
 
bijlage 2:   overzicht sancties 

 
Onderstaand overzicht geeft de strafmaat van de KNVB aan bij zogenaamde molestaties. 
Deze  

strafmaat is leidraad voor het bestuur van v.v. S.J.C. bij het bepalen van de strafmaat voor 
overtredingen van de gedragsregels, zoals deze zijn beschreven in het ‘Statuut Sportiviteit 
en Respect’ van de vereniging v.v. S.J.C. voor zover deze reeds niet door de KNVB zijn of 
zullen worden bestraft. 

 

1. Protesteren  alleen gepleegd  samen met  anderen 

a. als niet-speler speelveld betreden zonder toestemming 

scheidsrechter (code 7) 
berisping t/m 2 wedstrijden 
uitsluiting 

2 t/m 4 wedstrijden 
uitsluiting 

b. als niet-speler het door woord en/of gebaar te kennen 

geven het niet eens te zijn met een beslissing v/d 
scheidsrechter (code 8) 

berisping t/m 4 wedstrijden 
uitsluiting 
 

2 t/m 6 wedstrijden 
uitsluiting 

 
 

2. Belediging in woord en/of gebaar (tegen persoon of 

tegen gezag) 

alleen gepleegd samen met anderen 

a. eenvoudig  

 
2 t/m 4 wedstrijden uitsluiting 4 t/m 6 wedstrijden 

uitsluiting 

b. grof 
 

4 t/m 8 wedstrijden uitsluiting 6 t/m 10 wedstrijden 
uitsluiting 

c. discrimineren 
 

6 t/m 10 wedstrijden uitsluiting 3 t/m 4 maanden 
uitsluiting 

 
 

3. Bedreiging alleen gepleegd samen met anderen 

a. dreigen met niet nader omschreven handelen, c.q. 

eenvoudig (v.b. “Ik krijg je nog wel”) 
6 t/m 8 wedstrijden uitsluiting 
 

8 t/m 10 wedstrijden 
uitsluiting 
 

b. dreigen met concreet fysiek gewelddadig handelen c.q. 

ernstig. (v.b. “Ik sla je straks in elkaar”) 
8 t/m 10 wedstrijden uitsluiting 
 

4 t/m 6 maanden 
uitsluiting 

 
 

4. Fysiek gewelddadig handelen alleen gepleegd samen met anderen 

a. handtastelijkheden (v.b. trekken aan kleding, wegduwen 

etc.) 
4 t/m 10 wedstrijden uitsluiting 
 

8 t/m 10 wedstrijden + 3 
t/m 5 maanden uitsluiting 

b. het gooien en/of trappen van voorwerpen in de richting 
van / spuwen naar (niet raak) 

6 t/m 8 wedstrijden uitsluiting 
 

3 t/m 5 maanden 
uitsluiting 

c. het gooien en/of trappen van voorwerpen tegen / 
spuwen van (raak) 

8 t/m 10 wedstrijden uitsluiting 
 

4 t/m 7 maanden 
uitsluiting 

d. slaan en/of schoppen in de richting van (niet raak) 
 

4 t/m 7 maanden uitsluiting 
 

5 t/m 12 maanden 
uitsluiting 

e. slaan en/of schoppen van (raak, geen pijn) 
 

7 t/m 12 maanden uitsluiting 
 

8 t/m 14 maanden 
schorsing 

 
 

5.  mishandeling alleen gepleegd samen met anderen 

a. lichte vorm: geen letsel, wel pijn 12 t/m 24 maanden schorsing 
 

24 t/m 36 maanden 
schorsing 

b. middelvorm: letsel (v.b. blauw oog) 
 

24 t/m 36 maanden schorsing 
 

36 t/m 48 maanden  
schorsing 

c. ernstige vorm: genezingsduur: > 10 dagen 36 t/m 48 maanden schorsing 
 

48 t/m 60 maanden 
schorsing 

d. zware vorm: blijvend letsel ontzetting lidmaatschap KNVB ontzetting lidmaatschap 
KNVB 

 
bron: handleiding tuchtzaken. Zie www.knvb.nl: downloadcentrum. 

 



 
toelichting op bijlage 2: overzicht sancties 

 

Naast de bestraffing van leden kan ook de vereniging door de KNVB bestraft worden, indien 
sprake is van molestaties door leden en/of toeschouwers: 

 

- v.v. SJC  wordt verantwoordelijk gesteld voor een overtreding, welke is begaan door 
haar leden en al degenen die in de vereniging een al dan niet betaalde functie (welke 
dan ook) bekleden; 

 

- v.v. SJC  wordt eveneens verantwoordelijk gesteld voor gedragingen van 
toeschouwers, die geen lid zijn van de KNVB, voor zover de vereniging ten aanzien 
van gedragingen onzorgvuldigheid ten laste wordt gelegd.  

 

Het referentiekader van sancties voor wangedrag en/of molestaties “buiten het speelveld” is 
hierop gebaseerd. 


