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Algemeen:

Begrippen

Regio:

Regio Zuid van de Nederlandse Volleybalbond

Organisator:

Regio Zuid

SC:

Scheidsrechter coördinator

Scheidsrechter:

Hij of zij die in het bezit is van een geldige scheidsrechterlicentie

cursus VS2:

Arbitrage- opleiding cursus VS-2

cursus VS3:

Arbitrage- opleiding cursus VS-3

Officialplicht:

De verplichting van verenigingen om voldoende scheidsrechters te
leveren op grond van het daarover bepaalde in het wedstrijdreglement, richtlijn, publicatie of leiddraad;

Regioraad:

Regioraad van de regio Zuid

Aanwijsgroep:

Een groep van scheidsrechters met dezelfde bevoegdheden om
wedstrijden op een bepaald niveau te leiden.

Werkingssfeer
De richtlijn is van toepassing voor alle verenigingen van de regio Zuid die uitkomen in de reguliere competitie en die deelnemen aan de regionale bekercompetitie en/of regiojeugdkampioenschappen. Deze richtlijn is eveneens van toepassing op geregistreerde scheidsrechters en
scheidsrechters in opleiding.
Hoofdstuk 1:

Scheidsrechter Coördinator (SC)

Artikel 1.1
Iedere vereniging moet jaarlijks vóór 15 mei een SC aanmelden, die namens het bestuur van de
vereniging in het daaropvolgende seizoen fungeert als contactpersoon tussen de door de vereniging aangemelde scheidsrechters en de Organisator. De SC treedt tevens op als aanwijzer van
de verenigingsscheidsrechters.
Teneinde de SC in voorkomende situaties te kunnen bereiken dienen naam, adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer en e-mailadres te worden opgegeven.
Artikel 1.2
De verenigingen moeten wijzigingen in de gegevens als bedoeld in artikel 1.1 schriftelijk (per email; arbitrage.zuid@nevobo.nl) doorgeven aan het regiokantoor.
Artikel 1.3
Informatie voor scheidsrechters en cursisten die aan de SC van een vereniging is verzonden of
medegedeeld, wordt geacht te zijn gegeven aan de betreffende scheidsrechter of cursist.

Regio Zuid – Richtlijn 07 - 22 juli 2013

2

Regio Zuid – Richtlijn 07
Richtlijn arbitrage

Hoofdstuk 2:

scheidsrechters

Artikel 2.1
Bij de inschrijving van teams voor de competitie, uiterlijk 15 mei, moet de vereniging gelijktijdig een opgave verstrekken van de regioscheidsrechters, verenigingsscheidsrechters en
scheidsrechters in opleiding die conform richtlijn 06 (Officialplicht) geleverd moeten worden.
Daarbij moet gebruik worden gemaakt van het formulier ‘licentieverlening scheidsrechters’. Op
dit formulier moet door de SC voor alle daarop vermelde scheidsrechters worden doorgegeven of
de betreffende scheidsrechter het volgend seizoen, nog als scheidsrechter actief wil zijn.
Artikel 2.2
De regio onderscheidt vijf categorieën scheidsrechters:
Nationale scheidsrechters, fluiten in de Eredivisie, Topdivisie, 1e divisie of 2e divisie.
Nationale Lijnrechters, fungeren als lijnrechter in de Eredivisie.
Verenigingsgebonden regioscheidsrechters die worden ingezet en die door de Organisator zijn ingedeeld in de aanwijsgroepen R1 en R2 zoals bedoeld in art 3.1;
Niet verenigingsgebonden regioscheidsrechters die door de Organisator worden ingezet
en die door de Organisator zijn ingedeeld in de aanwijsgroepen R1 en R2 zoals bedoeld
in art 3.1;
Verenigingsscheidsrechters, in de aanwijsgroepen V4 t/m V8, die voor de aanwijzing
van wedstrijden ter beschikking van de SC zijn en door deze worden ingezet als
scheidsrechter bij thuiswedstrijden van de eigen vereniging, onverminderd het bepaalde
in 5.7.
Artikel 2.3
Indien het aantal door de vereniging geleverde nationale/regioscheidsrechters hoger ligt dan
waartoe de vereniging op grond van het bepaalde richtlijn 06 gehouden is, dan telt een teveel
geleverde nationale/regionale scheidsrechter mee voor de telling van de verenigingsscheidsrechters.
Artikel 2.4
Iedere vereniging moet jaarlijks vóór 1 september de door de regioscheidsrechter digitaal ingevulde beschikbaarheidverklaring insturen. De niet verenigingsgebonden scheidsrechters doen de
opgave rechtstreeks aan de Organisator.
De scheidsrechter geeft zijn individuele mogelijkheden en beperkingen weer op de beschikbaarheidverklaring, rekening houdende met onderstaande opties:
De scheidsrechter vermeldt, aan welk team hij als speler, begeleider of toeschouwer is
verbonden, waarbij slechts de opgave van één team is toegestaan;
De scheidsrechter vermeldt, op welke dagen, data of tijden hij al dan niet beschikbaar is,
waarbij hij in het seizoen minimaal 14 speeldagen op zaterdag beschikbaar moet zijn;
De scheidsrechter geeft zijn wensen en beperkingen op, waarbij de volgende situaties relevant zijn voor de aanwijzing:
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Het aangewezen zijn op openbaar vervoer, fiets of auto;, standaard is een auto vereist.
Het hebben van lichamelijke beperkingen, waardoor niet aan te wijzen als eerste of
tweede scheidsrechter;
De wens om als koppel samen te fluiten met een andere scheidsrechter uit dezelfde aanwijsgroep;
De beschikbaarheid voor het fluiten van wedstrijden in de bekertoernooi en jeugdkampioenschappen en pd-wedstrijden.
Artikel 2.4.1
De SC of de regioscheidsrechters moeten aanvullingen en wijzigingen in de gegevens schriftelijk
(per e-mail; arbitrage.zuid@nevobo.nl) doorgeven aan het regiokantoor.
Artikel 2.5
Het in strijd met artikel 2.4 niet tijdig inzenden van één of meer beschikbaarheidverklaringen
van de regioscheidsrechters die ingevolge richtlijn 06 uiterlijk 15 mei zijn aangemeld, wordt gezien als een tekortkoming waarop artikel 9.3.3 van toepassing is. De vereniging wordt in dat
geval geacht niet te voldoen aan de Officialplicht, onverminderd het bepaalde in artikel 9.2.
Artikel 2.6
De Organisator kan, indien dit noodzakelijk is voor een goed verloop van de competitie, mede
op grond van art. 3.1.3.3. van het Wedstrijdreglement, jaarlijks nadere voorwaarden verbinden aan de levering van officials door de verenigingen.
Hoofdstuk 3:

aanwijsgroepen

Artikel 3.1
De verenigingen zijn verantwoordelijk voor het laten leiden van wedstrijden door voldoende
gekwalificeerde scheidsrechters overeenkomstig artikel 3.1.
Met toestemming van de Organisator is het toegestaan in voorkomende situaties een scheidsrechter uit een naast lagere aanwijsgroep aan te wijzen voor het leiden van een wedstrijd.

Hoofdstuk 4:

licenties

Artikel 4.1
De regioscheidsrechter die ingevolge richtlijn 06 door zijn vereniging wordt opgegeven en door
de Organisator is geaccepteerd, ontvangt een officialpas die geldig is voor het seizoen waarvoor
deze is afgegeven.
Verenigingsscheidsrechters ontvangen geen officialpas om zich te legitimeren.
De licentie van een niet verenigingsgebonden scheidsrechter wordt zonder tegenbericht van de
betreffende scheidsrechter automatisch verlengd, zolang deze voldoet aan de verplichtingen opgenomen in deze richtlijn.
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Artikel 4.2
Indien een scheidsrechter twee seizoenen geen wedstrijden heeft geleid, moet hij ter verkrijging van een geldige licentie opnieuw met goed gevolg een PvB-wedstrijd leiden.
Artikel 4.3
Gedrag, houding en uitingen van de scheidsrechter dienen in overeenstemming te zijn met de
functie als official van de Nevobo en mogen nimmer leiden tot schade in welke vorm dan ook aan
de Nevobo of haar leden.
Artikel 4.4
Indien de Nationale Strafcommissie daarom verzoekt, zal de licentie tijdelijk of definitief worden
ingetrokken. De vereniging en de scheidsrechter zijn verplicht de officialpas van betrokkene onverwijld op te sturen naar het regiokantoor. De vereniging waaraan de scheidsrechter verbonden
is, is verantwoordelijk voor het laten leiden van de eventueel reeds aangewezen wedstrijden.
Hoofdstuk 5:

het aanwijzen van scheidsrechters

Artikel 5.1.
De Organisator wijst regioscheidsrechters aan in de derde divisie tot en met de promotieklasse,
seniorenwedstrijden bij het bekertoernooi, de bekerfinales en bij jeugdkampioenschappen die in
de regio plaatsvinden. Tevens wijst de Organisator regioscheidsrechters aan bij beslissingswedstrijden en promotie-/degradatiewedstrijden in alle regioklassen.
De Organisator zal bij de aanwijzing rekening houden met de laatst bekende beschikbaarheidverklaring van de scheidsrechter en met de voorwaarden, vermeld in artikel 2.1 en richtlijn 06,
tenzij een goed competitieverloop hierdoor niet gewaarborgd kan worden.
Artikel 5.2
In de derde divisie dames en heren en in de promotieklasse heren worden de eerste en tweede
scheidsrechter aangewezen. In promotieklasse dames wordt alleen de eerste scheidsrechter
aangewezen. Dezelfde bepaling geldt voor het bekertoernooi, waarbij als uitgangspunt het
hoogst spelende team wordt gehanteerd.
Bij beslissingswedstrijden en promotiedegradatiewedstrijden kan de Organisator eventueel besluiten ook voor andere klassen de eerste en tweede scheidsrechter aan te wijzen.
Artikel 5.3
De Organisator is gerechtigd een aanwijzing op naam van een vereniging te doen. Dit zal onder
andere bij de aanwijzing voor het bekertoernooi jeugd gelden.
De Organisator zal scheidsrechters met een licentie, rekening houdend met de hen toegekende
code, aanwijzen voor het leiden van wedstrijden. De Organisator heeft het recht scheidsrechters
hoger aan te wijzen.
Artikel 5.4
Bij een aanwijzing op naam van een vereniging of op naam van een scheidsrechter is de vereniging aan wie de aangewezen scheidsrechter verbonden is, verantwoordelijk voor het laten leiden
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van deze wedstrijd door de aangewezen scheidsrechter, dan wel door een volgens deze richtlijn
gekwalificeerde scheidsrechter, conform artikel 3.1.
Artikel 5.5
De Organisator kan, in geval van overmacht, de aanwijzing van een scheidsrechter in de twee
hoogste klassen van de regio delegeren aan de SC van de thuisspelende vereniging, waarbij
toestemming kan worden verleend voor het inzetten van een verenigingsscheidsrechter.
Artikel 5.6
De SC van de thuisspelende vereniging wijst, namens de Organisator, verenigingsscheidsrechters aan bij thuiswedstrijden van zijn vereniging in de eerste klasse en lager van de regiocompetitie, onverminderd het bepaalde in artikel 5.16.
De SC wijst tellers bij alle teams aan bij thuiswedstrijden, alsmede 2 lijnrechters bij thuiswedstrijden in de topdivisie t/m derde divisie dames en heren. De lijnrechters in de eredivisie worden door de Organisator aangewezen.
Artikel 5.7
De Organisator is te allen tijde gerechtigd op naam scheidsrechters en cursisten aan te wijzen in
de eerste klasse en lager. De aanwijzing door de Organisator gaat dan voor op de aanwijzing
door de thuisspelende vereniging.
De Organisator stelt de thuisspelende vereniging van een dergelijke aanwijzing tijdig in kennis.
De aanwijzing op naam van een scheidsrechter is bindend voor de vereniging die deze scheidsrechter heeft aangemeld.
Artikel 5.8
Voor een wedstrijd die een beslissend karakter kan hebben en waarvoor de vereniging belast is
met de aanwijzing, kan op verzoek van één van de verenigingen de Organisator een scheidsrechter aanwijzen. Uiterlijk veertien dagen vóór de wedstrijddatum moet het gemotiveerde
verzoek zijn ingediend bij de Organisator, die de beide verenigingen zeven dagen voor de wedstrijddatum in kennis stelt van het genomen besluit.
In afwijking van het bepaalde in artikel 11.3. kan tegen dit besluit geen bezwaar en beroep worden aangetekend.
Artikel 5.9
Wanneer een scheidsrechter verhinderd is de aangewezen wedstrijd te leiden, dient de SC van
de vereniging waaraan de scheidsrechter verbonden is, voor een gekwalificeerde vervanger te
zorgen. Niet vereniginggebonden regioscheidsrechters communiceren rechtstreeks met de Organisator.
Afmeldingen voor op naam aangewezen wedstrijden kunnen door de Organisator slechts bij wijze van hoge uitzondering worden geaccepteerd. Het oordeel van de Organisator is hierbij altijd
doorslaggevend.
In het belang van een regulier competitieverloop kan de Organisator overgaan tot heraanwijzing
met oplegging van een administratieve maatregel in de zin van artikel 9.9.1.
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Artikel 5.10
Een vervanging moet, vooraf, per e-mail (arbitrage.zuid@nevobo.nl) aan de Organisator worden
gemeld. (Dit kan eventueel ook op het wedstrijdformulier met de afkorting PEV (= plaatsvervanger eigen vereniging) of PNO (= plaatsvervanger na overleg), indien het een vervanger
buiten de vereniging betreft). Indien de melding achterwege blijft, wordt de vervanging gezien
als het niet opkomen van de aangewezen scheidsrechter.
Indien vervanging van een scheidsrechter binnen de eigen vereniging niet mogelijk blijkt of indien de vereniging bij een aanwijzing op naam van de vereniging niet over een inzetbare
scheidsrechter kan beschikken, dient door de SC vervanging gezocht te worden door het inschakelen van een scheidsrechter buiten de eigen vereniging.
Artikel 5.11
Reclamaties op het aanwijsoverzicht moeten binnen vier werkdagen na het verschijnen van het
overzicht schriftelijk aan de Organisator worden meegedeeld.
Reclamaties worden ontvankelijk verklaard, indien bij de aanwijzing door of namens de Organisator fouten zijn gemaakt, waarbij geen rekening is gehouden met de beschikbaarheidgegevens die bij de Organisator bekend zijn. In dat geval zorgt de Organisator voor een heraanwijzing.
De Organisator is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in het gepubliceerde aanwijsoverzicht.
Artikel 5.12
Schriftelijke (her)aanwijzingen of mutaties in aanwijzingen, die door de Organisator aan de SC
dan wel direct aan individuele scheidsrechters zijn meegedeeld, worden beschouwd als legitieme
(her)aanwijzingen waarvoor de vereniging de verantwoordelijkheid draagt. De administratie van
de Organisator is bindend bij geschillen.
Artikel 5.13
Bij seniorenwedstrijden in het regiobekertoernooi worden alle scheidsrechters door de Organisator aangewezen volgens de aanwijsmethodiek die geldt voor het team dat in de hoogste klasse
uitkomt. Artikel 5.2 is hierbij van toepassing. Bij jeugdwedstrijden in het regiobekertoernooi
worden de verengingen op naam aangewezen, de vereniging dient zelf voor de invulling zorg te
dragen.
De scheidsrechters moeten voldoen aan de specificaties behorende bij de aanwijsgroep op het
niveau waarop het hoogste team uitkomt.
Artikel 5.14
Indien als gevolg van de team- en/of competitie-indeling, of anderszins, de verenigingsscheidsrechters niet beschikbaar (kunnen) zijn voor het leiden van thuiswedstrijden, kan een vereniging
die (tijdelijk) niet kan voldoen aan de verplichtingen, gesteld in artikel 5.6 bij de Organisator een
verzoek indienen om voor die gevallen de aanwijzing door de regioaanwijzer te laten verzorgen.
De Organisator kan aan deze assistentie nadere voorwaarden verbinden.
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Artikel 5.15
Het is in het kader van de aanwijzing toegestaan dat twee scheidsrechters steeds gezamenlijk
als koppel aangewezen worden. De beide verenigingen aan wie de scheidsrechters eventueel
verbonden zijn, dienen hiermee in te stemmen. Het verzoek tot vorming van een aanwijskoppel
moet uitdrukkelijk per e-mail (arbitrage.zuid@nevobo.nl) worden doorgegeven, daarnaast dient
dit op de beschikbaarheidverklaring worden aangegeven. Een scheidsrechter kan gedurende een
seizoen slechts met één andere scheidsrechter een koppel vormen.
Artikel 5.16
Twee of meer verenigingen kunnen een cluster vormen om de aanwijzing van verenigingsscheidsrechters bij hun thuiswedstrijden in de eerste klasse en lager onderling te regelen.
Binnen de cluster blijft, in geval niet anders schriftelijk tussen de verenigingen en de Organisator is geregeld, de thuisspelende vereniging verantwoordelijk voor het laten leiden van de
wedstrijd door een bevoegde, in de zin van deze richtlijn gekwalificeerde scheidsrechter.
Hoofdstuk 6:

het leiden van wedstrijden

Artikel 6.1
R1/R2/R3-scheidsrechters: Lange witte broek voorzien van witte riem, effen witte
polo of sweater met korte mouwen (eventueel niet storend voorzien van clublogo) met in het midden aan de borstzijde het Nevobo-scheidsrechtersembleem, witte sokken en bijvoorkeur witte
schoenen.
V4 t/m V8-scheidsrechters: Effen witte polo of sweater (eventueel niet storend voorzien
(incl V1 en V2)
van clublogo) met in het midden aan de borstzijde het Nevoboscheidsrechtersembleem. Bijvoorkeur lange witte broek voorzien
van witte riem, witte sokken en overwegend witte schoenen
Artikel 6.2
De scheidsrechter moet ten minste zestien minuten vóór de aanvangstijd in tenue bij het speelveld aanwezig zijn voor het leiden van de wedstrijd. Een scheidsrechter wordt geacht niet te zijn
opgekomen, indien hij op de aanvangstijd niet aanwezig is.
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Hoofdstuk 7:

beoordeling scheidsrechters

Artikel 7.1
In de twee hoogste seniorenklassen van de reguliere competitie en het vergelijkbare niveau in
het bekertoernooi moeten beide teams per gespeelde wedstrijd ieder een scheidsrechterbeoordelingsformulier invullen met een beoordeling van zowel de eerste en, in voorkomende gevallen de tweede scheidsrechter.
Bij de senioren wedstrijden in de 1e klasse en lager en jeugdwedstrijden van de reguliere competitie en het bekertoernooi is het wenselijk dat beide teams per gespeelde wedstrijd een scheidsrechterbeoordelingsformulier invullen met een beoordeling van de eerste scheidsrechter.
De beoordelingsformulieren moeten binnen twee weken na de wedstrijddag door de Organisator
digitaal zijn ontvangen via internet.
De verantwoordelijkheid voor het insturen van deze beoordelingsformulieren ligt bij elk team
afzonderlijk. Een beoordelingsformulier wordt pas als ingestuurd beschouwd, als de Organisator er een wedstrijd en een scheidsrechter aan kan koppelen én het formulier volledig is ingevuld.
Artikel 7.2
De scheidsrechters die zijn ingedeeld in aanwijsgroep code 1 en code 2 is het wenselijk om een
zelfbeoordelingformulier in te vullen van de gefloten wedstrijden. De zelfbeoordelingformulieren
moeten binnen twee weken na de wedstrijddag door de Organisator zijn ontvangen, per e-mail
of digitaal via internet.
Artikel 7.3
De plaatsing van scheidsrechters in de aanwijsgroepen als bedoeld in artikel 3.1 vindt jaarlijks
vóór aanvang van het seizoen plaats door de Organisator. Verenigingen kunnen doorlopend bij
de Organisator scheidsrechters voordragen voor plaatsing in een hogere dan wel lagere aanwijsgroep.
Op grond van de beoordelingsresultaten, beschikbaarheid van en eventueel anderszins opgedane
ervaringen met de scheidsrechter zal de Organisator een beslissing nemen over de plaatsing in
enige aanwijsgroep van de scheidsrechter. De Organisator kan nadere richtlijnen geven met betrekking tot de criteria die meewegen bij de indeling in de aanwijsgroepen.
Indien blijkt dat een scheidsrechter bij herhaling de hem toegewezen wedstrijden niet leidt,
wordt dit aangemerkt als een tekortschieten in de zin van artikel 9.13.
Artikel 7.3.1
De Organisator beslist met uitsluiting van ieder ander over de toelating van scheidsrechters tot
de respectievelijke aanwijsgroepen. De Organisator is gerechtigd te allen tijde mutaties in de
aanwijsgroepen uit te voeren.
Artikel 7.4
Indien de Organisator op grond van de vorige artikelen overgaat tot plaatsing van een scheidsrechter in een andere aanwijsgroep, wordt de scheidsrechter en de vereniging van de scheidsrechter hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
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Slechts indien de Organisator vóór 1 mei van enig jaar overgaat tot plaatsing in een lagere aanwijsgroep én dit ook onverwijld meedeelt op de wijze als hiervoor vermeld, kan de vereniging
worden gehouden een voldoende aantal scheidsrechters te leveren in richtlijn 06 officialplicht
Mutaties in aanwijsgroepen die na 1 mei ter kennis van de vereniging worden gebracht, kunnen
niet ten nadele van de vereniging werken waaraan de betreffende scheidsrechter in het voorafgaande seizoen verbonden was.
Artikel 7.5
De organisatie van de beoordeling en begeleiding van verenigingsscheidsrechters is primair
een taak van de verenigingen. De Organisator kan hierbij, op verzoek, ondersteuning verlenen.
De organisatie van de beoordeling en begeleiding van regioscheidsrechters is primair de verantwoordelijkheid van de Organisatie.
Artikel 7.6
De Organisator is verplicht jaarlijks één of meerdere (bijscholings)bijeenkomsten te organiseren voor de regioscheidsrechters in de aanwijsgroepen 1 en 2.
De Organisator kan in samenwerking met één of meerdere verenigingen deze bijeenkomst ook
houden voor verenigingsscheidsrechters.
De Organisator heeft naast de vereniging tot taak de voorlichting aan en de binding en communicatie met de verenigingsscheidsrechters te bevorderen. De Organisator kan hiertoe voor
de verenigingen richtlijnen opstellen.
Hoofdstuk 8:

vergoedingen

Artikel 8.1
De door of namens de Organisator op naam aangewezen scheidsrechters hebben recht op een
vergoeding van de reiskosten en een vergoeding voor het leiden van de wedstrijd. Verenigingsscheidsrechters hebben geen recht op reiskosten, indien ze thuiswedstrijden fluiten van de vereniging aan wie ze als scheidsrechter verbonden zijn.
Artikel 8.2
Indien door een scheidsrechter andere kosten (tol, veerboot, etc.) worden gemaakt kunnen deze
bij de Organisator binnen een maand worden gedeclareerd. Dit dient te gebeuren via het algemeen declaratieformulier.
Artikel 8.3
Aan een vereniging die een niet opgekomen (externe) scheidsrechter vervangt door een (gekwalificeerde) scheidsrechter van de eigen vereniging, wordt hiervoor € 10,00 vergoed (boven
de reguliere vergoeding). Dit geldt ook voor de vereniging van de scheidsrechter, die een wedstrijd op enige locatie van een niet-opgekomen scheidsrechter overneemt (mits voldoende gekwalificeerd).

Regio Zuid – Richtlijn 07 - 22 juli 2013

10

Regio Zuid – Richtlijn 07
Richtlijn arbitrage

Hoofdstuk 9:

maatregelen bij overtreding

Artikel 9.1
Het niet, niet tijdig, onvolledig of onjuist opgeven van gegevens als bedoeld in artikel 1.1 en 1.2.
wordt beboet met een boete van categorie 4.
Artikel 9.2
Het niet, niet tijdig, onvolledig of onjuist verstrekken van informatie wordt beboet met een boete
van categorie 3 per geconstateerde overtreding.
Artikel 9.3.1
Voor het niet tijdig leveren door de vereniging van voldoende scheidsrechters ingevolge de artikelen 2.1, 2.5 en richtlijn 06 wordt aan de vereniging een boete opgelegd van € 20 per te weinig
beschikbaar gestelde scheidsrechter. De controle op de officialplicht zal maandelijks worden uitgevoerd, onverminderd het hierna bepaalde in 9.3.2.
Artikel 9.3.2
Voor de derde divisie, promotieklasse en eerste klasse geldt, naast het bepaalde in 9.3.1, indien niet voldaan wordt aan het bepaalde in richtlijn 06, het hoogst spelende regioteam niet
toegelaten wordt tot de betreffende klasse waarop het volgens de eindklassering van het afgelopen seizoen recht zou hebben. Het team wordt terugverwezen naar de laagste klasse, mits
hiervoor wel aan de Officialplicht wordt voldaan.
Indien een vereniging twee of meer scheidsrechters te weinig levert, heeft de Organisator het
recht een overeenkomstig aantal teams van de betreffende vereniging deelname aan de competitie te ontzeggen.
Artikel 9.3.3
Indien de vereniging op enig moment tussen 1 september tot het einde van het seizoen waarop de scheidsrechteropgave betrekking heeft, niet voldoet aan het bepaalde in deze richtlijn
ten aanzien van de levering en beschikbaarheid van scheidsrechters, kan de Organisator een
boete van € 20,- opleggen per te weinig beschikbare of feitelijk inzetbare scheidsrechter.
De Organisator zal maandelijks, een inventarisatie doen van het scheidsrechterbestand en controleren of nog voldaan wordt aan de verplichtingen op grond van de richtlijn. Daarbij zal
vooral worden gelet op de verschillen tussen de feitelijke inzetbaarheid en de beschikbaarheidverklaring van een scheidsrechter.
Indien een vereniging op 1 januari minder scheidsrechters heeft geleverd dan 30% van het
voor die vereniging voor dat seizoen beschikbaar te stellen en feitelijk te leveren inzetbare
aantal scheidsrechters, kan door de Organisator een boete worden opgelegd.
Artikel 9.3.4

recidive

Indien de situatie van artikel 9.3.4. zich in het volgende seizoen bij herhaling bij een bepaalde
vereniging voordoet, dan kan de Organisator, naast het opleggen van de boete als bedoeld in
het vorige artikel, overgaan tot het uit de competitie nemen van een team van de in verzuim
zijnde vereniging. De uitslagen van dat team komen te vervallen.
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Artikel 9.3.5
Indien de Organisator tot een maatregel besluit op grond van het bepaalde in de artikelen 9.3.2,
9.3.3 of 9.3.4 en de vereniging komt zowel met een heren- als een damesteam uit in de klasse
waartoe de vereniging deelname ontzegd wordt, dan kan de vereniging binnen 5 dagen na daartoe schriftelijk door de Organisator te zijn gevorderd, zelf aangeven voor welk(e) team(s) de
maatregel dient te gelden. Indien de vereniging niet binnen 5 dagen antwoordt, is de Organisator gerechtigd (een) team(s) aan te wijzen.
Artikel 9.4
Bij het niet nakomen van verplichtingen uit deze richtlijn worden de verenigingen die instemmen met de gevormde koppels als bedoeld in artikel 5.15, beide verantwoordelijk gesteld voor
mogelijke tekortkomingen en dienovereenkomstig worden maatregelen aan beide verenigingen
opgelegd.
Artikel 9.5
Voor het zonder toestemming van de Organisator laten leiden van een wedstrijd door een
scheidsrechter uit een te lage aanwijsgroep in strijd met de artikelen 5.4 en/of 3.1 wordt de vereniging een boete van categorie 2 opgelegd.
Artikel 9.6
Voor het laten leiden van een wedstrijd door een persoon zonder geldige scheidsrechterlicentie in
strijd met artikel 4.1. wordt een boete van categorie 4 opgelegd. Indien een dergelijke overtreding bij herhaling wordt gemaakt, wordt per keer de boete verhoogd met categorie 5.
Het bepaalde dienaangaande in het regio wedstrijdreglement is onverminderd van kracht.
Artikel 9.7
Voor het niet tijdig reageren op een verzoek tot inlevering van de seizoenkaart op grond van het
bepaalde in de artikelen 4.3, 4.4 en 9.14 wordt de vereniging of vrije scheidsrechter een boete
van categorie 4 opgelegd. Indien een scheidsrechter een wedstrijd leidt, nadat het verzoek tot
inlevering van de seizoenkaart is gedaan, is artikel 9.7 van toepassing.
Artikel 9.8
Het niet leiden van de wedstrijd in het voorgeschreven tenue (artikel 6.1), het niet kunnen tonen
van de licentie (artikel 6.2) en het niet tijdig aanwezig zijn (artikel 6.3) worden gezien als tekortschieten in de zin van artikel 9.14.
Artikel 9.9.1
Voor het niet opkomen bij een wedstrijd van de op naam aangewezen scheidsrechter, alsmede
het niet laten leiden van de op naam van de vereniging aangewezen wedstrijd wordt de betreffende vereniging een boete van categorie 4 opgelegd.
Een gelijke boete wordt opgelegd aan de vereniging die verzuimt om een scheidsrechter aan te
wijzen bij een wedstrijd waarvoor de vereniging voor de aanwijzing verantwoordelijk is.
Niet verenigingsgebonden scheidsrechters die niet opkomen bij de toegewezen wedstrijd, wordt
persoonlijk een boete van categorie 4 opgelegd.
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Artikel 9.9.2
Bij het niet aanwezig zijn van een lijnrechter of teller als bedoeld in artikel 5.6 wordt per official
een boete van categorie 3 opgelegd.
( Lijnrechters en teller dienen vóór de toss aanwezig te zijn)
Artikel 9.10
Slechts in geval van overmacht, ter beoordeling van de Organisator, kan een boete als bedoeld
in artikel 9.9.1 of 9.9.2 achterwege blijven. Hiervoor is noodzakelijk dat de vereniging en
scheidsrechter een afdoende verklaring geven voor het verzuim.
Bij herhaling wordt de boete verhoogd met een boete van categorie 5 per niet opgekomen
scheidsrechter.
Wordt voor een derde maal in één seizoen geconstateerd dat een (ongebonden) scheidsrechter
niet is komen opdagen, zal de boete wederom verhoogd worden.
Herhaaldelijk niet opkomen van een (ongebonden) scheidsrechter kan leiden tot toepassing van
artikel 9.13.
Artikel 9.11
Bij het niet accepteren door (één van) de teams van een vervangende scheidsrechter op grond
van leidraad 1 wordt een boete van categorie 4 opgelegd. Tevens wordt dit beschouwd als het
niet opkomen van de weigerende ploeg in de zin van het regio wedstrijdreglement.
Artikel 9.12
Het niet, niet tijdig of onvolledig inleveren van een scheidsrechterbeoordelingsformulier op grond
van het bepaalde in hoofdstuk 7 wordt beboet met boete van categorie 1 per formulier.
Artikel 9.13
De Organisator kan de licentie tijdelijk of definitief intrekken, of de scheidsrechter indelen in een
andere aanwijsgroep, indien de scheidsrechter naar het oordeel van de Organisator bij herhaling
tekortschiet in de uitoefening van zijn taak en/of in strijd handelt met artikel 4.3 en/of niet meer
voldoet aan de beschikbaarheideisen zoals vermeld in hoofdstuk 2 en 3 van deze richtlijn.
De intrekking van de licentie of de plaatsing in een andere aanwijsgroep wordt schriftelijk, gemotiveerd, ter kennis gebracht van de scheidsrechter en van de vereniging waaraan de scheidsrechter eventueel verbonden is. De consequenties van het intrekken van de licentie dan wel het plaatsen in een andere aanwijsgroep op grond van dit artikel komen voor rekening van de betreffende
vereniging. De vereniging is verantwoordelijk voor het laten leiden van de reeds aan de scheidsrechter toegewezen wedstrijden.
Artikel 9.14
De Scheidsrechter zal voor elke onregelmatigheid, ongeacht of deze vóór, tijdens of na de
wedstrijd heeft plaatsgevonden, waarvan hij meent dat een mededeling op het wedstrijdformulier onvoldoende of niet meer mogelijk is, een rapport opstellen.
Tevens is de scheidsrechter verplicht, op verzoek van de Organisator van een eerder plaatsgevonden onregelmatigheid of ernstige overtreding alsnog een rapport op te stellen.
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Hoofdstuk 10: dispensatie
Artikel 10.1
Op verzoek van de SC kan de Organisator dispensatie verlenen met betrekking tot de beschikbaarheid in de zin van artikel 2.11.1, mits het totaal aantal volgens artikel 2.3.1 geleverde
scheidsrechters voor de betreffende aanwijsgroepen evenredig groter is dan op grond van de
Officialplicht noodzakelijk is én indien de beschikbaarstelling van de overige scheidsrechters binnen de aanwijsgroep zodanig is dat het capaciteitstekort, dat ontstaat door het verlenen van de
dispensatie, wordt gecompenseerd.
Artikel 10.2
Indien het aantal beschikbare en inzetbare scheidsrechters naar het oordeel van de Organisator voldoende is om een ongestoorde voortgang van de (beker)competitie in enig seizoen te
waarborgen, kan de Organisator voor de duur (van de rest) van het seizoen dispensatie verlenen voor het bepaalde met betrekking tot de Officialplicht en beschikbaarheid van scheidsrechters.
Artikel 10.3
De Organisator kan dispensatie verlenen met betrekking tot de in deze richtlijn opgenomen verplichtingen.
De Organisator kan aan het verlenen van dispensatie op grond van het bepaalde in dit hoofdstuk nadere voorwaarden verbinden, waaronder het opleggen van een dispensatievergoeding
van maximaal een boete van categorie 6.
De Organisator kan aan het toekennen van de dispensatie een termijn koppelen en met de
vereniging of scheidsrechter afspraken maken over (extra) prestaties van de vereniging of
scheidsrechter gedurende een bepaalde periode tijdens of na de dispensatietermijn.
Artikel 10.4
Een verzoek tot dispensatie moet door de vereniging, respectievelijk de niet verenigingsgebonden scheidsrechter, schriftelijk, gemotiveerd en tijdig worden ingediend bij de Organisator. Tijdig
betekent dat de vereniging of ongebonden scheidsrechter een verzoek tot dispensatie moet
doen, vóór dat men op grond van bepalingen in deze richtlijn in verzuim is geraakt.
Artikel 10.5
Een verzoek tot dispensatie zal door de Organisator met de meeste spoed worden behandeld.
De vereniging en/of de scheidsrechter wordt/worden schriftelijk van het besluit op de hoogte
gesteld.
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Hoofdstuk 11:

bezwaar- en beroepsprocedure

Artikel 11.1
Maatregelen en besluiten op grond van deze richtlijn kunnen zowel een vereniging als een individuele scheidsrechter betreffen.
Scheidsrechters, verbonden aan een vereniging, kunnen in het kader van deze richtlijn alleen
verzoeken indienen, bezwaar of beroep aantekenen tegen maatregelen of besluiten, indien het
verzoek, bezwaar of beroep mede is ondertekend door een bestuurslid van de vereniging.
Artikel 11.2
Een door de Organisator opgelegde maatregel of een genomen besluit op grond van deze richtlijn wordt geacht te zijn opgelegd of genomen door de Organisator.
Maatregelen en besluiten op grond van deze richtlijn worden onverwijld schriftelijk medegedeeld
aan de vereniging en, indien het een individuele scheidsrechter betreft, tevens aan de scheidsrechter.
Artikel 11.3
Een bezwaar tegen een door de Organisator op grond van deze richtlijn opgelegde administratieve maatregel of besluit, dient uiterlijk twee weken na dagtekening van de bekendmaking schriftelijk te worden ingediend bij de Regiomanager.
Artikel 11.4
Het indienen van een bezwaar leidt niet tot opschorting van de opgelegde maatregel dan wel het
genomen besluit.
Artikel 11.5
De gemotiveerde beslissing op een bezwaarschrift dient uiterlijk vier weken na datum van het
bezwaar schriftelijk aan de indiener te worden meegedeeld.
Artikel 11.6
Tegen een uitspraak op een bezwaarschrift door de Regiomanager staat voor de vereniging,
alsmede voor de eventueel betrokken scheidsrechter, beroep open bij de Strafcommissie.
Het beroep dient uiterlijk twee weken na dagtekening van de als gevolg van artikel 11.5 genomen beslissing schriftelijk en volledig gedocumenteerd te worden ingediend, onder vermelding
van minimaal één beroepsgrond.
Artikel 11.7
De Strafcommissie doet binnen vier weken na indiening van het beroepschrift uitspraak. In geval
het beroep naar mening van de Strafcommissie ongegrond is, kan in de uitspraak betaling van
de kosten van de procedure worden opgenomen. Tegen de uitspraak van de Protestcommissie
kan, volgens de bepalingen opgenomen in het Reglement Strafzaken, beroep worden ingesteld
bij de Commissie van Beroep.
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Artikel 11.8
Overschrijding van de termijnen als bedoeld in artikel 11.3 en 11.6 leidt tot niet ontvankelijk
verklaring.
Overschrijding van de termijnen als bedoeld in artikel 11.5 en 11.7 leidt tot toewijzing van het
bezwaar respectievelijk het beroep.
Hoofdstuk 12:

slotbepalingen

Artikel 12.1
In alle gevallen waarin deze richtlijn niet voorziet en waarin een beslissing moet worden genomen beslist de Regiomanager, nadat hij de Organisator heeft gehoord.
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