld

2 à 5 wedstrijden

Handtastelijk optreden jegens de scheidsrechter

2 à 4 wedstrijden

Het gooien van voorwerpen naar de scheidsrechter
(niet raak)

2 à 3 wedstrijden

Slaan of schoppen in de richting van de scheidsrechter

2 à 5 wedstrijden

Slaan of schoppen van de scheidsrechter

4 à 8 wedstrijden

MISDRAGINGEN IN HET BELANG VAN HET SPELVERLOOP

Spelbederf, bijvoorbeeld excessief tijdrekken of de bal
wegschoppen gedurende de laatste speelseconden

1 à 2 wedstrijden

AANHANGSEL
Het twijfelen aan de deskundigheid van de tuchtcommissie in woord of gebaar:
verwurging, vierendelen brandstapel, kruisiging*)
*) De vorm kan door de speler zelf gekozen worden

