Algemeen tuchtreglement

American Football Bond Nederland
TR005
Aangenomen ALV --/--/----

AFBN Algemeen Tuchtreglement TR005

Pagina 1 van 18

INHOUD
ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 2: STRAFBARE HANDELINGEN
ARTIKEL 3: STRAFBAARHEID
ARTIKEL 4: TUCHTMAATREGELEN
ARTIKEL 5: AANGIFTE
ARTIKEL 6: DE TUCHTCOMMISSIE
ARTIKEL 7: ONDERZOEKSPROCEDURE
ARTIKEL 8: BIJLAGE BIJ HET TUCHTREGLEMENT
ARTIKEL 9: UITSPRAAK
ARTIKEL 10: DE COMMISSIE VAN BEROEP
ARTIKEL 11: HERZIENING
ARTIKEL 12: TENUITVOERLEGGING
ARTIKEL 13: ALGEMEEN
BIJLAGE I WERKWIJZE TUCHTCOMMISSIE AFBN.
BIJLAGE II AFBN TUCHTREGELING GESTANDAARDISEERDE AFDOENING

AFBN Algemeen Tuchtreglement TR005

Pagina 2 van 18

Definities
Speelcategorie zijn de in het wedstrijdreglement vastgelegde categorieën zoals Peewee, Cubs,
Cadets, Jeugd en senioren
Speldiscipline, Soort spel zoals vastgelegd in de reglementen; Flag Tackle
AFBN gebonden wedstrijd, een wedstrijd zoals vastgelegd in het wedstrijdreglement van de AFBN
Vertegenwoodigend team, Team samengesteld uit licnetiehouders onder de auspicien van de
AFBN zoals een nationaal team.
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ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN
1. De tuchtrechtspraak binnen de AFBN geschiedt krachtens:
a. Het Doping Reglement (DR) en het Tuchtreglement Dopingzaken (TD) voor doping
gerelateerd tuchtrecht
b. Het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie (TSI) voor tuchtrecht inzake seksuele intimidatie
c. Dit tuchtreglement in alle overige gevallen of indien voorgaande tuchtreglementen dit
voorschrijven.
2. Aan de tuchtrechtspraak ingevolge dit reglement zijn onderworpen:
a. De leden van de AFBN, als bedoeld in de statuten.
b. Natuurlijke personen en rechtspersonen, niet vallende onder artikel 1.2.a, die zich aan de
reglementen en statuten van de AFBN hebben onderworpen waaronder AFBN
licentiehouders en leden van een lid.
3. Het is de gewone leden van de AFBN verboden personen niet vallende onder artikel 1.2.b aan
wedstrijden, trainingen of enige andere vorm van beoefening der American Football sport te laten
deelnemen of anderszins van de voordelen van het lidmaatschap of aangesloten zijn bij een
gewoon lid van de AFBN te laten genieten.
4. Het is de gewone leden van de AFBN verboden hun leiding, in welke vorm en onder welke naam
dan ook, geheel of gedeeltelijk op te dragen aan of feitelijk te doen geschieden door personen niet
vallende onder artikel 1.2.b.
5. Het is de gewone leden van de AFBN verboden personen niet vallende onder artikel 1.2.b als
oefenmeesters, verzorgers, leiders, begeleiders of vertegenwoordigers van hun leden aan te stellen
of feitelijk als zodanig te laten optreden of werkzaam te zijn.
6. De leden en aangeslotenen van de AFBN, zoals gedefinieerd in Artikel 1.2 zijn verplicht alle
gevraagde inlichtingen, stukken en gegevens, waarover zij beschikken, terstond te verschaffen en
volledige medewerking te verlenen, op aanvraag van de tuchtcommissie inzake een aanhangige
tuchtzaak.
7. Ingevolge dit reglement kunnen straffen en maatregelen worden opgelegd, ook indien te zake
van dezelfde gedraging vanwege het Openbaar Ministerie een strafvervolging is of zal worden
aangevangen of reeds enige straf is opgelegd of anderszins enige straf- of tuchtmaatregel is
genomen, daaronder begrepen een bestraffing of andere maatregel door of vanwege een
vereniging of stichting of een scheidsrechter alsmede maatregelen van enig AFBN-orgaan met
uitzondering van de tuchtcommissie alsmede de commissie van beroep.
ARTIKEL 2: STRAFBARE HANDELINGEN
1. Strafbaar krachtens dit reglement zijn:
a. Overtredingen van de statuten en de reglementen van de AFBN, daaronder inbegrepen
dit reglement;
b. Overtredingen van besluiten van het bestuur van de AFBN, commissies of andere
organen, welke met de uitwerking of de uitvoering van de statuten of reglementen belast
zijn;
c. Overtredingen van besluiten van de ALV, waarbij aan leden of aangeslotenen
verplichtingen zijn opgelegd, alles voor zover de betreffende statutaire bepaling
respectievelijk reglement of besluit vóór het plegen der overtreding tot stand was gekomen,
in werking getreden en bekend gemaakt.
d. Overtreding van de gedragscode.
Onder overtreding wordt mede verstaan het niet, niet tijdig of in onvoldoende mate nakomen
van verplichtingen.
2. Strafbaar krachtens dit reglement zijn voorts:
a. Handelingen, welke naar Nederlands recht strafbaar zijn, gepleegd op een terrein of in
een lokaal van de AFBN, respectievelijk van een lid en/of tijdens of in verband met
activiteiten van de AFBN of van een lid;
b. Handelingen in strijd met de spelregels;
c. Handelingen in strijd met wezenlijke belangen van het American Football of van de AFBN;
d. Onbehoorlijke behandeling in woord of daad van vertegenwoordigers, scheidsrechters of
spelers;
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e. Wangedrag in, op of rond het veld, vernieling en vervuiling van de accommodaties.
a. Elk gewoon lid van de AFBN is verplicht tot het handhaven van de orde, zij is daarvoor
verantwoordelijk zowel vóór, tijdens als na de wedstrijd, evenals voor de persoonlijke
veiligheid van de spelers en functionarissen. Elk gewoon lid van de AFBN dient ervoor te
zorgen dat aan de eisen gesteld ten aanzien van de inrichting van het speelveld alsmede
de accommodatie wordt voldaan.
b. Het niet nakomen van de verplichtingen, bedoeld in het vorige onderdeel, is strafbaar.
4. Strafbaar krachtens dit reglement zijn verder het gelegenheid bieden of aansporen tot het
vergemakkelijken van of het behulpzaam zijn bij het plegen van een strafbare handeling.
3.

ARTIKEL 3: STRAFBAARHEID
1. Verenigingen en stichtingen als bedoeld in artikel 1.2, kunnen worden gestraft voor strafbare
handelingen van hun leden respectievelijk aangeslotenen.
2. Verenigingen en stichtingen als bedoeld in artikel 1.2, welke toeschouwers toelaten, kunnen
worden gestraft voor nalatigheid in het treffen van voldoende maatregelen ter voorkoming van
handelingen als bedoeld in artikel 2.2 door toeschouwers gepleegd.
3. Bestuursleden en personen die anderszins betrokken zijn bij de leiding van een vereniging of
stichting als bedoeld in artikel 1.2 respectievelijk haar leden of aangeslotenen kunnen bij nalatigheid
in het treffen van voldoende maatregelen worden gestraft voor strafbare handelingen van die
vereniging of stichting en/of haar leden c.q. aangeslotenen.
4. Personen die in een team of anderszins in groepsverband aan een sportbeoefening deelnemen,
kunnen worden gestraft voor handelingen als bedoeld in artikel 2.2, welke door henzelf of andere
deelnemers tijdens een sportbeoefening zijn gepleegd. Deze verantwoordelijkheid kan leiden tot het
opleggen van één of meer tuchtmaatregelen aan het team of de groep als zodanig.
5. Licentiehouders welke geregistreerd zijn bij de AFBN Ledenadministratie, kunnen worden
gestraft voor handelingen als bedoeld in artikel 2.2, welke door henzelf tijdens of buiten de
sportbeoefening zijn gepleegd.
6. Coaches, verzorgers, leiders of begeleiders van personen kunnen uitsluitend of mede
verantwoordelijk worden gesteld voor strafbare handelingen van personen met- of ten behoeve van
wie zij als zodanig werkzaam zijn.
7. Tot strafbaarheid is opzet, schuld, nalatigheid of onzorgvuldigheid vereist.
ARTIKEL 4: TUCHTMAATREGELEN
1. Als tuchtmaatregel kunnen worden opgelegd:
a. Waarschuwing;
b. Berisping;
c. Geldboete van ten hoogste EUR 2.500 voor een gewoon lid en een geldboete van ten
hoogste EUR 500 voor een natuurlijk persoon.
d. Schorsing van basis- en/of competitielicentie voor een daarbij te bepalen periode van ten
hoogste twaalf maanden;
e. Ontzetting uit het lidmaatschap als lid van de AFBN;
f. Oplegging van strafpunten respectievelijk ontneming van winstpunten in een competitie
respectievelijk verlies van de wedstrijd met 0-20;
g. Verbod om aan een bepaald aantal wedstrijden deel te nemen, dan wel gedurende
bepaalde tijd of voor het leven aan wedstrijden deel te nemen (Schorsing persoon gebonden
licentie);
h. Een speelverbod met automatische degradatie;
i. De verplichting tot het betalen van een schadevergoeding;
j. Het (uit)spelen van één of meer wedstrijden zonder publiek;
k. Het wijzigen van een 'thuiswedstrijd' in een 'uitwedstrijd';
l. Het uitspelen van een wedstrijd op het veld van de tegenstander;
m. Het voorschrijven van te nemen maatregelen;
n. Beëindiging van functies en bevoegdheden;
o. Verbod om gedurende een bepaald aantal wedstrijden, voor een bepaalde tijd, dan wel
voor het leven functies, bevoegdheden of werkzaamheden te vervullen respectievelijk te
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verrichten, hetzij binnen de AFBN, hetzij bij haar gewone leden.
2. Bij het opleggen van een speelverbod worden de volgende soorten wedstrijden onderscheiden:
a. Gebonden wedstrijden. Hieronder worden competitie-, beker-, Europacup-, en
vriendschappelijke wedstrijden verstaan, indien en voor zover zij tot en met de dag waarop
de bestrafte overtreding werd begaan bij de AFBN-wedstrijdcommissie zijn aangemeld,
alsmede wedstrijden die binnen de tijd van de opgelegde straf alsnog worden aangemeld;
b. Competitiewedstrijden. Hieronder worden door wedstrijdcommissie vastgestelde
competitie- en bekerwedstrijden verstaan;
c. Onder competitie- en gebonden wedstrijden worden voor de toepassing van dit reglement
eveneens begrepen wedstrijden te spelen door vertegenwoordigende teams, dit tenzij de
tuchtcommissie anders bepaalt.
3. Indien voor een bepaalde duur of voor een bepaald aantal wedstrijden een speelverbod is
opgelegd, is het de betrokkene ook verboden tijdens dat speelverbod in enigerlei functie aan die
wedstrijden deel te nemen, tenzij de tuchtcommissie anders bepaalt.
4. Een opgelegd speelverbod heeft betrekking op wedstrijden te spelen door het team waarvan de
betrokkene deel uitmaakte toen hij werd bestraft. Voor de duur van het speelverbod is het de
betrokkene evenmin toegestaan in andere teams in dezelfde speelcategorie deel te nemen, dit
tenzij de tuchtcommissie anders bepaalt.
5. Wanneer wedstrijden waarop het speelverbod betrekking heeft reglementair verloren worden
verklaard niet door een forfait op voorhand van het team zelf, worden deze wedstrijden voor de
tenuitvoerlegging van het speelverbod geacht te zijn gespeeld.
6. Te zake van één strafbare handeling kunnen meer tuchtmaatregelen worden opgelegd.
7. Tuchtmaatregelen kunnen geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk worden opgelegd.
a. Daarbij geldt een proeftijd van 24 maanden, tenzij de tuchtcommissie anders bepaalt. De
voorwaarden kunnen inhouden het verrichten of nalaten van bepaalde handelingen alsook
het treffen van maatregelen ter voorkoming van herhaling.
b. Een van de voorwaarden gedurende de proeftijd is steeds - ook dan wanneer de
tuchtrechtelijke uitspraak dat niet uitdrukkelijk vermeldt - dat de betrokkene zich dient te
onthouden van nieuwe strafbare feiten in de zin van het tuchtreglement.
c. Handelingen in strijd met een bepaalde voorwaarde, gepleegd tijdens de proeftijd, zijn
strafbare handelingen, waarop het gestelde onder artikel 2 van toepassing is.
d. De beslissing dat een voorwaardelijk opgelegde tuchtmaatregel alsnog onvoorwaardelijk
zal zijn, berust uitsluitend op de grond van het latere plegen van een strafbare handeling,
daaronder begrepen handelingen in strijd met de voorwaarde(n) gedurende de proeftijd.
8. Gedurende een schorsing is het de geschorste verboden de rechten en bevoegdheden uit het
lidmaatschap van de AFBN, alsmede indien het een natuurlijk persoon betreft de rechten en
bevoegdheden uit het lidmaatschap van een vereniging respectievelijk het aangesloten zijn bij een
stichting, waartoe die persoon behoort, uit te oefenen behoudens de rechten welke dit reglement
verschaft.
9. De verplichtingen uit het lidmaatschap respectievelijk het aangesloten zijn als bedoeld onder
artikel 4.8 blijven gedurende de schorsing onverkort voortduren, tenzij bij de uitspraak anders is
bepaald.
10. Onverminderd hetgeen in het officiële wedstrijdreglement is bepaald is de voorzitter van de
tuchtcommissie bevoegd in ernstige gevallen en indien het belang van de AFBN dit zeer wenselijk
maakt, een lid of een persoon als bedoeld in artikel 1.2.b te verbieden om in afwachting van de
behandeling van de zaak door de tuchtcommissie, bepaalde rechten en bevoegdheden uit te
oefenen en/of een functie te bekleden.
11. Overeenkomstig nadere regels, volgens artikel 7 vast te stellen als bijlage bij dit tuchtreglement,
is de voorzitter van de tuchtcommissie of, in voorkomend geval, de vicevoorzitter, bevoegd
voorlopige maatregelen te treffen, waaronder in bijzondere gevallen de maatregel, dat de speler, in
afwachting van de behandeling door en de uitspraak van de tuchtcommissie, speelgerechtigd is.
12. Door het AFBN-bestuur zijn, in samenspraak met de tuchtcommissie, spelregels aangewezen
waarvan bij overtreding de behandeling niet door de tuchtcommissie plaatsvindt, maar waarvan bij
overtreding een gestandaardiseerde, door het AFBN-bestuur in samenspraak met de
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tuchtcommissie vastgestelde tuchtmaatregel, wordt opgelegd. Deze zijn vastgelegd in Bijlage II van
dit tuchtreglement
ARTIKEL 5: AANGIFTE
1. Aangifte van strafbare handelingen als gedefinieerd in artikel 2. Kan worden gedaan door:
a. De leden van de AFBN, als bedoeld in de statuten.
b. Natuurlijke personen en rechtspersonen, niet vallende onder artikel 1.2.a, die zich aan de
reglementen en statuten van de AFBN hebben onderworpen waaronder AFBN
licentiehouders en leden van een lid.
c. Voorzitter of zijn/haar vervanger van de Wedstrijdcommissie
d. Voorzitter of zijn/haar vervanger van de Scheidsrechterscommissie
e. Voorzitter of zijn/haar vervanger van de Tuchtcommissie
2. De tuchtcommissie zal in zitting de aangifte beoordelen en vaststellen of er grond is voor een
tuchtzaak en de aanklacht in behandeling nemen.
3. De procedure van aangifte en afhandeling hiervan en eventuele tuchtzaken is vastgelegd in
bijlage I van dit tuchtreglement en wordt door het AFBN-bestuur in samenspraak met de
tuchtcommissie vastgesteld.
ARTIKEL 6: DE TUCHTCOMMISSIE
1. De berechting van alle strafbare handelingen wordt in eerste aanleg gedaan door de
tuchtcommissie, behoudens in gevallen waarin daartoe in de statuten en reglementen van de AFBN
uitdrukkelijk het bestuur of een ander orgaan van de AFBN is aangewezen.
2. De uitspraken van de tuchtcommissie kunnen niet ten gevolge hebben dat beslissingen van de
AFBN-scheidsrechters tijdens American Footballwedstrijden worden veranderd of ongedaan
gemaakt.
3. De Tuchtcommissie is een onafhankelijke commissie die is samengesteld uit minimaal 3
personen waaronder een voorzitter, een of meerdere(ex) scheidsrechter(s) en een of meerdere(ex)
speler(s) of coach(es). De leden worden door het bestuur benoemd.
4. Deze commissie ziet er op toe dat de regels en sancties die vastgelegd zijn in de diverse
reglementen worden nageleefd en toegepast.
5. De leden van de tuchtcommissie, worden door het AFBN-bestuur benoemd voor de periode van
drie jaar. Na afloop van hun termijn zijn zij steeds terstond herbenoembaar.
6. De in artikel 6.3 bedoelde personen kunnen niet zijn:
a. Lid van de commissie van beroep;
b. Raadsman van één der partijen in een voor de commissie gebrachte zaak.
c. Zij mogen niet werkzaam zijn in bezoldigde of onbezoldigde functies bij één der partijen in
een voor de commissie gebrachte zaak.
7. Zij dienen hun werkzaamheden uit te voeren zonder aanzien van personen en met eerlijkheid en
onzijdigheid.
8. De tuchtcommissie kan zich laten bijstaan door een jurist.
9. Wanneer de tuchtcommissie dient te oordelen over een tuchtrechtelijk verwijt gemaakt aan een
scheidsrechter wordt de tuchtcommissie voor die gelegenheid aangevuld met een lid van de
scheidsrechterscommissie. Het lid van de scheidsrechterscommissie heeft in een dergelijk geval de
bevoegdheid te zake van de te nemen beslissing zijn/haar stem als toegevoegd lid van de
tuchtcommissie uit te brengen.
10. Wraking van Commissieleden:
a. Partijen hebben het recht één of meer Commissieleden te wraken.
b. De wraking dient te geschieden door middel van een digitale brief aan de voorzitter van
de Tuchtcommissie, waarin gemotiveerd wordt aangegeven welk Commissielid wordt
gewraakt.
c. Wraking kan geschieden uiterlijk 5 dagen nadat de vereniging in kennis is gesteld van de
behandeling van een overtreding door de Tuchtcommissie of in geval van een spoedgeschil
alleen onmiddellijk na de opening van de mondelinge behandeling.
Overschrijding van deze termijn leidt tot niet-ontvankelijkheid van de wrakende partij in
haar beroep op wraking.
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d. Met inachtneming van het vorenstaande zijn op de wraking de regels van artikel 1033 tot
en met 1035 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van overeenkomstige toepassing.
ARTIKEL 7: ONDERZOEKSPROCEDURE
1. Het in dit artikel bepaalde is van toepassing indien een getuige - de persoon die overweegt een
aanklacht in te dienen daaronder begrepen - laat weten zich bedreigd te voelen, en om die reden
niet bereid is een verklaring als getuige te willen afleggen dan wel een aanklacht ter zake van een
strafbare handeling in te dienen.
2. De hier bedoelde getuige kan zich tot de voorzitter van de tuchtcommissie wenden, met het
verzoek een onderzoek commissaris aan te wijzen, die tot taak heeft:
i) de getuige te horen en ook overigens onderzoek te doen naar het door de getuige
gemelde voorval;
ii) te zake een aanklacht in te dienen bij de tuchtcommissie, indien dat naar zijn oordeel
opportuun is;
iii) Ter zake van die aanklacht als getuige op te treden bij het onderzoek daarvan door de
tuchtcommissie.
3. De onderzoek commissaris vergewist zich bij zijn onderzoek van:
i) de identiteit van de getuige;
ii) van diens redenen om niet in de openbaarheid een verklaring te willen afleggen of een
aanklacht in te dienen, en
iii) van de betrouwbaarheid van de door de getuige afgelegde verklaringen.
4. De onderzoek commissaris dient aanwezig te zijn op de zitting van de tuchtcommissie waarop de
aanklacht wordt onderzocht. De onderzoek commissaris zal in de eerste plaats in beslotenheid door
de tuchtcommissie worden gehoord. Op die zitting zal de tuchtcommissie zich vergewissen van de
hiervoor in lid 3 bedoelde vragen.
5. Vervolgens zal de openbare behandeling van de aanklacht ter hand worden genomen, alwaar de
beklaagde en/of zijn raadsman bevoegd zijn de onderzoek commissaris te ondervragen. De
voorzitter van de tuchtcommissie is bevoegd de beantwoording van vragen die tot bekendwording
van de identiteit van de getuige kunnen leiden te beletten.
6. Tegen einduitspraken van de tuchtcommissie die geheel of gedeeltelijk berusten op toepassing
van de in dit artikel bedoelde onderzoeksprocedure staat hoger beroep open.
ARTIKEL 8: BIJLAGE BIJ HET TUCHTREGLEMENT
1. De aangifte, het aanhangig maken van tuchtzaken en de werkwijze van de tuchtcommissie
worden geregeld bij een door het bestuur vast te stellen bijlage bij het tuchtreglement.
2. Standaard afhandeling van bepaalde strafbare handelingen, vastgesteld door het AFBN
Bestuur in samenspraak met de tuchtcommissie.
ARTIKEL 9: UITSPRAAK
1. Na afloop van een behandeling wordt hetzij terstond uitspraak gedaan, hetzij door de
voorzitter medegedeeld wanneer zij zal worden gedaan.
2. De uitspraak vindt niet later plaats dan op de vijftiende dag na sluiting van het onderzoek.
De uitspraak kan schriftelijk dan wel mondeling geschieden.
3. Oordeelt de tuchtcommissie de aanklacht niet in voldoende mate bewezen, dan spreekt zij de
aangeklaagde vrij.
4. Het bewijs dat de aangeklaagde het tenlastegelegde feit heeft begaan, kan door de
tuchtcommissie slechts worden aangenomen, indien zij daarvan uit het onderzoek op de
terechtzitting door de inhoud van onderstaande bewijsmiddelen de overtuiging heeft bekomen.
Als bewijsmiddelen worden alleen erkend:
1°. eigen waarneming van de tuchtcommissie;
2°. verklaringen van de aangeklaagde;
3°. verklaringen van een getuige;
4°. verklaringen van een deskundige;
5°. schriftelijke bescheiden;
6°. (audio)visuele beelden.
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Feiten of omstandigheden van algemene bekendheid behoeven geen bewijs.
5. Oordeelt de commissie de aanklacht bewezen, dan bepaalt zij welke tuchtmaatregel(en) te zake
aan de aangeklaagde zullen worden opgelegd.
6. In geval de commissie de aanklacht feitelijk bewezen oordeelt, doch tevens van oordeel is dat de
aangeklaagde geen enkel verwijt treft, kan zij hem schuldig verklaren zonder oplegging van enige
maatregel. (AVAS, afwezigheid van alle schuld)
7. De uitspraak bevat een kort dictum van de gronden waarop deze berust.
8. Bij de uitspraak wordt mededeling gedaan van de rechtsmiddelen die tegen de uitspraak
openstaan, alsmede van de termijn waarbinnen die dienen te worden aangewend.
9. Van de uitspraak wordt schriftelijk mededeling aan het AFBN-secretariaat gedaan.
10. De kosten van het onderzoek komen ten laste van degene aan wie een straf of maatregel is
opgelegd en ten laste van de AFBN indien geen straf is opgelegd, behoudens verhaal op derden,
alles indien bij de uitspraak niet anders is bepaald.
11. De kosten van onderzoek worden door de ALV op een vastrecht van € 100,00 bepaald.
12. Tuchtmaatregelen treden in werking van het ogenblik dat de aangeklaagde redelijkerwijs van de
uitspraak kennis heeft kunnen nemen.
ARTIKEL 10: DE COMMISSIE VAN BEROEP
1. In geval de tuchtcommissie de aanklacht geheel of gedeeltelijk ongegrond verklaart, kan het
AFBN-bestuur van deze uitspraak, in hoger beroep komen.
2. De aangeklaagde kan - indien de tuchtcommissie de aanklacht geheel dan wel gedeeltelijk
gegrond heeft geoordeeld - van deze uitspraak in hoger beroep komen bij de commissie van beroep
indien en voor zover door de tuchtcommissie een van de navolgende sancties is bepaald c.q
opgelegd:
- een speelverbod van meer dan drie wedstrijden;
- een geldboete van minimaal dan EUR 500;
- schorsing voor de periode van minimaal zes maanden;
- ontzetting uit het lidmaatschap;
- gedurende een bepaalde tijd aan wedstrijden deel te nemen, uitsluitend voor hele teams;
- speelverbod met automatische degradatie;
- verplichting tot het betalen van een schadevergoeding van minimaal EUR 250;
- het voorschrijven van te nemen maatregelen welke een bedrag van EUR 250
overschrijden;
- beëindiging van functies en bevoegdheden;
- verbod om ooit nog of gedurende een bepaalde tijd functies, bevoegdheden of
werkzaamheden te vervullen, respectievelijk te verrichten, hetzij binnen de AFBN of bij haar
leden.
3. Het hoger beroep wordt door of namens de aangeklaagde respectievelijk het AFBN bestuur
ingesteld door een schriftelijke mededeling aan de voorzitter van de commissie van beroep, welke
hiervoor bereikbaar is via het adres van het AFBN-secretariaat.
a. Deze mededeling moet door de voorzitter zijn ontvangen binnen veertien dagen nadat de
aangeklaagde redelijkerwijs van de uitspraak kennis heeft kunnen nemen.
b. Bij deze mededeling kunnen bezwaren tegen de uitspraak van de tuchtcommissie worden
aangevoerd. Nadien kunnen, gedurende 14 dagen nadat de gronden van de uitspraak van
de tuchtcommissie redelijkerwijs bekend kunnen worden geacht, (nadere) bezwaren tegen
de uitspraak van de tuchtcommissie worden aangevoerd.
4. Het reglement van Beroep bepaalt de leden van de commissie van beroep en de te volgen
procedure.
5. Door het instellen van hoger beroep wordt de tenuitvoerlegging van een bepaalde straf niet
opgeschort.
6. De behandeling van het hoger beroep geschiedt door de commissie van beroep.
7. De kosten van hogerberoep worden door de ALV op een vastrecht van € 500,00 bepaald.
8. De behandeling van het hoger beroep kan eerst plaatsvinden na betaling van het onder artikel
10.8 genoemde vastrecht door de aanvragen van het hoger beroep.
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9. De kosten van het onderzoek komen ten laste van degene aan wie een straf of maatregel is
opgelegd en ten laste van de AFBN indien geen straf is opgelegd, behoudens verhaal op derden,
alles indien bij de uitspraak niet anders is bepaald.
10. Het in of krachtens dit reglement bepaalde is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
11. De commissie is bevoegd andere en/of zwaardere tuchtmaatregelen op te leggen en is
overigens vrij in haar beoordeling.
12. Indien een beslissing van de commissie van beroep tot gevolg heeft dat een gedane uitspraak
geheel of gedeeltelijk wordt vernietigd of gewijzigd, kan daaraan door de aangeklaagde noch door
derden enig recht op schadeloosstelling worden ontleend, terwijl evenmin aanspraak kan worden
gemaakt op het overspelen van één of meer wedstrijden.
13. De uitspraken van de commissie van beroep kunnen niet ten gevolge hebben dat beslissingen
van AFBN-scheidsrechters genomen tijdens een wedstrijd worden veranderd of ongedaan gemaakt.
ARTIKEL 11: HERZIENING
1. Een persoon, vereniging of stichting aan wie een tuchtmaatregel is opgelegd waartegen geen
hoger beroep meer openstaat, kan gehele of gedeeltelijke herziening daarvan verzoeken op grond
van feiten of omstandigheden, welke bij de behandeling niet ter kennis van de tuchtcommissie
respectievelijk van de commissie van beroep waren gekomen.
2. Het verzoek om herziening moet schriftelijk worden gedaan bij de voorzitter van de commissie
welke de tuchtmaatregel heeft opgelegd en dient een nauwkeurige opgave te bevatten van de feiten
en omstandigheden, alsmede de bewijsstukken, waarop het verzoek is gegrond.
3. De voorzitter van de bevoegde commissie gaat vooreerst na of de schriftelijke aanvraag en de
daarbij overlegde bewijsstukken en bekend geworden feiten voldoende grond zijn voor een
hernieuwde behandeling.
Hij deelt zo spoedig mogelijk doch binnen 14 dagen, zijn bevindingen mede aan de verzoeker,
alsmede aan de commissie.
4. Indien de voorzitter van de betreffende commissie van oordeel is, dat er voldoende grond
aanwezig is voor een hernieuwde behandeling, dan vindt deze zoveel mogelijk plaats
overeenkomstig het bij of krachtens het tuchtreglement bepaalde.
ARTIKEL 12: TENUITVOERLEGGING
1. De in artikel 1.2 genoemde personen, verenigingen en stichtingen zijn, ieder binnen de kring van
hun bevoegdheden, verplicht er voor zorg te dragen respectievelijk er op toe te zien dat
opgelegde tuchtmaatregelen worden uitgevoerd en nageleefd.
2. Het niet nakomen van de in artikel 12.1 bedoelde verplichting is een strafbare handeling als
bedoeld in artikel 2.
ARTIKEL 13: ALGEMEEN
1. Beslissingen omtrent tuchtmaatregelen krachtens dit reglement opgelegd kunnen geen rechten
op schadeloosstelling doen ontstaan, uit welke grond dan ook.
2. Daar waar dit reglement of enig ander reglement geen direct uitsluitsel geeft met betrekking
tuchtzaken en protesten, beslist de tuchtcommissie.
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BIJLAGE I WERKWIJZE TUCHTCOMMISSIE AFBN.
1. Van strafbare handelingen als bedoeld in artikel 2 van het tuchtreglement kan door een ieder als
gedefinieerd in Artikel 5 van het tuchtreglement aangifte worden gedaan. Aangifte geschiedt
schriftelijk, dan wel per email aan de tuchtcommissie, al dan niet via het AFBN-Secretariaat. Bij het
doen van aangifte worden - zo mogelijk - daartoe vastgestelde formulieren gebruikt.
2. Aangiftes worden zo snel mogelijk echter binnen 6 weken na ontvangst door de tuchtcommissie
beoordeeld.
3. Aangiftes worden beoordeelt door de voorzitter of zijn/haar vervanger van de tuchtcommissie op
ontvankelijkheid alvorens tot een aanklacht te komen.
4. Indien een aangifte niet ontvankelijk wordt verklaard kan d.m.v. een protest om herziening
worden gevraagd mits voorzien van nieuwe van feiten of omstandigheden, welke bij de beoordeling
niet ter kennis van de tuchtcommissie waren gekomen.
5. De voorzitter van de tuchtcommissie stelt de aangever indien de aangifte in behandeling wordt
genomen op de hoogte van de procedure en de geplande behandeldatum en na afloop de uitkomst
van de beoordeling.
6. Indien de tuchtcommissie een aangifte ontvangt van een strafbare handeling en de betrokkene
niet door of vanwege het AFBN bestuur in kennis is gesteld van de aangifte, zal de tuchtcommissie
de aangeklaagde(n) middels een brief of per email van de aangifte in kennis stellen.
7. De aangeklaagde heeft het recht een verweerschrift in te dienen. Dit dient binnen vier
(4) dagen nadat de aangeklaagde te verstaan is gegeven dat zijn zaak aan de tuchtcommissie is
voorgelegd te worden ingediend, schriftelijk, dan wel per email aan de tuchtcommissie, al dan niet
via het AFBN-Secretariaat. Op later ontvangen verweerschriften hoeft de tuchtcommissie geen acht
te slaan.
8. De voorzitter of zijn/haar vervanger van de tuchtcommissie kan op grond van zwaarwegende
redenen uitstel verlenen van de termijn sub 7.
9. Op basis van de aangifte en het verweerschrift besluit de tuchtcommissie of er grond is voor een
tuchtzaak.
10. De tuchtcommissie houdt zitting op een door de voorzitter vast te stellen dag en tijdstip.
Gedurende het competitieseizoen vinden de zittingen van de tuchtcommissie in beginsel eenmaal
per maand plaats. Aanklachten en protesten zullen in beginsel op de eerstvolgende zittingsdag na
moment aflopen van de termijn sub 7 worden behandeld. Aan de behandeling, beraadslaging en
beslissing wordt minimaal deelgenomen door de voorzitter of zijn/haar vervanger, alsmede door
minimaal 1 lid.
11. Zittingen als bedoeld in sub10 zijn gesloten zittingen tenzij de voorzitter van de tuchtcommissie
anders bepaalt.
12. De voorzitter of zijn/haar vervanger van de tuchtcommissie bepaalt 12 uur voor de zitting van de
tuchtcommissie welke aangiftes, protesten en aanklachten op de rol voor die zitting komen en
communiceert dit met de overige leden van de tuchtcommissie.
13. De commissievoorzitter of de waarnemend voorzitter verzamelt, al dan niet in opdracht van één
of meer leden van de tuchtcommissie, zo nodig nadere gegevens (het onderzoek).
14. De leden en aangeslotenen van de AFBN, zoals gedefinieerd in Artikel 1.2 zijn verplicht alle
gevraagde inlichtingen, stukken en gegevens, waarover zij beschikken, terstond te verschaffen.
15. De voorzitter of de waarnemend voorzitter doet – al dan niet door tussenkomst van het AFBNsecretariaat - de aangeklaagde berichten, hetzij rechtstreeks, hetzij via de vereniging c.q. stichting
waarvan de aangeklaagde lid c.q. contribuant is, omtrent datum, tijd, plaats en methode van de
behandeling van de zaak door de tuchtcommissie.
16. Afhandeling van een tuchtzaak kan –ter beoordeling van de voorzitter- op de volgende wijze
geschiedden:
a. tijdens een gesloten zitting van de tuchtcommissie zonder verdere hoorzitting op basis
van de beschikbare informatie uit de aangifte, het verweerschrift en het onderzoek, en zij
zich voldoende geïnformeerd acht.
b. tijdens een openbare hoorzitting waarbij de aanklacht behandeld zal worden.
17. De tuchtcommissie kan met betrekking tot een gedane aangifte besluiten getuigen en/of
deskundigen te doen oproepen, teneinde ter behandeling aanwezig te zijn.
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18. De aangeklaagde heeft het recht te worden gehoord. De aangeklaagde die van dit recht gebruik
wil maken, dient dat schriftelijk of per email aan de tuchtcommissie te laten weten, en wel binnen 48
uur nadat hem te verstaan is gegeven, dat zijn zaak door de tuchtcommissie behandeld zal worden.
Aan later ontvangen berichten hoeft de tuchtcommissie geen gevolg te geven.
19. De aangeklaagde heeft het recht zich te laten bijstaan door een raadsman.
20. Indien de tuchtcommissie zulks nodig oordeelt, roept de voorzitter of de waarnemend voorzitter,
al dan niet door tussenkomst van het AFBN-secretariaat, de aangeklaagde en/of
vertegenwoordigers van de betrokken leden en/of getuigen en/of deskundigen op om ter zitting
aanwezig te zijn.
21. De in sub 20 genoemde personen zijn verplicht aan een oproep bedoeld in sub 20 gehoor te
geven, en zijn verplicht aan het onderzoek door de tuchtcommissie medewerking te verlenen.
22. In afwachting van de behandeling kan de voorzitter een voorlopige maatregel bevelen.
a. De voorzitter beslist omtrent het toepassen van deze voorlopige maatregel -spoedeisende
gevallen uitgezonderd – zo mogelijk na overleg met minimaal 1 lid van de tuchtcommissie.
`
b. Ingevolge sub 22 kan een schorsing die uit hoofde van de spelregels het gevolg is van
een opgelegde sanctie worden opgeheven tot het moment waarop de behandeling door de
tuchtcommissie een aanvang heeft kunnen nemen. Een verzoek hiertoe zal in beginsel
alleen in behandeling worden genomen nadat de voorzitter of de behandelend vicevoorzitter
kennis heeft kunnen nemen van het scheidsrechter rapport.
c. Opschorting wordt in beginsel slechts overwogen wanneer de opgelegde straf een
kennelijke misslag is, of wanneer reeds op het eerste gezicht duidelijk is, dat de opgelegde
straf zal worden overtroffen door het aantal reeds gemiste of, in afwachting van de uitspraak
van de tuchtcommissie nog te missen wedstrijden. Opschorting kan verder worden
overwogen, met het oog op de deelname van de speler aan een wedstrijd van een
vertegenwoordigend team.
23. De aangeklaagde en diens raadsman hebben desgevraagd het recht de stukken in te zien
alvorens de behandeling door de tuchtcommissie een aanvang neemt.
24. De behandeling via hoorzitting door de tuchtcommissie is openbaar, tenzij de voorzitter om
zwaarwegende redenen besluit de behandeling met gesloten deuren te voeren.
25. De aangeklaagde kan getuigen voortbrengen. Hiervoor geldt dezelfde termijn als gesteld
in sub 19
a. Indien de tuchtcommissie zich voldoende voorgelicht acht, kan de tuchtcommissie
bepalen dat nadere getuigen niet meer zullen worden gehoord.
b. Getuigen zullen door de tuchtcommissie zo nodig afzonderlijk worden gehoord.
c. De voorzitter bepaalt de wijze van behandeling van de zaak. Aanwezigen dienen zich te
houden aan deze aanwijzingen.
26. Indien de tuchtcommissie zich voldoende voorgelicht acht, sluit de voorzitter de behandeling.
27. De uitspraken van de tuchtcommissie worden gepubliceerd via de AFBN website. Hiervoor
gelden dezelfde privacyrichtlijnen als voor de publicatie van uitspraken binnen de Nederlandse
rechtspraak.
Conform artikel 8 van het tuchtreglement.
Goedgekeurd door het AFBN bestuur d.d.:
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BIJLAGE II AFBN TUCHTREGELING GESTANDAARDISEERDE AFDOENING
Op basis van artikel 8 van het tuchtreglement kunnen door het AFBN bestuur, in samenspraak met
de tuchtcommissie, spelregels worden aangewezen waarvan bij overtreding de behandeling niet
via zitting van de tuchtcommissie plaatsvindt, maar waarvan bij overtreding een standaardiseerde,
door tuchtmaatregel wordt opgelegd.
Sub 1 Verantwoordelijkheid.
1. De verenigingen en de betreffende licentiehouder zijn zelf verantwoordelijk voor het
bijhouden en het uitvoeren van de automatische sancties uit deze bijlage.
2. Indien mogelijk zal de wedstrijdcommissie de vereniging en/of de licentiehouder op de hoogte
stellen van een automatisch opgelegde sanctie. Dit laat echter onverlet het in sub1.1 gestelde.
3. Opgelegde boetes zullen per factuur door de AFBN penningmeester worden verstrekt met een
betaaltermijn van 30 dagen na dagtekening.
4. Niet voldoen van de factuur binnen de gestelde termijn betekend een automatische opschorting
van de basislicentie tot aan het moment dat de gelden ontvangen zijn door de AFBN op basis van
de factuur.
Sub 2 Spelen tegen een team zonder basislicentie
1. Indien een vertegenwoordigend team van een lid speelt tegen een team zonder geldige AFBN
basislicentie zonder uitdrukkelijke schriftelijk toestemming van de wedstrijdcommissie zal:
1. Bij een eerste overtreding binnen 12 maanden een boete van EUR100 worden opgelegd
te betalen binnen twee weken na veroordeling
2. Bij een tweede overtreding binnen 12 maanden een boete van EUR300 worden opgelegd
te betalen binnen twee na de veroordeling
3. Bij een derde overtreding binnen 12 maanden de basislicentie van het lid worden
opgeschort voor een periode van 6 maanden.
Sub 3 Opstellen persoon zonder geldige licentie.
1. Als een speler en/of coach, teambegeleider of enig andere functionaris van een der
spelende teams ten tijden van de wedstrijd toch deelneemt aan een wedstrijd waarvoor hij geen
geldige licentie heeft zal:
1. De wedstrijd voor dat team als administratief forfait worden beschouwd met een uitslag
van 0-20 voor dat team.
2. Indien het gaat om een wedstrijd in competitie verband zal er tevens 2 competitiepunten
in mindering worden gebracht voor het betreffende team.
3. Het lid van de AFBN waartoe het team behoort een boete van EUR100 worden opgelegd
te betalen binnen twee weken na de veroordeling.
2. Bij een tweede overtreding voor dezelfde speelcategorie binnen 12 maanden zal:
1. De wedstrijd voor dat team als administratief forfait worden beschouwd met een uitslag
van 0-20 voor dat team.
2. Indien het gaat om een wedstrijd in competitie verband zal er tevens 2 competitiepunten
in mindering worden gebracht voor het betreffende team.
3. Het lid van de AFBN waartoe het team behoort een boete van EUR300 worden opgelegd
te betalen binnen twee weken na de veroordeling.
3. Bij een derde overtreding binnen dezelfde categorie binnen 12 maanden zal:
1. De basislicentie van het lid worden geschorst voor een periode van 6 maanden te starten
op de dag na de overtreding tenzij de Tuchtcommissie anderszins beslist. Licentiehouders
anders, spelend in het team zijn niet individueel geschorst doch kunnen alleen tijdens de
transferperiode eventueel overstappen naar een andere vereniging.
4. Indien de speler en/of coach, teambegeleider of enig andere functionaris van een der
spelende teams een licentiehouder van de AFBN betreft waarvan de licentie om welke reden
dan ook geen deelname recht geeft zal de licentiehouder een speelverbod van drie (3)
gebonden wedstrijden in de betreffende speelcategorie krijgen.
5. Een licentiehouder met een speelverbod op basis van sub 3.4 is niet is verkiesbaar voor een
plaats in een vertegenwoordigend team tenzij de tuchtcommissie anderszins beslist.
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6. Wanneer de tuchtcommissie overweegt ten nadelen van de betrokkene af te wijken van de in de
sub 3.3 en 3.4 genoemde straffen, doet zij dat volgens de procedure uit Bijlage I
Sub 4 Automatische sanctie bij veldverwijzing.
1. Als een speler en/of coach, teambegeleider of enig andere functionaris van een der
spelende teams, ter beoordeling van de scheidsrechter, zichzelf diskwalificeert van een AFBN
Gebonden wedstrijd, volgt een automatische straf met een speelverbod van een (1) wedstrijd in
dezelfde categorie als waar de diskwalificatie is opgelopen, tenzij de tuchtcommissie, aan de hand
van het scheidsrechterrapport anders bepaalt.
2. Als een speler en/of coach, teambegeleider of enig andere functionaris van een der
spelende teams, ter beoordeling van de scheidsrechter, zichzelf diskwalificeert van de wedstrijd en
dit is een tweede maal in 12 maanden in dezelfde speelcategorie, volgt een automatische straf met
een speelverbod van drie (3) gebonden wedstrijden in deze speelcategorie, tenzij de
tuchtcommissie, aan de hand van het scheidsrechterrapport anders bepaalt.
3. Als een speler en/of coach, teambegeleider of enig andere functionaris van een der spelende
teams, ter beoordeling van de scheidsrechter, zichzelf diskwalificeert van de wedstrijd en dit is een
derde maal in 12 maanden, volgt een automatische straf met een speelverbod voor 1 jaar startend
op de datum van de laatste diskwalificatie voor alle speelcategorieën, tenzij de tuchtcommissie, aan
de hand van het scheidsrechterrapport anders bepaalt
4. Het bepaalde in sub 4.1 en 4.2 houdt in dat voor een licentiehouder de automatisch opgelegde
sancties per speelcategorie wordt beoordeeld.
5. Het bepaalde in sub 4.3 houdt in dat voor een licentiehouder de automatisch opgelegde sanctie
voor alle speelcategorieën gezamenlijk wordt beoordeeld.
6. Schorsingen zijn persoonsgebonden en zijn ten allen tijden van toepassing ook bij wissel van
vereniging.
7. Een Speelverbod anders dan vastgelegd in sub 4.3 opgelopen tijdens een competitie dient te
worden uitgezeten in de eerst volgende competitiewedstrijd(en) voor dezelfde speelcategorie
ongeacht het seizoen.
8. Diskwalificatie en bijbehorende speelverbod tijdens een AFBN gebonden wedstrijd anders dan
een competitiewedstrijd en anders dan vastgelegd in sub 4.3 dient te worden uitgezeten in de eerst
volgende AFBN gebonden wedstrijd(en) in die speelcategorie.
9. Een licentiehouder met een speelverbod anders dan sub 4.3 is verkiesbaar voor een plaats in
een vertegenwoordigend (nationaal) team tenzij de tuchtcommissie anderszins beslist.
10. Wanneer de tuchtcommissie overweegt ten nadelen van de betrokkene af te wijken van de in de
sub 4.1 t/m 4.3 en 4.9 genoemde straffen, doet zij dat volgens de procedure uit Bijlage I
Sub 5 Niet voldoen aan minimale veld vereisten.
1. Bij melding op het wedstrijdformulier door de Referee van afwijkingen op de minimale eisen voor
een veldbelijning en chain volgens het wedstrijdreglement artikel 6 en zonder uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming vooraf van de wedstrijdcommissie zal.
1. Bij een eerste overtreding een officiële waarschuwing uitgaan naar het lid op wiens veld
de wedstrijd is gespeeld.
2. Bij een tweede overtreding binnen 12 maanden wordt het lid op wiens veld de wedstrijd is
gespeeld een boete opgelegd van EUR100
3. Bij een derde overtreding binnen 12 maanden wordt het lid op wiens veld de wedstrijd is
gespeeld een boete opgelegd van EUR300
4. Bij een vierde overtreding wordt het veld van het lid op wiens veld de wedstrijd is gespeeld
voor een periode van 6 maanden afgekeurd voor het spelen van AFBN gebonden
wedstrijden startend op de dag van de constatering van de overtreding
2. De strafmaat en opbouw in sub 5.1 geldt per speelcategorie indien er afwijkende eisen zijn.
Sub 6 Niet voldoen aan speelbal vereisten.
1. Bij melding op het wedstrijdformulier door de Referee van afwijkingen m.b.t. de wedstrijdballen
volgens het wedstrijdreglement artikel 6 en zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf
van de wedstrijdcommissie zal.
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1. Bij een eerste overtreding een officiële waarschuwing uitgaan naar het team op de
overtreding betrekking heeft
2. Bij een tweede overtreding binnen 12 maanden wordt het team op de overtreding
betrekking heeft een boete opgelegd van EUR25
3. Bij een derde overtreding binnen 12 maanden wordt het team op de overtreding
betrekking heeft een boete opgelegd van EUR50
4. Bij een vierde overtreding wordt het team op de overtreding betrekking heeft voorzien van
drie officieel goedgekeurde ballen door de AFBN voor rekening van het lid waarvoor het
team uitkomt. Deze rekening dient binnen twee weken of voor de eerst volgende wedstrijd
van het betreffende team welke eerst komt betaald te zijn.
2. De strafmaat en opbouw in sub 6.1 geldt per speelcategorie indien er afwijkende eisen zijn.
Sub 7 Niet aanmelden American Football gerelateerde activiteiten.
1. Bij het niet aanmelden maar wel ondernemen van American Football gerelateerde activiteiten
anders dan competitie wedstrijden te weten maar niet gelimiteerd tot vriendschappelijke
(internationale) wedstrijden, controlled scrimmages, toernooien en gezamenlijke trainingen van
verschillende verenigingen bij de wedstrijdcommissie zal:
1. Bij een eerste overtreding een officiële waarschuwing uitgaan naar het lid dat de
overtreding heeft begaan
2. Bij een tweede overtreding binnen 12 maanden het lid dat de overtreding heeft begaan
een boete worden opgelegd van EUR100
3. Bij een derde overtreding binnen 12 maanden het lid dat de overtreding heeft begaan een
boete worden opgelegd van EUR300
4. Bij een vierde overtreding de basislicentie van het lid worden geschorst voor een periode
van 6 maanden te starten op de dag na de overtreding tenzij de Tuchtcommissie anderszins
beslist. Licentiehouders anders, spelend in het team zijn niet individueel geschorst doch
kunnen alleen tijdens de transferperiode eventueel overstappen naar een andere vereniging.
2. De strafmaat en opbouw in sub 7.1 geldt per speelcategorie.
3. Sub 7.1 en 7.2 zijn tevens van toepassing indien er vooraf geen schriftelijke toestemming is
verkregen van de wedstrijdcommissie voor eventuele activiteiten.
Sub 8 Niet insturen wedstrijdformulier voor AFBN gebonden activiteiten
1. Bij het niet tijdig opsturen van juiste of volledige wedstrijdformulieren per e-mail of het niet tijdig
doorgeven van de uitslag via SMS zal:
1. Bij een eerste overtreding een officiële waarschuwing uitgaan naar het team dat de
overtreding heeft begaan
2. Bij een tweede overtreding binnen 12 maanden het team dat de overtreding heeft begaan
een boete worden opgelegd van EUR100
3. Bij een derde overtreding binnen 12 maanden het team dat de overtreding heeft begaan
een boete worden opgelegd van EUR100 en zal de wedstrijd voor dat team als administratief
forfait worden beschouwd met een uitslag van 0-20 voor dat team. Indien het gaat om een
wedstrijd in competitie verband zal er tevens 2 competitiepunten in mindering worden
gebracht voor het betreffende team.
4. Bij een vierde overtreding binnen 12 maanden het team dat de overtreding heeft begaan
een boete worden opgelegd van EUR200 en zal de wedstrijd voor dat team als administratief
forfait worden beschouwd met een uitslag van 0-20 voor dat team. Indien het gaat om een
wedstrijd in competitie verband zal er tevens 2 competitiepunten in mindering worden
gebracht voor het betreffende team.
5. Bij een vijfde overtreding de basislicentie van het lid worden geschorst voor een periode
van 6 maanden te starten op de dag na de overtreding tenzij de Tuchtcommissie anderszins
beslist. Licentiehouders anders, spelend in het team zijn niet individueel geschorst doch
kunnen alleen tijdens de transferperiode eventueel overstappen naar een andere vereniging.
2. De strafmaat en opbouw in sub 8.1 geldt per team met dien verstande dat bij een vijfde
overtreding de basislicentie van het lid wordt opgeschort.
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Sub 9 Automatische sancties forfaits
1. Forfaits hebben ongeacht de basis waarop zij zijn uitgeschreven hebben de volgende
consequenties:
1. Een team dat een tweede forfait voor competitiewedstrijden in een lopende competitie
heeft, is uitgesloten van deelname aan de play-offs voor die competitie
2. Teams uitkomend in de Eredivisie met twee forfaits in een lopende competitie zullen
automatisch degraderen naar 1 competitieniveau lager.
Sub 10 Niet spelen wedstrijden
1. Bij het niet (uit)spelen van competitiewedstrijden door een team welk resulteert in een forfait op
basis van het wedstrijdreglement gelden de volgende sancties:
2. Ere Divisie
1. De wedstrijd voor dat team zal als administratief forfait worden beschouwd met een uitslag
van 0-20 voor dat team.
2. Zal er tevens 2 competitiepunten in mindering worden gebracht voor het betreffende
team.
3. wordt er een geldboete van € 200 euro op gelegd aan het lid waarvan het team een
vertegenwoordiging is te betalen binnen twee weken na vaststelling van de overtreding. Hier
bovenop komen de scheidsrechterkosten en eventuele aantoonbaar gemaakte kosten van
de andere vereniging.
3. Eerste Divisie
1. De wedstrijd voor dat team zal als administratief forfait worden beschouwd met een uitslag
van 0-20 voor dat team.
2. Zal er tevens 2 competitiepunten in mindering worden gebracht voor het betreffende
team.
3. wordt er een geldboete van € 150 euro op gelegd aan het lid waarvan het team een
vertegenwoordiging is te betalen binnen twee weken na vaststelling van de overtreding. Hier
bovenop komen de scheidsrechterkosten en eventuele aantoonbaar gemaakte kosten van
de andere vereniging.
4. Jeugd Tackle, Cadets en Peewee Tackle
1. De wedstrijd voor dat team zal als administratief forfait worden beschouwd met een uitslag
van 0-20 voor dat team.
2. Zal er tevens 2 competitiepunten in mindering worden gebracht voor het betreffende
team.
3. wordt er een geldboete van € 100 euro op gelegd aan het lid waarvan het team een
vertegenwoordiging is te betalen binnen twee weken na vaststelling van de overtreding. Hier
bovenop komen de scheidsrechterkosten en eventuele aantoonbaar gemaakte kosten van
de andere vereniging.
2. Alle flag categorieën
1. De wedstrijd voor dat team zal als administratief forfait worden beschouwd met een uitslag
van 0-20 voor dat team.
2. Zal er tevens 2 competitiepunten in mindering worden gebracht voor het betreffende
team.
3. wordt er een geldboete van € 50 euro op gelegd aan het lid waarvan het team een
vertegenwoordiging is te betalen binnen twee weken na vaststelling van de overtreding. Hier
bovenop komen de scheidsrechterkosten en eventuele aantoonbaar gemaakte kosten van
de andere vereniging.
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Sub 11 Afwijking automatische sanctie.
1. De overtreder en/of de wedstrijdcommissie en/of de Scheidsrechterscommissie kan indien zij dit
naar eigen oordeel nodig acht de tuchtcommissie verzoeken om een overtreding met een
automatische opgelegde sanctie in behandeling te nemen als een tuchtzaak (Protest).
2. Het verzoek om herziening moet schriftelijk dan wel per e-mail worden gedaan bij de voorzitter
van de tuchtcommissie en dient een nauwkeurige opgave te bevatten van de feiten en
omstandigheden, alsmede de bewijsstukken, waarop het verzoek is gegrond.
3. Het verzoek (protest) dient binnen 96 uur na het feit waarop de automatische sanctie is
gebaseerd in bezit van de tuchtcommissie zijn.
4. De Tuchtcommissie zal het bestuur van de vereniging van de betreffende licentiehouder, de
wedstrijdcommissie en de scheidsrechterscommissie, schriftelijk dan wel per e-mail op de hoogte
stellen van het voorleggen aan de tuchtcommissie van een zaak op basis van overtreding met een
automatisch opgelegde sanctie.
5. Het in sub 1 en sub 2 bepaalde blijft onverkort van kracht.
6. Op de in sub 3.1 bedoelde zaak zijn van toepassing het tuchtreglement en de bijlage bij het
tuchtreglement en zal worden behandeld als aangifte.
7. Een automatisch opgelegde sanctie onder sub 2, sub X blijven van kracht tot een zaak als
bedoeld in sub 3.1 zaak door de tuchtcommissie is behandeld.
8. Als blijkt dat de tuchtcommissie de automatische sanctie overneemt en daardoor het lid of de
licentiehouder aan teveel wedstrijden niet heeft kunnen deelnemen, kan hier geen correctie of
anderszins genoegdoening geclaimd worden.
Sub 12 Internationale sancties
Voor overtredingen (inclusief diskwalificatie) van leden en licentiehouder tijdens internationale
wedstrijden in EFAF en/of IFAF verband of bij activiteiten voor een vertegenwoordigend (nationaal)
team, zijn de bepalingen anders dan sub 2.10 uit deze bijlage 2 niet van toepassing.
Afhandeling van strafbare feiten tijdens deze wedstrijden en/of activiteiten worden afgehandeld
volgens het tuchtreglement op basis van een aangifte van een bevoegde instantie of persoon
Conform artikel 8 van het tuchtreglement. Goedgekeurd door het AFBN Bestuur d.d.:
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