
Uitspraak van de KNVB / HZVO 

De HZVO valt onder het tuchtrecht van de KNVB. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de KNVB worden 

onveranderd overgenomen door de HZVO. Wel is het mogelijk dat de HZVO aanvullende straffen kan opleggen. Tevens 

kan de schorsing inhouden dat er niet mag worden deelgenomen aan de door de HZVO uitgeschreven vergadering. De 

door de KNVB tuchtrecht uitgesproken straffen zullen na berichtgeving door de KNVB op de website van de HZVO 

worden vermeld op de homepage bij uitspraak KNVB / HZVO  (HHR Artikel 48 - Tuchtrecht KNVB).de straf die als 

schikking wordt aangeboden is in de regel lager dan de norm die is vastgelegd in de handleiding tuchtzaken (zie 

www.knvb.nl/tuchtzaken) een speler(ster) die rechtstreeks een rode kaart heeft gekregen is altijd de voor de eerste 

volgende wedstrijd van zijn of haar team geschorst,ook als er geen rapport wordt gestuurd naar de KNVB. De speler 

(ster) mag ook niet in een ander team spelen tot zijn of haar team een wedstrijd heeft gespeeld zonder de geschorste 

speler(ster). Let op alle wedstrijdformulier worden gecontroleerd mocht toch blijken dat er gespeeld is wordt de straf 

zwaarder met een boete en extra minpunten.   

U wordt een schikkingsvoorstel aangeboden door de KNVB: 
een uitsluiting van X (X) wedstrijden van deelname aan alle competitie- en/of bekerwedstrijden van alle teams 
van uw vereniging tot en met de (gehele) dag waarop het bovenvermelde team van uw vereniging deze 
wedstrijden heeft gespeeld. De HZVO kan een extra straf opleggen na uitspraak van de KNVB, bij een directe 
rode kaart als gevolg van verbaal of fysiek contact met de scheidsrechter 

U wordt een schikkingsvoorstel aangeboden door de HZVO: 
een uitsluiting van X (X) wedstrijden van deelname aan alle competitie- en/of bekerwedstrijden van alle teams 
van uw vereniging tot en met de (gehele) dag waarop het bovenvermelde team van uw vereniging deze 
wedstrijden heeft gespeeld. De HZVO  schikkingsvoorstel zal lager uitvallen dan de straf  die de KNVB voorstelt. 

 

Naam Vereniging /Team Uitsluiting voor X wedstrijden Ingangsdatum 

    

    

    

 

 
 


