
Boetebeleid Achilles ’12 

Als de KNVB een boete oplegt of administratiekosten in rekening brengt in verband met gele of rode 

kaarten (of ander onsportief gedrag), worden die kosten door Achilles ’12 doorberekend aan de 

betreffende speler of teamofficial. Door dit bericht brengt het bestuur dit opnieuw onder de aandacht.  

 

Aan spelers en andere bij wedstrijden betrokken leden (‘teamofficials’, zoals trainers, elftalleiders) die 

door de KNVB worden bestraft voor gedrag op en om het veld; voor, tijdens of na een wedstrijd, 

worden door de KNVB een boete opgelegd en administratiekosten in rekening gebracht. Bij Achilles 

’12 betalen de leden zelf de kosten voor een gele en rode kaart die zij incasseren.  

Bij Achilles ’12 is het beleid (zoals bij de overgrote meerderheid van de clubs), dat deze boetes en de 

administratiekosten door de betreffende persoon worden betaald. Sportief gedrag staat ook bij ons 

hoog in het vaandel. Dit beleid is de afgelopen tijd niet altijd uitgevoerd. 

Met ingang van de tweede helft van het seizoen 2022-2023 wordt dit weer opgepakt. Dat betekent dat 

inning van de kosten zal plaatsvinden via automatische incasso samen met de contributie-inning.  

Het is aan de elftalleiding (of groepscoördinator als het om de jeugd gaat) om, al dan niet tezamen 

met het team, te bepalen of kosten worden vergoed, b.v. uit een elftal-/teampot. Daarbij geldt als 

uitzondering, dat boetes en kosten die zijn opgelegd voor wangedrag (stafcodes 4 t/m 8) altijd zelf 

moeten worden betaald.   

Strafcodes 
De eerste drie strafcodes hebben te maken met overtredingen en de overige vijf met wangedrag 

1. gele kaart 
2. onreglementair voorkomen van een doelpunt of ontnemen van een scoringskans 
3. ernstig gemeen spel (tijdens een duel om de bal) 
4. gewelddadige handeling (buiten een duel om de bal) 
5. beledigen 
6. bedreigen 
7. spuwen 
8. overige overtredingen begaan door teamofficials 

 

Bedragen 2022-2023 

Senioren: 

De eerste registratie evenals de eventuele daaropvolgende registratie, tot en met de 

derde registratie € 16,60. Vanaf de vierde registratie elke registratie € 29,40 Strafoplegging bij directe 

straffen, evenals twee waarschuwingen in een wedstrijd (rode kaart dus) € 29,40. 

Junioren/pupillen: 

De eerste registratie evenals de eventuele daaropvolgende registratie, tot en met de 

derde registratie € 7,60. Vanaf de vierde registratie elke registratie € 16,60. Strafoplegging bij directe 

straffen, evenals twee waarschuwingen in een wedstrijd (rode kaart dus) € 16,60. 

B-categorie gele kaarten: 

In de B-categorie worden nog wel gele kaarten gegeven, maar die worden meteen geïncasseerd in de 

vorm van een tijdstraf. Senioren en junioren t/m JO15 10 minuten; bij JO13 5 minuten. Daar zijn 

verder geen kosten aan verbonden.  

 


