
NORMEN DER SANCTIES 
 

 

DADEN TEN OPZICHTE VAN OFFICIELEN 

RUBRIEK A – CONTACT 
 
1. VRIJWILLIG TOEBRENGEN VAN SLAGEN 

➢ Schorsing 1 tot 3 jaar. 

➢ Schorsing voor onbepaalde duur met een minimumtermijn van 3 jaar. 

➢ Voorstel tot schrapping 

➢ Acties door supporters: Boete van 150 tot 2500 Euro 

      NOTA: Uitsluiting van elke gratieverlening of strafvermindering vóór het verstrijken der   
      minimumtermijn. 

 

2. INTENTIONEEL RECHTSTREEKS CONTACT (elk contact behoudens slagen) 

➢ Schorsing 2 maanden tot 2 jaar. 

➢ Acties door supporters: Boete van 150 tot 2500 Euro 

 

3. RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTACT UIT GEBREK AAN VOORZICHTIGHEID  
     OF VOORZORG (elk contact behoudens slagen) 

➢ Speler of Coach: schorsing van 4 speeldagen tot 12 maanden. 

➢ Officieel of toegewezen lid: schorsing van 1 maand tot 12 maanden. 

➢ Acties door supporters: Boete van 150 tot 2500 Euro 

 

RUBRIEK B – BEDREIGINGEN 
 

1. BEDREIGING MET WAPEN 

➢ Schorsing van 5 jaar maximum indien één van de schuldigen een wapen toont 

➢ Acties door supporters: Boete van 150 tot 2500 Euro 

 

2. BEDREIGINGEN EN PROVOCATIES 

➢ Speler of Coach: schorsing van 4 speeldagen tot 12 maanden 

➢ Officieel of toegewezen lid: schorsing van 1 maand tot 12 maanden 

➢ Acties door supporters: Boete van 150 tot 2500 Euro 

  



RUBRIEK C – BELEDIGINGEN 
 

1. BESCHULDIGING VAN PARTIJDIGHEID 

➢ Speler of Coach: schorsing van 4 speeldagen tot 6 maanden. 

➢ Officieel of toegewezen lid : schorsing van 1 maand tot 6 maanden 

➢ Acties door supporters: Boete van 50 tot 500 Euro 

 

2. BELEDIGINGEN DOOR WOORDEN OF GEBAREN 

➢ Speler of Coach: 

• Uitsluiting voldoende 

• Blaam 

• Aanbevelingen 

• Schorsing van 1 speeldag tot 4 maanden 

• Acties door supporters: Boete van 50 tot 500 Euro 

➢ Officieel of toegewezen lid: schorsing van 1 week tot 4 maanden. 

 

RUBRIEK D – KRITIEK EN ONSPORTIEVE HOUDING 
 

1. KRITIEK OP ARBITRAGE OF ONSPORTIEVE HOUDING 

➢ Speler of Coach: 

• Uitsluiting voldoende 

• Blaam 

• Aanbevelingen 

• Schorsing tot maximum 2 maanden 

➢ Officieel of toegewezen lid: schorsing tot maximum 2 maanden 

 
TOELICHTING 
Er is geen enkele reden om t.o.v. officiëlen (aantekenaar, tijdopnemer, operator 24 seconden, 
terreinafgevaardigde, …) en toegewezen leden, een hogere straf op te leggen dan t.o.v. spelers of 
coaches. Integendeel, de straffen voor beide doelgroepen dienen zoveel mogelijk gelijkwaardig te 
zijn. Spelers en coaches worden gestraft in speeldagen, in maanden of jaren, de officiëlen en 
toegewezen leden in weken, in maanden of jaren. 

 

  



DADEN TEN OPZICHTE VAN NIET-OFFICIELEN EN SPELERS 

 

RUBRIEK A – CONTACT 
 

1. VRIJWILLIG TOEBRENGEN VAN SLAGEN: 

➢ Speler of coach: schorsing van minimum 4 speeldagen tot 3 jaar. 

➢ Officieel of toegewezen lid: schorsing van minimum 3 maanden tot 3 jaar. 

➢ Acties door supporters: Boete van 150 tot 2500 Euro 

 

2. INTENTIONEEL CONTACT RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS  
(elk contact behoudens slagen) 

➢ Speler of coach: schorsing van 2 speeldagen tot 6 maanden. 

➢ Officieel of toegewezen lid: schorsing van 2 weken tot 6 maanden. 

➢ Acties door supporters: Boete van 50 tot 500 Euro 

 

RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTACT UIT GEBREK AAN VOORZICHTIGHEID  
OF VOORZORG (elk contact behoudens slagen) 

➢ Speler of coach: schorsing van 1 speeldag tot 3 maanden. 

➢ Officieel of toegewezen lid: schorsing van 1 week tot 3 maanden. 
 

GEVAARLIJK SPEL 

➢ Alleen voor speler: schorsing tot maximum 4 speeldagen. 
 

RUBRIEK B – BEDREIGINGEN 
 
BEDREIGINGEN OF PROVOCATIES 

➢ Speler of coach: schorsing van 2 speeldagen tot 12 maanden. 

➢ Officieel of toegewezen lid: schorsing van 2 weken tot 12 maanden. 

➢ Acties door supporters: Boete van 50 tot 500 Euro 

  



RUBRIEK C – BELEDIGINGEN 
 
BELEDIGING DOOR WOORDEN OF GEBAREN 

➢ Speler of coach: 

• Schorsing tot maximum 4 speeldagen 

• Aanbevelingen 

• Blaam 

• Uitsluiting voldoende 

➢ Officieel of toegewezen lid: schorsing tot maximum 4 weken. 

➢ Ten gevolge acties door supporters: Boete van 50 tot 500 Euro 

 

ONSPORTIEVE HOUDING 

➢ Speler of coach: schorsing tot maximum 4 speeldagen. 

➢ Officieel of toegewezen lid: schorsing tot maximum 4 weken. 

 

TOELICHTING 
Aangezien er bij “slagen en verwondingen” een enorme gradatie kan zijn in de ernst van de 
verwondingen werd de strafmaat enigszins aangepast om de rechterlijke raden toe te laten de 
minder ernstige gevolgen bvb. schrammen, hematomen, … minder zwaar te straffen. 

 

  



DADEN TEN OPZICHTE VAN INSTALLATIES EN MATERIALEN 

 

RUBRIEK A – BESCHADIGINGEN 
 
VRIJWILLIGE BESCHADIGING VAN ROERENDE OF ONROERENDE GOEDEREN OF MATERIALEN 

➢ Speler of coach: schorsing van 4 speeldagen tot 2 jaar. 

➢ Officieel of toegewezen lid: schorsing van 4 weken tot 2 jaar. 
 

BESCHADIGING VAN ROERENDE OF ONROERENDE GOEDEREN OF MATERIALEN UIT GEBREK 
AAN VOORZICHTIGHEID OF VOORZORG 

➢ Speler of coach: schorsing van 2 speeldagen tot 12 maanden. 

➢ Officieel of toegewezen lid: schorsing van 2 weken tot 12 maanden. 

 

RUBRIEK B – OVERROMPELING VAN HET TERREIN 
 
OVERROMPELING VAN HET TERREIN 

➢ Ontnemen van één of meerdere competitiepunten. 

➢ Spelen met gesloten deuren. 

➢ Ten gevolge acties door supporters: Boete van 150 tot 2500 Euro 

 
De hierboven vermelde sancties mogen samengevoegd worden. 

 

  



TOELICHTINGEN 
 

➢ Geheel of gedeeltelijk uitstel kan slechts verleend worden voor sancties die de 4 speeldagen 
tot 2 maanden schorsing niet overtreffen. 

➢ De duur van het uitstel mag de 2 jaar niet overtreffen 

➢ Er is recidive in geval van een tweede veroordeling wegens feiten, die onder dezelfde 
kwalificatie vallen en die begaan worden binnen een termijn van twee jaar te reken vanaf de 
eerste. De termijn wordt geschorst gedurende de tenuitvoerlegging van sancties. Hij die, na 
tot een schorsing van minstens twee jaar te zijn veroordeeld, een feit pleegt dat strafbaar is 
met een schorsing van minimaal één jaar, kan worden geschrapt. 

➢ Bij recidive: 

• worden de eerder uitgesproken sancties met geheel of gedeeltelijk uitstel effectief 

• wordt de voorgeschreven strafmaat voor de nieuwe feiten verdubbeld; 

• is uitstel van sancties voor de nieuwe feiten uitgesloten. 

➢ Bij veroordeling voor feiten, die begaan werden binnen de 2 jaar na het plegen van eerdere 
feiten, die onder een andere kwalificatie vallen, is het niet toegelaten de minimumsancties 
op te leggen. 

➢ De rechterlijke raden zullen bij de bepaling van de opgelegde  sancties de kwalificatie van de 
feiten vermelden. 

➢ Straffen voor feiten die niet uitdrukkelijk gekwalificeerd werden, worden bepaald door de 
rechterlijke raad die de zaak beoordeelt. 

➢ De duur van de schorsingen wordt als volgt berekend: 

• schorsing van minder dan één jaar: de periode van 15 mei tot en met 31 augustus 
wordt niet meegeteld 

• schorsing vanaf één jaar: de periode van 15 mei tot en met 31 augustus wordt 
meegeteld. 

➢ De rechterlijke raden moeten hun schorsingen als volgt formuleren: “schorsing voor een 
periode van … tot … inbegrepen of bijvoorbeeld: schorsing voor 3 speeldagen, met 
vermelding van de data van de speeldagen en de nummers van de wedstrijden op de 
speeldagen waarvoor de speler of coach gekwalificeerd is. De formuleringen impliceren de 
schorsing zowel als speler als voor alle officiële functies. Wanneer bepaalde uitzonderingen 
worden gemaakt, moet dit uitdrukkelijk vermeld worden.” 

➢ Sancties door de PROMBAS getroffen voor een periode van 0 tot 2 jaar, verjaren en worden 
administratief kwijtgescholden na een termijn van 3 jaar na het beëindigen van de sanctie. 
Sancties door de PROMBAS getroffen voor een periode van meer dan 2 jaar, verjaren en 
worden administratief kwijtgescholden na een termijn van 5 jaar na het beëindigen van de 
sanctie. 

 

 

 

 

 


