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Artikel 1

Begripsbepalingen

1.1 NZVB
Deze initialen staan voor de Nederlandse Zaalvoetbalbond.
1.2 Verenigingen
Zaalvoetbalverenigingen (teams) aangesloten bij de NZVB.
Artikel 2 Algemene bepalingen
De tuchtrechtspraak binnen de NZVB geschiedt uitsluitend volgens dit reglement.
Artikel 3 Wijziging van dit reglement
De bepalingen van dit reglement worden vastgesteld en gewijzigd door de
Algemene Ledenvergadering.
Artikel 4 Tuchtrechtspraak
Aan de tuchtrechtspraak ingevolge dit tuchtreglement zijn onderworpen:
1. De leden aangesloten bij de NZVB.
2. Personen die functioneel betrokken zijn bij de NZVB.
3. Natuurlijke- en rechtspersonen, die zich aan het reglement van de NZVB hebben onderworpen.
Artikel 5 Bevoegdheid
De bevoegdheid tot het uitoefenen van de tuchtuitspraak is uitsluitend voorbehouden aan de in dit
reglement onder artikel 6.1 lid 1 en 2 .
Artikel 6

Tuchtrechtelijke organisaties

6.1 De tuchtrechtspraak
De tuchtrechtspraak binnen de NZVB wordt uitgeoefend door:
1. De Strafcommissie.
2. De Commissie van Beroep.
6.2 De Strafcommissie
De Strafcommissie bestaat uit een voorzitter alsmede ten minste 5 leden.
1. De voorzitter van de Strafcommissie, wordt gekozen door de ledenvergadering voor een termijn
van drie jaar.
2. De genoemde leden worden gekozen door de ledenvergadering voor een termijn van drie jaar.
6.3 De Commissie van Beroep
1. De Commissie van Beroep bestaat uit tenminste twee leden, alsmede een voorzitter. Op
voorstel van het bestuur bepaalt de vergadering het aantal leden van de commissie van Beroep.
De onder 1 bedoelde leden worden op voordracht van het bestuur door de Algemene
ledenvergadering met een meerderheid van de stemgerechtigde leden voor de duur van drie jaar
gekozen.
2. De voorzitter van de Commissie van Beroep wordt voor de duur van drie jaar in functie gekozen
door de stemgerechtigde leden in een Algemene Ledenvergadering.
6.4 Zittingsperiode commissieleden
De gekozen commissieleden hebben zitting van de dag volgende op die van de
Algemene Ledenvergadering waarop zij zijn benoemd tot en met de dag waarop de derde daarop
volgende Algemene Ledenvergadering van de Algemene Ledenvergadering wordt gehouden.
6.5 Een tussentijdse vacature
1. Ingeval van een tussentijdse vacature is het bestuur - na overleg met de betreffende commissie
- bevoegd daarin te voorzien.
2. Een gekozene neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
6.6
1.
2.
3.

Beëindiging lidmaatschap
Door beëindiging van het lidmaatschap.
Wanneer het commissielid niet wordt herkozen.
Door bedanken.
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Artikel 7 Onverenigbaarheden
1. De leden van de Strafcommissie kunnen geen deel uitmaken van Commissie van Beroep.
2. De leden van de Strafcommissie en Commissie van Beroep mogen niet aan de behandeling van
een zaak deelnemen indien zij bij de zaak betrokken zijn, hetzij persoonlijk, door een van hun
functies, hetzij als lid van een vereniging die bij de zaak betrokken is.
3. Indien een lid van een rechtsprekend college die met de behandeling van een bepaalde zaak
wordt of is belast, meent dat hij/zij om hem/haar moverende reden de behandeling van de zaak
niet kan aanvangen dan wel de behandeling niet kan voortzetten, kan hij/zij de voorzitter van het
college, dan wel zijn medecommissieleden verzoeken hem/haar van de (verdere) behandeling
van deze zaak te ontslaan.
4. Wanneer in het onder 3 bedoelde verzoek wordt ingewilligd, wordt zo spoedig mogelijk in de
vervanging van het betreffende lid voorzien.
Artikel 8 Voorzitters
Aan het hoofd van de commissies, als genoemd in artikel 6.1 staat een voorzitter.
8.1 Taken
1. De voorzitter van een commissie coördineert de werkzaamheden van de onder hem/haar
ressorterende commissie.
2. Hij/zij bepaalt en wijzigt in voorkomende gevallen de samenstelling van zijn/haar commissie en
bevordert, waar mogelijk, de uniformiteit in de uitspraken.
3. Hij/zij kan tevens aan de commissieleden richtlijnen geven ten aanzien van zowel de aard van
de door hen te behandelen zaken als de hoogte van de op te leggen straffen.
8.2 Bevoegdheden
Aan een voorzitter komen slechts de bevoegdheden toe, welke hem/haar krachtens dit reglement
zijn toegekend.
8.3 Plaatsvervanging
Een commissie wijst uit haar midden ten minste een plaatsvervangend voorzitter aan.
Artikel 9 Commissieleden
1. De voorzitters van de commissies bepaalt wie van de leden als secretaris en lid (leden)
fungeren, tenzij dit met de betreffende personen zelf kan worden overeengekomen.
2. Een commissie kan uit haar midden een lid aanwijzen, die met de behandeling van een zaak
wordt belast.
3. Aan het in lid 2 bedoelde commissielid komen, met inachtneming van het onder 2 bepaalde,
dezelfde bevoegdheden toe, die dit reglement aan de betreffende commissie zijn toegekend.
4. De Commissie van Beroep kan één van haar leden belasten met de voorbereiding van de zaak
en met het horen van getuigen. De beraadslaging naar aanleiding van de behandeling en de
uitspraak geschieden door de betreffende Commissie van Beroep.
5. Waar in dit reglement over commissie(s) wordt gesproken, wordt in voorkomende gevallen mede
bedoeld het betreffende commissielid.
6. Het betreffende commissielid handelt in naam van zijn/haar commissie en spreekt, in
voorkomende gevallen, in haar naam recht.
Artikel 10 Bevoegdheden van de commissies
De commissies zijn bevoegd kennis te nemen van alle begane of nog te begane overtredingen
alsmede wedstrijden en evenementen alwaar de leden aan deelnemen.
Artikel 11 Strafbare handelingen en overtredingen
11.1 Strafbaar krachtens dit reglement zijn
1. Overtredingen van de statuten en de reglementen van de NZVB, waaronder begrepen dit
reglement.
2. Overtredingen van besluiten van het bestuur van de NZVB, commissies of andere organen,
welke met de uitwerking of uitvoering van de statuten of reglementen belast zijn.
3. Overtredingen van besluiten van de Algemene Ledenvergadering, waarbij de leden of
aangeslotenen verplichtingen zijn opgelegd, alles voor zover de betreffende statutaire
bepalingen respectievelijk reglement of besluit vóór het plegen der overtreding tot stand was
gekomen, in werking getreden en bekend gemaakt.
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4. Onder overtreding wordt mede verstaan het niet -, niet tijdig of in onvoldoende mate nakomen
van verplichtingen.
5. Handelingen, welke naar Nederlands recht strafbaar zijn, gepleegd op een of in een gebouw, dat
op dat moment is gehuurd door de NZVB of bij een bij haar aangesloten afdeling of andere
instantie.
6. Handelingen welke in strijd zijn met de NZVB Zaalvoetbalspelregels.
7. Handelingen welke schade toebrengen of kunnen toe brengen aan de belangen van de NZVB.
8. Onbehoorlijke behandeling van officials, scheidsrechters of leden, in woord en/of daad.
9. Wangedrag in, op en/of om accommodaties die op dat moment onder de verantwoording vallen
van de NZVB.
10. Handelingen die een organisatie van een onder auspiciën van de NZVB kunnen stellen, zonder
dat dit door de organisatie op voorhand was te voorzien.
11. Strafbaar krachtens dit reglement zijn verder het gelegenheid bieden, aansporen tot, het
vergemakkelijken van of het helpen bij het plegen van een strafbare handeling.
11.2 Verplichtingen.
1. Elk lid is verplicht tot het handhaven van de orde. Hij/zij is daarvoor verantwoordelijk zowel voor,
tijdens als na de wedstrijd, evenals voor de persoonlijke veiligheid van de spelers en
functionarissen; aan de eisen gesteld door de accommodatie, alwaar gespeeld wordt/werd en
waar het incident zich voordeed, wordt geacht door het lid te zijn voldaan.
2. Het niet nakomen van de verplichtingen, bedoeld in het vorige lid, is eveneens strafbaar.
Artikel 12 Strafbaarheid
1. Voor het strafbaar zijn van de in artikel 11 bedoelde overtredingen is opzet, schuld, nalatigheid
of onzorgvuldigheid vereist.
2. Een vereniging kan verantwoordelijk worden gesteld voor een overtreding, welke is begaan door
één of meerdere van haar leden.
3. De vereniging kan tevens verantwoordelijk worden gesteld voor de gedragingen van
toeschouwers die geen lid zijn van de NZVB, voor zover de afdeling of vereniging ten aanzien
van deze gedragingen onzorgvuldigheid kan worden verweten.
4. Krachtens dit reglement kunnen ook straffen worden opgelegd in geval ter zake van dezelfde
overtreding door de scheidsrechter, door de vereniging van de betrokkene reeds een straf is
opgelegd, alsmede in het geval door een Officier van Justitie tegen de betrokkene een
strafvervolging is of zal worden aangevangen, dan wel door een burger rechter een straf of
maatregel is opgelegd of een vrijspraak is gegeven.
5. NZVB verenigingen welke aan een wedstrijd of evenement deelnemen, welke onder auspiciën
valt van de NZVB, zullen rechtstreeks onder behandeling worden gesteld van de Strafcommissie
en derhalve door de Strafcommissie worden vervolgd.
6. Coaches, trainers, verzorgers en leiders van personen kunnen uitsluitend of mede
verantwoordelijk worden gesteld voor strafbare handelingen van personen als zij met of ten
behoeve van deze personen werkzaam zijn.
7. Strafbaarheid vervalt als er sprake is van een rechtvaardigingsgrond of schulduitsluitingsgrond.
Artikel 13 Het aanhangig maken van een zaak
1. Een zaak dient aanhangig te worden gemaakt binnen de gestelde termijn.
2. Een zaak die aanhangig wordt gemaakt bij de beroepscommissie dient binnen zeven werkdagen
bij de betreffende commissie gemotiveerd te worden gemeld.
3. Indien een zaak aanhangig is gemaakt bij de Strafcommissie of Commissie van Beroep die niet
bevoegd is daarvan kennis te nemen, wordt de zaak onverwijld doorverwezen naar de
commissie die krachtens dit reglement bevoegd is hierover uitspraak te doen.
4. Overtredingen van wedstrijdbepalingen of wedstrijdreglementen kunnen uitsluitend door de
scheidsrechter middels het indienen van een volledig ingevuld strafrapport binnen de door de
NZVB gestelde termijn aanhangig worden gemaakt tenzij de scheidsrechter daartoe onmogelijk
in staat moet worden geacht of al dan niet opzettelijk in gebreke blijft, in welk geval artikel 13.5 in
werking treedt.
5. In gevallen waarin het de statuten, reglementen en besluiten betreft, kan van een overtreding
door een lid van de NZVB, een bestuur of een andere commissie binnen de NZVB dan bedoeld
in dit reglement, aangifte worden gedaan bij de Commissie van Beroep of Strafcommissie, welke
ingevolge artikel 10 bevoegd is van de overtreding kennis te nemen.
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Artikel 14 Het aanhangig maken d.m.v. strafrapport
1. Een scheidsrechter is volgens het NZVB wedstrijdreglement zaalvoetbal verplicht melding te
maken van incidenten of overtredingen van dien aard welke door de Strafcommissie 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 opgesteld strafrapport,
binnen de gestelde termijn.
b. Dit strafrapport dient in beginsel als tenlastelegging.
c. In gevallen waarin een commissie van mening is dat de tenlastelegging moet worden
gewijzigd, is zij vrij zulks te doen.
3. Rol van de secretaris/tijdwaarnemer
a. De scheidsrechter dient de aanvoerder van het team waartoe de gerapporteerde(n)
behoren in kennis te stellen van de aangifte.
b. De scheidsrechter of tijdwaarnemer vermeldt tevens middels een aantekening op het
wedstrijdformulier de reden(en) welke tot het doen van een aangifte zullen leiden.
c. De scheidsrechter of secretaris/tijdwaarnemer dient de spelerslegitimatiekaart(en) van de in
staat van beschuldiging gestelde betrokkene(n) in te nemen.
4. Indien de scheidsrechter niet aan het in lid 3 gestelde of aan een of meerdere van de sub-leden
kan voldoen dan dient hij de reden hiervan in zijn strafrapport te vermelden.
5. Als gevolg van lid 1 van dit artikel rust op de scheidsrechter naast de verplichting het strafrapport
volledig in te vullen de plicht een omschrijving van het gebeurde alsmede alle bijzonderheden
welke van belang worden geacht te vermelden.
6. Het niet op correcte wijze gevolg geven aan het gestelde in dit artikel zal/kan leiden tot het niet
ontvankelijk verklaren van de aangifte.
7. Het weigeren van een aanvoerder/coach medewerking te verlenen aan lid 3 sub. c zal leiden tot
onmiddellijke uitsluiting van het gehele betrokken team tot gevolg is gegeven aan het gestelde.
Artikel 15 Aanvullende verklaringen
15.1 De secretaris/tijdwaarnemer heeft de verplichting
1. De secretaris/tijdwaarnemer heeft de verplichting een volledig ingevuld aanvullend strafrapport
in te sturen, inhoudende wat er naar zijn mening is voorgevallen.
2. Dit strafrapport dient onafhankelijk van de direct betrokken scheidsrechter te worden opgemaakt,
teneinde de objectiviteit te kunnen waarborgen.
15.2 De vereniging van betrokkene(n) heeft de verplichting
1. De vereniging van betrokkene(n) heeft de verplichting een verweerschrift van betrokkene en/of
verklaring van het bestuur in te sturen.
2. Een onjuist of onvolledig ingevuld verweerschrift zal ter zijde worden gelegd en als niet
ingezonden worden beschouwd.
3. Door het niet of niet tijdig inzenden van een verweerschrift ziet betrokkene af van zijn recht op
verweer en verliest zijn recht om in beroep te gaan tegen een door de Strafcommissie
opgelegde straf.
15.3 De tegenstander van betrokkene heeft de verplichting
1. De tegenstander van betrokkene heeft de verplichting een verklaring van de aanvoerder, coach
of het bestuur tegenpartij in te sturen.
2. Een onjuist of onvolledig ingevulde verklaring zal niet in behandeling worden genomen en als
niet ingezonden worden beschouwd.
3. Door het niet of niet tijdig inzenden van een verklaring geeft de vereniging te kennen af te zien
van een mogelijk beroep tegen een door de Strafcommissie gedane uitspraak.
15.4 Aanwezige rapporteurs en/of commissieleden hebben de verplichting
1. De bij onregelmatigheden als bedoeld in artikel 14 lid 1 aanwezige rapporteurs en/of
commissieleden hebben de verplichting een aanvullend strafrapport op te maken en tijdig in te
sturen.
2. Het strafrapport dient zo volledig mogelijk te worden ingevuld doch dient tenminste een
omschrijving van het gebeurde te bevatten.
3. Het strafrapport, welk gelijk is aan dat van de secretaris/ tijdwaarnemer, dient onafhankelijk te
worden opgemaakt.
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15.5 Geldende termijn
Alle aanvullende strafrapporten en verklaringen dienen binnen de door de afdeling vastgestelde
geldende termijn te worden ingezonden aan het voor dit doel aangewezen adres.
Artikel 16 Het aanhangig maken d.m.v. aangifte
16.1 De aangifte
1. De aangifte dient te allen tijde schriftelijk te geschieden en daarin dient zo nauwkeurig mogelijk
te worden omschreven hetgeen is voorgevallen, door wie, waar en wanneer.
2. Eveneens dienen de gegevens van die personen die de aangifte doen en van diegenen die van
het gebeurde getuigen zijn geweest te worden bijgevoegd.
3. Een onzorgvuldig opgemaakte aangifte kan worden gezien als overtreding en kan leiden tot het
niet ontvankelijk verklaren van de aangifte.
16.2 Verplichting leden
Een ieder die lid is van de NZVB is verplicht mee te werken bij het verzamelen van inlichtingen
omtrent de overtreding, als hen dit door de betreffende commissie wordt verzocht.
16.3 In staat van beschuldiging stellen
1. De betreffende 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, voormits dit niet leidt tot enig probleem voor deze
getuigen.
3. De vereniging van de betrokkene zal eveneens een afschrift ontvangen van de aanklacht zoals
deze onder 2 staat omschreven.
4. Indien de commissie dit noodzakelijk acht kan zij de aanklacht c.q tenlastelegging wijzigen.
Indien betrokkene op de zitting aanwezig is zal dit pas plaats vinden nadat betrokkene door de
commissieleden is gehoord.
Artikel 17 Schriftelijke behandeling van een zaak
1. Met uitzondering van de behandeling van de overtreding, zoals is omschreven in artikel 18 lid 1,
worden overtredingen door de commissie schriftelijk behandeld.
2. In gevallen waar de overtredingen schriftelijk worden behandeld is de betreffende commissie
bevoegd de zaak aan de hand van de in haar bezit zijnde stukken af te doen.
3. Bij overtredingen die aanhangig zijn gemaakt d.m.v. een strafrapport dienen naast het
betreffende strafrapport, met inachtneming van artikel 15, aanwezig te zijn:
a. een aanvullend strafrapport van de secretaris/tijdwaarnemer;
b. een verweerschrift van betrokkene en/of verklaring van het bestuur van zijn/haar vereniging;
c. een verklaring van de aanvoerder, coach of het bestuur tegenpartij in de bewuste wedstrijd;
d. een aanvullend strafrapport van de eventueel aanwezig zijnde rapporteur en/of
commissieleden;
e. overige schriftelijke verklaringen van de leden van de NZVB.
4. Bij overtredingen die aanhangig zijn gemaakt d.m.v. een aangifte dienen naast de betreffende
aangifte aanwezig te zijn:
a. een afschrift van de mededeling als bedoeld in artikel 16 lid 3;
b. schriftelijke verklaringen van alle bij deze zaak betrokken partijen;
c. schriftelijke verklaringen van getuigen, die lid zijn van de NZVB en die geen binding hebben
met één der betrokken partijen;
d. schriftelijke verklaringen van onafhankelijke getuigen.
5. De behandeling van de zaak zal plaats vinden als de in lid 3 vermelde formulieren en
verklaringen in het bezit zijn van de commissie, met inachtneming van de gestelde termijn van
inzending.
6. De in lid 3 bedoelde formulieren en verklaringen dienen door de invuller cq. opmaker zelf te
worden ondertekend en in geval van een bestuursverklaring ook door een lid van het bestuur,
o.v.v. de functie.
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Artikel 18 Behandeling van een zaak
1. Behalve in die gevallen waarin de commissie gronden aanwezig acht om de personen in kwestie
vrij te spreken of wanneer het beroep niet tijdig is ingesteld, vindt alleen een mondelinge
behandeling plaats bij een overtreding, waarvan de commissie mondelinge behandeling
wenselijk dan wel noodzakelijk acht, doch in ieder geval wanneer naar aanleiding van de
overtreding(en), hetzij afzonderlijk, hetzij gezamenlijk, volgens het schema richtlijnen straffen,
een straf zal worden opgelegd van een schorsing of uitsluiting voor ten minste 10 wedstrijden of
ten minste 3 maanden, tenzij betrokkene schriftelijk verklaart hierop geen prijs te stellen.
2. In gevallen van een mondelinge behandeling, bepaalt de betreffende commissie datum, uur en
plaats waarop dit zal geschieden.
3. De commissie kan voor het horen van getuigen uit haar midden een lid benoemen, aan wie een
ambtelijk secretaris kan worden toegevoegd.
4. De secretaris roept alle betrokkenen en zo nodig andere personen van wie de commissie denkt
dat hun getuigenis van belang kan zijn voor de zaak, op. Zij zal dit doen met in acht neming van
een termijn van zeven werkdagen, behoudens in spoedgevallen, zulks ter beoordeling van de
commissie.
5. Een mondelinge behandeling van een zaak vindt in beginsel niet in het openbaar plaats, tenzij
de betreffende commissie anders beslist.
6. Tenzij de commissie daartegen overwegende bezwaren heeft, kan de mondelinge behandeling
ook worden bijgewoond door:
a. een toehoorder, zoals bedoeld in artikel 20;
b. een lid van de betreffende scheidsrechterscommissie;
c. leden van het betreffende bestuur.
7. Indien de betrokkene een vereniging is, dient deze zich te vertegenwoordigen door tenminste
één bestuurslid, die daartoe in functie is bevoegd of wel door zijn/haar medebestuursleden is
gemachtigd.
8. Van het verhandelde bij een mondelinge behandeling van een zaak wordt een zakelijke
samenvatting gemaakt, welke door de voorzitter en secretaris van de betreffende commissie
wordt ondertekend.
9. De leden van een 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.
10. De betrokkene zal te allen tijde het laatste woord krijgen van de voorzitter, alvorens er tot een
uitspraak zal worden gekomen.
Artikel 19 De zitting
1. De mondelinge behandeling zal geschieden op grond van de tenlastelegging.
2. Na opening van de zitting zal de voorzitter nagaan of alle ter zitting opgeroepen ook
daadwerkelijk aanwezig zijn en zal daarna de presentielijst ondertekenen.
3. Bij wangedrag van een der bij deze zitting betrokkenen zal deze het recht tot verdere deelname
aan de zitting door de voorzitter worden ontzegd.
4. Indien de aangeklaagde betrokkene niet is verschenen, zal de commissie:
a. Nagaan op 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 aangeklaagde alsnog schriftelijk ter zitting worden opgeroepen.
b. Indien naar oordeel van de commissie een voor deze zaak belangrijke getuige of de
scheidsrechter niet is verschenen, kan zij 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. Aan alle betrokkenen wordt mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van alle op de zaak
betrekking hebbende stukken, voor zover daar voor de behandeling al geen kennis van is
genomen.
6. Ondervraging aangeklaagde
a. De aangeklaagde betrokkene wordt tijdens de zitting door de voorzitter en/of door de leden
van de commissie ondervraagd en in de gelegenheid gesteld om verweer te voeren.
b. Indien hij/zij wordt vergezeld door een raadsman, kan deze verzoeken aanvullende vragen
te mogen stellen.
c. Aan het verzoek om vragen te mogen stellen wordt voldaan, mits deze ter zake dienende
zijn, zulks ter beoordeling van de commissie.

Tuchtreglement versie1.3 feb2010.doc

Pagina 7/12

Artikel 20 Toehoorders tijdens de zitting
1. Op schriftelijk verzoek van de vereniging van de aangeklaagde betrokkene kan een bestuurslid
van die vereniging de mondelinge behandeling bijwonen, indien deze niet openbaar is.
2. Indien aan een vereniging een overtreding is ten laste gelegd, kan een bestuurslid of een ander
lid van die vereniging, de mondelinge behandeling bijwonen, indien deze niet openbaar is.
3. In zaken waarin een scheidsrechter als betrokkene wordt gehoord, deelt de betreffende
commissie dat mede aan de hoofdscheidsrechter. Op verzoek van de scheidsrechter of de
hoofdscheidsrechter kan een lid van de betreffende scheidsrechterscommissie de mondelinge
behandeling bijwonen.
Een lid van het scheidsrechterscorps wordt aangewezen om het mondeling verhoor bij te wonen.
Dit moet bij de betreffende commissie aangemeld worden.
4. De voorzitter kan te allen tijde in het belang van het onderzoek de toelating van een toehoorder
weigeren of beëindigen.
5. Een toehoorder mag zich in geen geval in de behandeling van een zaak mengen en mag het
vertrek, alwaar de zitting plaats vindt, niet zonder toestemming van de voorzitter verlaten.
6. Iemand die als toehoorder bij de zitting of bij eerdere zittingen betreffende deze zaak aanwezig
is geweest, kan nimmer als getuige worden gehoord in deze zaak of in een vervolg hiervan.
Artikel 21 Getuigen
1. De commissie die met de behandeling van een zaak is belast, is bevoegd getuigen te doen
oproepen en te horen.
2. Tenzij de voorzitter van de commissie anders beslist, kan de aangeklaagde 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
betreffende commissie.
3. De betreffende commissie roept de getuigen schriftelijk en in dringende gevallen mogelijk
telegrafisch op.
4. Op de leden van de NZVB, die als getuigen worden opgeroepen rust de verplichting te
verschijnen.
5. De commissie kan ook personen die geen lid zijn van de NZVB als getuige oproepen.
6. De scheidsrechter wordt, tenzij de commissie anders beslist, te allen tijde als getuige gehoord.
7. De commissie mag zich laten voorlichten door deskundigen in een voor de behandeling van een
zaak van belang zijnde materie.
8. Een getuige is te allen tijde verplicht de waarheid te spreken en des gewenst de door hem/haar
afgelegde getuigenverklaring op schrift te ondertekenen.
9. De voorzitter wijst betreffende getuigen voor aanvang van hun getuigenis op de voorgaande
regel.
10. Behoudens het bepaalde in 6 kunnen getuigen tijdens de behandeling van de zaak worden
gehoord.
11. Het verhoor zal zoveel mogelijk gebeuren in de aanwezigheid van de in artikel 20 bedoelde
personen, tenzij een getuige bij de voorzitter kenbaar maakt hier bezwaar tegen aan te tekenen.
12. Van de getuigenverklaring zal een schriftelijke samenvatting worden gemaakt.
13. In die gevallen waar het voor een getuige onmogelijk is ter zitting te verschijnen, kan hij/zij op
verzoek van de voorzitter een schriftelijke verklaring opstellen, welke dan op de zitting zal
worden voorgelezen en aan de overige stukken zal worden toegevoegd.
14. Het in lid 4 bepaalde is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 22 Tuchtmaatregelen
1. Als tucht-/strafmaatregel kunnen worden opgelegd:
a. Waarschuwingen;
b. Berispingen;
c. Geldboetes van ten hoogste € 1.000,-- voor een bestuurslid, € 500,-- voor een lid, € 1500,-voor een vereniging.
d. Schorsingen van een daarbij te bepalen periode van ten hoogste 10 jaar;
e. Royement van de afdeling met daaraan gekoppeld een royement van de NZVB.
f. Oplegging van strafpunten respectievelijk ontneming van winstpunten ingeval van een
competitiewedstrijd, respectievelijk een verlies van 5 - 0 in een bekerwedstrijd.
g. Verbod om voor immer of gedurende een bepaalde tijd of voor een aantal wedstrijden deel
te nemen;
h. Een speelverbod met automatische degradatie;
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i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.

De verplichting tot het betalen van een schadevergoeding aan eventueel gedupeerde(n);
Het (uit)spelen van één of meer wedstrijden zonder publiek;
Het wijzigen van een “thuis” wedstrijd in een “uit” wedstrijd;
Het uitspelen van een wedstrijd in de door het bestuur van de NZVB bepaalde locatie.
Het voorschrijven van te nemen maatregelen;
Beëindiging van functies en bevoegdheden binnen de NZVB.
Verbod om ooit nog of gedurende een bepaalde periode, bevoegdheden of werkzaamheden
te vervullen respectievelijk te verrichten, hetzij binnen de NZVB of aangesloten vereniging.
Ter zake van een strafbare handeling kunnen meer tuchtmaatregelen worden opgelegd.
Voorwaardelijke maatregel
Tuchtmaatregelen kunnen geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk worden opgelegd. Daarbij wordt
een proeftijd vastgesteld, welke niet langer kan zijn dan 24 maanden. De voorwaarden kunnen
inhouden het verrichten of nalaten van bepaalde handelingen alsook het treffen van maatregelen
ter voorkoming van herhaling.
Handelingen in strijd met een bepaalde voorwaarde, gepleegd tijdens de proeftijd, zijn strafbare
handelingen, waarop het gestelde in artikel 11 van toepassing is.
De beslissing of een voorwaardelijk opgelegde tuchtmaatregel alsnog onvoorwaardelijk zal zijn,
berust bij de commissie welke de voorwaardelijke tuchtmaatregel heeft opgelegd. Het kan
uitsluitend geschieden op grond van plegen van een strafbare handeling in strijd met de
voorwaarde(n) gedurende de proeftijd.
Schorsing
Gedurende een schorsing is het de geschorste leden verboden de rechten en bevoegdheden uit
het lidmaatschap van de NZVB, alsmede indien het een natuurlijk persoon betreft de rechten en
bevoegdheden uit het lidmaatschap van een vereniging, waartoe de persoon behoort, uit te
oefenen behoudens de rechten welke dit reglement verschaft.
De verplichtingen uit het lidmaatschap respectievelijk het aangesloten, als bedoeld in lid 1,
blijven gedurende de schorsing onverkort voortduren, tenzij bij de uitspraak anders is bepaald.
Ernstige gevallen
Onverminderd hetgeen in de officiële zaalvoetbal spelregels van de NZVB is bepaald, is de
voorzitter van de Strafcommissie bevoegd in ernstige gevallen en indien het belang van de
NZVB dit zeer wenselijk maakt, een lid tijdelijk te schorsen in afwachting van de behandeling van
de zaak door de betreffende Strafcommissie, waarbij hem/haar het recht wordt ontzegd
bepaalde rechten uit te oefenen en/of een functie te bekleden.
Een zodanig verbod kan worden opgelegd voor een termijn van ten hoogste twee maanden. Het
kan voor het einde van die termijn door de Strafcommissie geheel of gedeeltelijk worden
opgeheven.

Artikel 23 Uitsluiting
1. Een uitsluiting van deelname aan of het leiden van wedstrijden kan alleen worden opgelegd naar
aanleiding van een overtreding van de wedstrijd bepalingen.
2. Uitsluiting van deelname aan of het leiden van wedstrijden geschiedt voor de met name in de
uitspraak genoemde aantal wedstrijden of periode.
3. Indien een betrokkene uitkomt in een vertegenwoordigend team van de NZVB een overtreding
van de spelregels zaalvoetbal en/of de wedstrijdbepalingen begaat kan de hem/haar op te
leggen uitsluiting van deelname aan wedstrijden alleen betrekking hebben op wedstrijden, te
spelen door een vertegenwoordigend team, tenzij naar het oordeel van de commissie door
zijn/haar overtreding de belangen van de NZVB en van de zaalvoetbalsport in het algemeen zijn
geschaad.
4. Indien de commissie van de onder 3 gestelde regel afwijkt, motiveert zij dit in haar uitspraak.
Artikel 24 Ontzegging functies
1. De straf waarbij betrokkene het recht wordt ontzegd een of meer functies uit te oefenen kan
alleen worden opgelegd indien de betrokkene bij de uitoefening van een functie een overtreding
heeft begaan.
2. In een uitspraak wordt bepaald voor welke duur de uitoefening van welke functie aan de
betrokkene is ontzegd.
Artikel 25 Schorsing
1. Een schorsing wordt opgelegd voor een in de uitspraak genoemde termijn, doch ten hoogste
voor de duur van tien jaar.
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2. Tijdens de schorsing
a. Gedurende de schorsing kan de betrokkene niet aan wedstrijden deelnemen of laten
deelnemen of binnen de NZVB, een functie vervullen noch aan het lidmaatschap verbonden
rechten uitoefenen, met uitzondering van het recht om tijdig in beroep te gaan tegen de
hem/haar opgelegde schorsing.
b. De betrokkene is verplicht om tijdens de schorsing de uit het lidmaatschap van de NZVB
voortvloeiende verplichtingen na te komen.
Artikel 26 Royement
1. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd heeft
gehandeld met de statuten, reglementen of besluiten van de NZVB op onredelijke wijze heeft
benadeeld.
2. Royement kan slechts worden opgelegd door het bestuur van de NZVB of op advies van de
Strafcommissie of de Beroepscommissie.
3. In afwijking van het bepaalde in artikel 30 lid 2 kan de betrokkene binnen de in de bepaalde
afdeling vastgestelde termijn in beroep gaan bij het daarna volgend orgaan.
4. Gedurende de beroepstermijn en hangende het onderzoek blijft betrokkene geschorst.
Artikel 27 Beraadslaging en uitspraak
1. Beraadslaging
a. De beraadslaging over de tenlastelegging geschiedt in geval van een schriftelijke
behandeling schriftelijk of mondeling en in geval van een mondelinge behandeling terstond
na het sluiten van de behandeling. De beraadslaging vindt niet in het openbaar plaats.
b. De commissie neemt haar beslissingen altijd met een meerderheid van stemmen.
c. Indien geen meerderheid van stemmen wordt verkregen is de stem van de voorzitter van
doorslaggevende betekenis.
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.
3. Indien een commissie van oordeel is dat de ten laste gelegde overtreding onvoldoende is
aangetoond, spreekt zij betrokkene vrij.
4. Indien de Commissie van Beroep van oordeel is dat een uitspraak van de Strafcommissie niet in
stand kan blijven, vernietigt zij deze uitspraak.
5. Indien een 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.
6. Indien een commissie een eerder gedane uitspraak van een eerdere commissie correct acht, zal
zij deze uitspraak bevestigen.
7. Indien de Strafcommissie 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. Indien de Commissie van Beroep meent dat de uitspraak van de straf gedeeltelijk in stand kan
blijven, zal zij dit bevestigen voor dat betreffende deel en wijzigt zij de uitspraak voor het overige
deel. In het laatste geval kan een Commissie van beroep de betrokkene ten aanzien van de met
name genoemde onderdelen vrijspreken of een aangepaste straf bepalen.
9. De commissie is niet bevoegd om van een zaak kennis te nemen, als de beweerde overtreding
niet bij of krachtens dit reglement strafbaar is gesteld.
10. 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.
11. De commissie bepaalt bij de behandeling van de zaak ten wiens laste de kosten, voortvloeiende
uit de behandeling van de zaak, zullen worden gebracht.
12. In die gevallen waarbij een opgelegde straf in hoger beroep wordt verminderd, wordt de
waarborgsom cq. de reeds betaalde kosten naar rato terug betaald.
13. Door een uitspraak van een commissie kan geen wijziging worden gebracht in een door de
scheidsrechter genomen spelbeslissing.
14. De leden van een commissie dienen over hetgeen tijdens de beraadslagingen is besproken
geheimhouding te bewaren.
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Artikel 28 Bewijs
1. Het bewijs van een begane overtreding is geleverd, als de betreffende commissie, met
inachtneming van het in lid 27.2 bepaalde, ervan overtuigd dat de betrokkene het ten laste
gelegde kan worden verweten.
2. De betreffende commissie kan haar bewijs gronden op stukken, verklaringen en/of eventueel
aanwezige audiovisuele beelden, met dien verstande dat het bewijs niet kan worden gegrond op
een enkel stuk, een enkele verklaring of alleen op grond van de audiovisuele beelden.
3. In die gevallen waarin een overtreding alleen door de scheidsrechter is geconstateerd, kan de
commissie in afwijking van het gestelde in lid 27.2, haar bewijsgronden op de enkele verklaring
van de scheidsrechter.
Artikel 29 Uitspraak
1. De betreffende commissie doet zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 30 dagen, uitspraak. De
uitspraak kan zowel schriftelijk als mondeling worden gedaan. Een mondelinge uitspraak zal zo
mogelijk aan het einde van een zitting gedaan te worden, voor sluiting van de zitting. Ook in
gevallen van de mondelinge uitspraak zal binnen de eerder gestelde termijn de uitspraak op
schrift gesteld worden.
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;
welke reeds eerder door bijv. de vereniging aan de betrokkene opgelegde straf,
betrekking hebbende op dezelfde zaak, in mindering mag worden gebracht op de door
de commissie opgelegde straf.
d. En verder wanneer de zaak geschikt is voor beroep: binnen welke termijn dit dient te
geschieden, welke eventueel hieraan verbonden borgsom betaald dient te worden en bij
welke commissie het eventuele beroep dient te worden aangetekend.
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, zijn eventueel voor deze zaak aangestelde raadsman en de
vereniging van de betrokkene worden gezonden.
5. De uitspraken van een commissie zijn, wanneer de beroepstermijn is verstreken, onherroepelijk
en voor alle leden van de NZVB, bindend.
Artikel 30 Rechtsmiddelen
1. Beroep
a. Alleen de betrokkene zelf kan tegen een uitspraak in beroep gaan.
b. Tegen een berisping of een vrijspraak kan betrokkene niet in beroep gaan.
c. Indien het bestuur van de vereniging van de betrokkene van mening is dat een commissie
in strijd heeft gehandeld met de statuten, reglementen of bestuursbesluiten van of genomen
door organen binnen de NZVB en het belang van de NZVB heeft geschaad, kan zij
hiertegen, binnen de gestelde termijn, bij de betreffende commissie in beroep gaan.
2. Een beroep dient schriftelijk binnen de in de uitspraak vermeld staande termijn te worden
ingediend bij de commissie die het beroep dient te behandelen.
3. Voorwaarde
Een beroepschrift wordt pas dan in behandeling genomen, indien het eventueel bij de
uitspraak,waartegen in beroep wordt gegaan,vastgestelde borgsom is voldaan. Indien het
eventueel vastgestelde bedrag niet binnen 30 dagen na ontvangst van het beroepschrift is
ontvangen zal het beroepschrift als niet ontvankelijk worden verklaard en derhalve niet worden
behandeld.
4. De betrokkene dient, indien hij/zij voor meerdere overtredingen verschillende straffen opgelegd
heeft gekregen, in zijn/haar schrijven duidelijk aan te geven tegen welke straf, behorende bij
welke overtreding, hij/zij beroep aantekent.
5. Een reeds opgelegde straf zal, tenzij de betreffende commissie van beroep of
beroepscommissie anders beslist, niet worden opgeschort.
6. Een commissie is bevoegd om een eerder door een andere commissie gedane uitspraak in
beginsel te bevestigen of te wijzigen, dit zowel met betrekking tot de strafmaat, als de wijze van
omschrijving van een overtreding.
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Artikel 31 Gratie
1. In gevallen, waarin een betrokkene, aan de hand van voor een commissie nieuwe bewijzen of
argumenten, buiten de beroepstermijn, kan hij/zij schriftelijk verzoeken om een gedeeltelijke of
gehele herziening van de hem/haar opgelegde straf, kan hij/zij tevens een schriftelijk verzoek tot
gratie indienen bij het bestuur van de NZVB.
2. Het bestuur van de NZVB zal, alvorens tot eventuele gratie verlening over te gaan, eerst advies
inwinnen bij de commissie, die de op het gratie verzoek betrekking hebbende zaak het laatst in
behandeling heeft gehad.
3. Het bestuur van de NZVB zal twee maanden, na ontvangst van het verzoek, tot een beslissing
komen met betrekking tot het gratie verzoek.
4. Door een verzoek tot gratie zal de opgelegde straf niet worden opgeschort.
5. Bij een gratie verlening kan het bestuur van de NZVB de bij de uitspraak nog resterende straf als
voorwaardelijk opleggen.
Artikel 32 Tenuitvoerlegging
1. De in dit reglement bedoelde verenigingen, personen, organen en commissies zijn, binnen hun
bevoegdheden, verplicht er voor te zorgen dan wel er op toe te zien dat de opgelegde straffen
ook daadwerkelijk ten uitvoer worden gebracht.
2. Opgelegde straffen gaan dan pas in, op het moment van de uitspraak, tenzij de commissie
hierover anders beslist.
3. De opschorting van een tenuitvoerlegging ingevolge het bepaalde in artikel 30 sub 5 geschiedt
eerst na een duidelijke daartoe gedane mededeling met de betreffende Commissie van Beroep
of Commissie van Beroep.
4. De uitvoering van een opgelegde straf zal, indien het seizoen ten einde loopt, worden
opgeschort, tot aan de dag waarop de betreffende competitie of evenement weer zijn aanvang
zal hebben.
5. Indien de betrokkene is uitgesloten van het deelnemen aan of het leiden van wedstrijden heeft
de tenuitvoerlegging van een wedstrijd plaatsgevonden:
a. Nadat een wedstrijd in z’n geheel is gespeeld, inclusief een eventuele verlenging.
b. Indien een wedstrijd wordt gestaakt, waarbij de betrokkene niet bevoegd is om voor deze
wedstrijd resterende speeltijd mee te spelen.
6. De uitvoering van de in artikel 22 onder K en L genoemde straffen zal gebeuren indien het
bestuur dit voor het verdere verloop van de competitie nodig acht.
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