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Geachte heer, mevrouw, 
 
De 134ste JAV van de IFAB vond plaats in Belfast, Noord Ierland op 29 februari 2020 en werd 
voorgezeten door de voorzitter van de Ierse FA, dhr. David Martin.  Details van de belangrijkste 
genomen beslissingen en gevoerde discussies tijdens de JAV staan hieronder beschreven; de notulen 
van de vergadering zullen binnenkort beschikbaar zijn op www.theifab.com . 
 
Om te bevorderen dat de voorbereidingen om de Spelregelwijzingen te implementeren zonder 
vertraging kunnen beginnen, zijn alle wijzigingen opgenomen in het begeleidende document  - 
Spelregels 2020/’21 – spelregelwijzingen en toelichtingen – welke hieronder beschikbaar is. 
 
1. Spelregels 2019/20 
De leden waren verheugd dat de Spelregelwijzigingen 2019/20 een zo grote positieve invloed hebben 
gehad op het spel op alle niveaus. Dit geldt met name voor de doelschop, de wisselprocedure, het 
gebruik van rode kaarten (RK) en gele kaarten (GK) voor teamofficials en dat er zich geen aanvallers 
mogen bevinden in het verdedigende muurtje. 
 
2. Spelregels 2020/21 
Een aantal Spelregelwijzigingen is goedgekeurd; de exacte formuleringen zijn te vinden in het hiervoor 
genoemde document. 
Alle wijzigingen zijn verplicht voor alle competities en wedstrijden vanaf 1 juni 2020. Competities die 
voor die datum starten mogen ze eerder invoeren of ze uitstellen tot uiterlijk de start van de volgende 
competitie. 
 
Het Coronavirus (COVID-19) en de Spelregels  
Competities die zijn uitgesteld vanwege COVID-19 hebben de keuze om de competitie af te ronden 
met de Spelregels 2019/20 of om de Spelregels 2020/21 toe te passen* 
 
* Vriendschappelijke / oefenwedstrijden als voorbereiding op de hervatting van de competitie mogen 
de versie van de Spelregels gebruiken die gebruikt zal worden als de competitie wordt hervat, zelfs als 
deze wedstrijden na 1 juni 2020 gespeeld worden. 
 
 
Belangrijkste Spelregelwijzigingen 
De belangrijkste Spelregelwijzigingen/ toelichtingen die zijn goedgekeurd door de JAV zijn: 

• Hands: 
o Onopzettelijk hands door een aanvaller moet alleen worden bestraft als het 

‘onmiddellijk’ leidt tot een doelpunt of een duidelijke mogelijkheid voor de speler en/of 
zijn team, om een doelpunt te maken (d.w.z. na de handsbal, gaat de bal nog een 
klein stukje verder en/of er zijn heel weinig passes 

o Met het oog op het bepalen van overtredingen m.b.t. hands, eindigt de ‘arm’ bij 
onderkant van de oksel 
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• Strafschoppen en de strafschoppenserie: 
o Als de doelverdediger een overtreding maakt, maar de bal het doel mist of terugkomt 

van doelpaal of –lat, dan wordt de strafschop niet overgenomen, tenzij de nemer 
duidelijk werd beïnvloed door de overtreding van de doelverdediger 

o Als een doelverdediger bestraft wordt en de strafschop wordt overgenomen, dan 
ontvangt de doelverdediger een vermaning voor de eerste overtreding (tijdens de 
wedstrijd of tijdens de strafschoppenserie) en een waarschuwing (GK) voor elke 
volgende overtreding 

o Voor alle spelers geldt dat gele kaarten niet worden meegenomen in de 
strafschoppenserie. Als een speler een GK ontvangt tijdens de wedstrijd en tijdens de 
strafschoppenserie dan moet dit worden genoteerd als twee gele kaarten, niet als een 
veldverwijdering (RK) 

o Als de doelverdediger en de nemer op exact hetzelfde moment een overtreding 
begaan, dan moet de nemer worden bestraft 

• Videoscheidsrechter (VAR) 
o Slechts één ‘TV-signaal’ is nodig voor een herziening die alleen door de VAR wordt 

uitgevoerd 
o Daar waar de beoordeling van een voorval dat voor herziening in aanmerking komt, 

subjectief van aard is, wordt van de scheidsrechter verwacht dat deze een ‘on-field 
review’(OFR) zal uitvoeren, d.w.z. dat de scheidsrechter de beelden zal bekijken in de 
‘referee review area’ 

 
Overige belangrijke toelichtingen 
De volgende toelichtingen op de Spelregels zijn ook goedgekeurd door de JAV: 

• Doelpalen en doellat mogen een combinatie van de vier basisvormen zijn 
• Opzettelijk hands door een verdediger wordt beschouwd als ‘bewust spelen van de bal’ voor 

de beoordeling van buitenspel 
• Als de doelverdediger bestraft wordt voor het onreglementair voor de tweede keer raken van 

de bal bij een spelhervatting, dan wordt de bijbehorende disciplinaire straf gegeven, zelfs als 
het tweede keer raken met de hand of arm gebeurde 

• Als de scheidsrechter een ‘snelle vrije schop’ toestaat of voordeel geeft in het geval van een 
overtreding die een veelbelovende aanval verhinderde of onderbrak, dan wordt de gele kaart 
niet gegeven 

• Een speler die niet de vereiste 4m afstand in acht neemt bij een scheidsrechtersbal, moet een 
gele kaart ontvangen 

• Als de doelverdediger de bal opwipt bij een doelschop of vrije schop en deze wordt naar hem 
terug gekopt of met borst teruggespeeld door een ploeggenoot zodat de doelverdediger de 
bal in zijn handen kan nemen, dan moet de schop worden overgenomen maar er hoeft geen 
disciplinaire straf gegeven te worden tenzij dit aanhoudend gebeurt 

 
De leden waren het erover eens dat de fundamentele filosofie m.b.t. buitenspel wordt ondersteund 
door een wens om aanvallend voetbal en het scoren van doelpunten aan te moedigen. Men was het 
er verder over eens dat Regel 11 – buitenspel om die reden geanalyseerd en herzien moet worden 
met het doel om mogelijke wijzigingen voor te stellen die deze filosofie weerspiegelen. 
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3. Hersenschudding 
Het belangrijke en moeilijke onderwerp van hersenschudding werd besproken binnen de context dat 
The IFAB alleen verantwoordelijkheid draagt voor wat er gebeurt tijdens een wedstrijd. 
 
De leden kregen terugkoppeling van de bijeenkomst van de ‘Concussion Expert Group’ en men was 
het eens dat beraadslagingen moeten worden voortgezet en dat er in de komende weken protocollen 
moeten worden opgesteld om manieren uit te proberen waarin feitelijke of mogelijke hoofdletsel 
incidenten tijdens een wedstrijd aangepakt kunnen worden. 
 
4. ‘play fair’: gedrag op het speelveld 
Men was het erover eens dat de focus voor het komende jaar moet liggen op het zoeken naar 
manieren waarbij de Spelregels kunnen helpen om opstootjes / protesten  in het voetbal te 
verminderen.   
 
5. Videoscheidsrechters (VARs) 
De leden waren blij te zien dat er een aanzienlijke toename in aantallen landen en competities is waar 
de VAR gebruikt wordt of waar men van plan is dit te gaan doen. Dit in navolging van de succesvolle 
invoering in competities door de FIFA en confederaties georganiseerd in bijna 40 landen wereldwijd. 
Ze erkenden dat er enige tegenstrijdigheid was geweest in het toepassen van het VAR-protocol, zoals 
beschreven in de Spelregels, bij organisatoren van competities op het hoogste niveau. Echter, recente 
communicatie vanuit deze competitie organisatoren gaven een positieve beweging te zien richting een 
universele toepassing van het protocol vanaf het volgende seizoen. 
 
De leden zijn ook bijgepraat over verschillende technologische ontwikkelingen, inclusief belangrijk 
werk verzet door FIFA, om systemen te ontwikkelen die het gebruik van de VAR toegankelijker zal 
maken voor die landen en competities die beperkte financiële middelen hebben. 
 
Verder was men het erover eens dat meer inzicht in het besluitvormingsproces, zoals toegang krijgen 
tot de gesprekken tussen wedstrijdofficials tijdens een herziening, op dit punt niet gepast is, maar dat 
men er zich voor moet inzetten om bestaande communicatie werkwijzen te versterken om het begrip 
voor het proces van de herziening en de uiteindelijke beslissing van de scheidsrechter te verbeteren. 
 
6. Communicatie en educatie 
De leden zijn bijgepraat over de stappen die gezet worden om door te gaan met het ontwikkelen van 
het begrip van de Spelregels bij alle betrokkenen bij het voetbal. Dit met name door het gebruik van 
mediakanalen en digitale tools zoals de Spelregelapp. 
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Spelregelapp 
 
Zoals u wellicht weet heeft de IFAB vorig jaar een Spelregelapp ontwikkeld, die de Spelregels in een 
nieuwe, makkelijk toegankelijke en milieuvriendelijke manier presenteert. Het omvat de volledige en 
actuele Regels met de meest recente wijzigingen gearceerd (compleet met toelichtingen), als ook het 
VAR-protocol, een begrippenlijst en praktische richtlijnen voor wedstrijdofficials. De app is nuttig voor 
iedereen die is geïnteresseerd in voetbal en de Spelregels, van beroepsvoetballers en amateurs tot 
fans en mediavertegenwoordigers (meer informatie kan hier gevonden worden: 
www.theifab.com/logapp/) (Engelstalig) 
Hoewel de app beschikbaar is in het Engels, Frans, Duits en Spaans, is er veel vraag naar om andere 
talen toe te voegen. We hebben daarom de app voorbereid om in meerdere talen gebruikt te kunnen 
worden (voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via logapp@theifab.com)  
 
De IFAB is veel dank verschuldigd voor de steun en vele suggesties vanuit alle gebieden van de 
voetbalwereld, die helpen om de Spelregels verder te ontwikkelen om het voetbal, op alle niveaus, 
nog sportiever, toegankelijker en plezieriger te maken. 
 
We zetten onze wereldwijde raadplegingen voort zodat de Spelregels nog steeds sportiviteit en 
integriteit op het speelveld kunnen promoten en beschermen. 
Dank voor uw aandacht – neem alstublieft contact met ons op als u vragen hebt. 
 
 
Hoogachtend 
The IFAB 
 
 
Lukas Brud 
Secretaris  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
Spelregelwijzigingen | 1 juni 2020 

 
   P. 6 
 

SAMENVATTING VAN DE SPELREGELWIJZIGINGEN 2020/’21 

Onderstaand een vereenvoudigde opsomming van de belangrijkste veranderingen/aanpassingen. 

Regel 1 - Het speelveld 
• Doelpalen en de doellat mogen een combinatie van de vier basisvormen zijn 

Regel 10 - De uitslag van de wedstrijd bepalen 
• Gele kaarten (GK) en vermaningen worden niet meegenomen in de strafschoppenserie 
• Zie ook de spelregelwijzigingen van regel 14 met betrekking tot de strafschoppenserie 

Regel 11 - Buitenspel 
• Opzettelijk hands door een verdediger wordt beschouwd als ‘bewust spelen van de bal’ voor 

de beoordeling van buitenspel 

Regel 12 - Overtredingen en onbehoorlijk gedrag 
• Hands 

o De grens tussen de schouder en de arm wordt beschreven als de onderkant van de 
oksel (zie het diagram op pagina 21) 

o ‘Onopzettelijk’ hands door een aanvaller (of teamgenoot) wordt alleen bestraft als het 
gebeurt ‘onmiddellijk’ voor een doelpunt of een duidelijke scoringskans 

• Een doelverdediger kan een gele kaart ontvangen of worden verwijderd wegens het 
onreglementair voor de tweede keer raken van de bal na een spelhervatting (bijv. doelschop, 
vrije schop etc.) zelfs als het aanraken met de hand of arm gebeurt 

• Elke overtreding (niet enkel een fysieke overtreding) die een veelbelovende aanval beïnvloedt 
of stopt, moet worden bestraft met een gele kaart 

• Een speler die niet de vereiste 4m afstand in acht neemt bij een scheidsrechtersbal moet een 
gele kaart ontvangen 

• Als de scheidsrechter voordeel geeft, of een ‘snelle’ vrije schop toestaat, in het geval van een 
overtreding die een veelbelovende aanval verhindert of onderbreekt, dan wordt de gele kaart 
niet gegeven 

Regel 14 - De strafschop 
• Een overtreding door de doelverdediger wordt niet bestraft als de strafschop het doel mist of 

terugkomt van paal of lat (zonder aanraking van de doelverdediger) tenzij de overtreding de 
nemer duidelijk beïnvloedde 

• De doelverdediger krijgt een vermaning voor de eerste overtreding; het is een gele kaart voor 
elke volgende overtreding(en) 

• De nemer wordt bestraft als de doelverdediger en de nemer op exact hetzelfde moment een 
overtreding begaan 

Het VAR-protocol 
• Slechts één ‘TV-signaal’ is nodig voor een herziening die door de VAR alleen is uitgevoerd 

Begrippenlijst 
• Er is een beschrijving van het begrip ‘vasthouden’ toegevoegd 
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• De positie van een speler bij een spelhervatting is de positie van de voeten of enig deel van 
het lichaam dat de grond raakt (behalve zoals beschreven in Regel 11 – Buitenspel) 

 
 
TOELICHTING 
Als de doelverdediger bij het nemen van een doelschop of vrije schop de bal ‘opwipt’ en een 
ploeggenoot de bal met hoofd of borst terugspeelt naar de doelverdediger zodat hij deze kan vangen, 
dan wordt de schop overgenomen; er volgt geen disciplinaire straf (tenzij het aanhoudend gebeurt)  
 
 
REDACTIONELE WIJZIGINGEN 
Er zijn een paar redactionele wijzigingen doorgevoerd om de volgorde van de tekst consistenter/ 
logischer te maken; deze zijn onderstreept in de Spelregels: 
 
Herziene tekst 

Regel 12 
• De volgorde van de punten die de overtredingen m.b.t. hands beschrijven is veranderd 

 
Regel 14 

• Er zijn punten toegevoegd met betrekking tot overtredingen door de doelverdediger 
• Het overzicht met overtredingen bij een strafschop is geactualiseerd en opnieuw gerangschikt 

VAR Protocol 
• De tekst is het ‘review’ gedeelte is herschikt om de verwachting te benadrukken dat de 

meeste VAR-herzieningen ‘on-field reviews (OFRs) zullen zijn. 
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SPELREGELWIJZIGINGEN 2019/’20 TEKST EN UITLEG 

Onderstaand de Spelregelwijzingen 2020/21. Bij elke wijziging wordt de nieuwe/gewijzigde/ 
aanvullende tekst vermeld, samen met de oude formulering. Indien van toepassing wordt dit gevolgd 
door een toelichting op de wijziging. 

• tekst die moet worden verwijderd = voetbal 
• nieuwe tekst = voetbal 

 
Regel 1 – Het speelveld 
10. De doelen 
Gewijzigde tekst: 
(…) 
De doelpalen en doellat moeten zijn gemaakt van goedgekeurd materiaal. Ze moeten vierkant, 
rechthoekig, rond, ovaal of een combinatie hiervan van vorm zijn en mogen geen gevaar opleveren. 
 
Toelichting: 
De doelpalen en de doellat mogen een combinatie van de vier basisvormen zijn. 
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Regel 2 – De bal 
2. Vervanging van een onbruikbare bal 
Gewijzigde tekst: 
Indien de bal barst of onbruikbaar wordt tijdens de wedstrijd: 
• wordt de wedstrijd onderbroken; 
• wordt hervat met het laten vallen van de reservebal op de plaats waar de eerste bal onbruikbaar 

werd met een scheidsrechtersbal. 
 
Toelichting: 
De formulering is gewijzigd om consistent te zijn met Regel 8 
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Regel 4 – De uitrusting van de spelers  
4. Overige uitrusting – elektronische prestatie en volgsystemen (EPVS) 
Gewijzigde tekst: 
Daar waar draagbare technologie (DT) als onderdeel van elektronische prestatie en volgsystemen 
(EPVS) wordt gebruikt in wedstrijden die worden gespeeld in een officiële competitie, georganiseerd 
onder auspiciën van de FIFA, confederaties of nationale bonden, moet de organisator van de 
competitie zich er van verzekeren dat deze technologie, die is bevestigd aan de uitrusting van de 
spelers, niet gevaarlijk is en het moet de volgende aanduiding hebben voldoet aan één van de 
volgende standaarden: IMS (International Match Standard) of FIFA Quality: 

 
(Deze aanduiding moet worden verwijderd) 
 
Deze aanduiding geeft aan dat het officieel is getest en voldoet aan de minimum 
veiligheidseisen van de International Match Standard, zoals ontwikkeld door de FIFA 

en goedgekeurd door de IFAB. De instituten die de testen uitvoeren hebben toestemming van de FIFA 
nodig.  
Daar waar EPVS (Elektronische Prestatie & Volg Systemen) worden geleverd door de wedstrijd- of 
competitieorganisator, is het de verantwoordelijkheid van die wedstrijdorganisator of  gebruikt 
(afhankelijk van de toestemming van de betreffende bond of organisator van de competitie) moet de 
organisator van de competitie om zich ervan verzekeren dat de informatie en data die door de EPVS 
naar de instructiezone wordt verzonden tijdens wedstrijden gespeeld in een officiële competitie, 
betrouwbaar en accuraat is.   
 
(…) 
 De volgende aanduiding geeft aan dat een EPVS (draagbaar of optisch) officieel is getest volgens en 
voldoet aan de eisen in termen van betrouwbaarheid en accuraatheid van positiegegevens in het 
voetbal:  

 
 
 
 
 

 
Toelichting: 
Deze formulering weerspiegelt updates van de FIFA-prestatie standaarden voor EPVS apparatuur. 
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Regel 10 - De uitslag van een wedstrijd bepalen 
3. De strafschoppenserie 
Gewijzigde tekst: 
De strafschoppenserie wordt gehouden nadat de wedstrijd is afgelopen. Tenzij anders aangegeven, 
zijn de betreffende Spelregels van toepassing. Een speler die is verwijderd tijdens de wedstrijd mag 
niet deelnemen; waarschuwingen en vermaningen die tijdens de wedstrijd zijn gegeven worden niet 
meegenomen in de strafschoppenserie. 
 
Toelichting: 
Waarschuwingen (GK) en vermaningen die tijdens de wedstrijd zijn gegeven (inclusief de verlenging) 
worden niet meegenomen in de strafschoppenserie omdat de strafschoppenserie geen onderdeel van 
de wedstrijd is. Een speler die een GK ontvangt zowel tijdens de wedstrijd alsook tijdens de 
strafschoppenserie, wordt niet verwijderd (tijdens de strafschoppenserie of wegens disciplinaire 
redenen) 
 
 
3. De strafschoppenserie 
Gewijzigde tekst: 
Tijdens de strafschoppenserie 
(…) 

• Als de doelverdediger een overtreding begaat en, als gevolg hiervan, de strafschop moet 
worden overgenomen, dan ontvangt de doelverdediger een waarschuwing een vermaning 
voor de eerste overtreding en een waarschuwing voor (een) volgende overtreding(en) 

(…)  
• Als zowel de doelverdediger als de nemer tegelijkertijd een overtreding begaan: 

- Als de strafschop wordt gemist of tegengehouden, dan wordt de strafschop overgenomen 
en ontvangen beide spelers een waarschuwing 

- Als een doelpunt wordt gemaakt, dan wordt het doelpunt afgekeurd wordt de strafschop 
genoteerd als gemist en de nemer ontvangt een waarschuwing. 

 
Toelichting: 

• De meeste overtredingen door de doelverdediger worden veroorzaakt door het verkeerd 
inschatten wanneer de bal getrapt zal worden. Daarom moet de doelverdediger vermaand 
worden voor de eerste overtreding en gewaarschuwd voor (een) volgende overtreding(en) bij 
de overgenomen of volgende strafschop(pen). 

• Als (komt zelden voor) de doelverdediger en de nemer op exact hetzelfde moment een 
overtreding maken, dan moet de nemer worden bestraft, omdat het misleiden van de nemer 
de overtreding van de doelverdediger veroorzaakt. 
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Regel 11 – Buitenspel 
2. Strafbaar buitenspel 
Gewijzigde tekst: 
Een speler die zich in buitenspelpositie bevindt en die de bal ontvangt van een tegenstander die de 
bal bewust speelt (behalve bij het maken van een redding door een tegenstander), inclusief opzettelijk 
hands, wordt niet beschouwd als een speler die voordeel trekt, tenzij het een bewuste redding door 
een tegenstander was. 
 
Toelichting: 
Dit is een verduidelijking dat opzettelijk hands door een verdediger wordt beschouwd als ‘bewust 
spelen van’ voor de beoordeling van buitenspel. Omdat ‘geoorloofd’ bewust spelen van de bal (bijv. 
trappen of koppen) als gevolg heeft dat een speler in een buitenspelpositie niet langer buitenspel is, 
moet ‘ongeoorloofd’ spelen van de bal dezelfde uitkomst hebben. 
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Regel 12 – Overtredingen en onbehoorlijk gedrag 
1. Directe vrije schop – hands 
Nieuwe tekst en diagram 
Voor het vaststellen van overtredingen m.b.t. hands, is de bovengrens van de arm in lijn met de 
onderkant van de oksel. 
 
Toelichting: 
Om hands duidelijker te maken begint de arm bij de onderkant van de oksel, zoals getoond in het 
diagram op pagina 21. 
 
1. Directe vrije schop – hands 
Gewijzigde tekst: 
Het is een overtreding als een speler: 
• de bal opzettelijk raakt met zijn hand of arm, zoals door het bewegen van de hand of arm richting 

de bal 
• scoort in het doel van de tegenstander rechtstreeks vanaf de hand of arm, zelfs als dit 

onopzettelijk gebeurt; dit geldt ook voor de doelverdediger 
• balbezit of controle over nadat de bal krijgt zijn hand of arm heeft geraakt of de hand of arm van 

een ploeggenoot, zelfs als dit onopzettelijk gebeurt, en vervolgens direct daarop: 
- scoort in het doel van de tegenpartij 
- een scoringskans creëert 

Het is meestal een overtreding als een speler: 
• de bal met hand of arm raakt als: 
(…) 
 
Met uitzondering van bovenstaande overtredingen, is het meestal geen overtreding als de bal de hand 
of arm van een speler raakt: 
(…) 
 
Toelichting: 
Verduidelijking dat: 

• als een aanvaller de bal per ongeluk raakt met hand of arm waarna de bal naar een andere 
aanvaller gaat waarop het aanvallende team een doelpunt maakt, is dit een overtreding m.b.t. 
hands; 

• het is geen overtreding als de bal, na een niet opzettelijke handsbal, enige afstand aflegt 
(pass of dribbel) en/of er meerdere passes zijn voor het doelpunt of de scoringskans. 
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1. Directe vrije schop - hands 
Gewijzigde tekst: 
Buiten het strafschopgebied gelden voor de doelverdediger dezelfde restricties met betrekking tot het 
spelen van de bal met de hand of arm als voor alle andere spelers. Als de doelverdediger binnen zijn 
eigen strafschopgebied de bal met hand of arm speelt terwijl dit niet is toegestaan, dan wordt een 
indirecte vrije schop toegekend, maar geen disciplinaire straf. 
Echter, als de overtreding het spelen van de bal voor de tweede keer is (met of zonder de hand/arm) 
na een spelhervatting, voordat deze wordt geraakt door een andere speler, dan moet de 
doelverdediger worden bestraft als de overtreding een veelbelovende aanval onderbreekt of de 
tegenstander of de tegenpartij een doelpunt of een duidelijke scoringskans ontneemt. 
 
Toelichting: 
Als de doelverdediger de bal opzettelijk voor een tweede keer speelt bij een spelhervatting (voordat 
deze is geraakt door een andere speler) en een veelbelovende aanval onderbreekt of een doelpunt of 
scoringskans voorkomt, dan moet de doelverdediger een waarschuwing (GK) ontvangen of worden 
verwijderd (RK). Dit geldt zelfs als de tweede aanraking met hand/arm was, omdat de overtreding dan 
geen ‘hands’ is maar ongeoorloofd spelen van de bal voor de tweede keer. 
 
3. Disciplinaire straffen – de spelhervatting uitstellen om een kaart te tonen 
Gewijzigde tekst: 
Als de scheidsrechter heeft besloten om een speler te waarschuwen of van het speelveld te 
verwijderen, dan mag de wedstrijd niet worden hervat voordat de sanctie is opgelegd, tenzij het team 
dat niet de overtreding maakte een snelle vrije schop neemt, een duidelijke scoringskans heeft en de 
scheidsrechter de procedure om de disciplinaire straf te geven nog niet is begonnen. De straf wordt 
opgelegd bij de volgende onderbreking; als de overtreding inhield dat een duidelijke scoringskans 
werd ontnomen aan de tegenpartij, dan ontvangt de speler een waarschuwing; als de overtreding een 
veelbelovende aanval beïnvloedde of deze onderbrak, dan ontvangt de speler geen waarschuwing. 
 
Toelichting: 
Als de scheidsrechter een ‘snelle’ vrije schop toestaat na het ontnemen van een duidelijke 
scoringskans, dan wordt de (uitgestelde) RK een GK. Om consistent te zijn moet een (uitgestelde) GK 
niet worden gegeven als de scheidsrechter een ‘snelle’ vrije schop toestaat na een overtreding die een 
veelbelovende aanval beïnvloedde of onderbrak. 
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3. Disciplinaire straffen – Voordeel 
Gewijzigde tekst: 
Als de scheidsrechter de voordeelregel toepast bij een overtreding die zou zijn bestraft met een 
waarschuwing of een veldverwijdering als het spel zou zijn onderbroken, dan moet deze 
waarschuwing/veldverwijdering worden gegeven bij de volgende keer dat de bal uit het spel is. Echter 
als de overtreding inhield dat een duidelijke scoringskans werd ontnomen aan de tegenpartij, dan 
ontvangt de speler een waarschuwing; als de overtreding een veelbelovende aanval beïnvloedde of 
deze onderbrak, dan ontvangt de speler geen waarschuwing. 
 
Toelichting: 
Als de scheidsrechter voordeel geeft na het ontnemen van een duidelijke scoringskans, dan wordt de 
(uitgestelde) RK een GK. Om consistent te zijn moet een (uitgestelde) GK niet worden gegeven als de 
scheidsrechter voordeel geeft na een overtreding die een veelbelovende aanval beïnvloedde of 
onderbrak. 
 
3. Disciplinaire straffen – overtredingen die met een waarschuwing worden bestraft 
Gewijzigde tekst:  
Een speler ontvangt een waarschuwing indien hij zich schuldig maakt aan: 
(…) 
• niet de vereiste afstand in acht nemen bij een scheidsrechtersbal, hoekschop, vrije schop of 

inworp; 
 
Toelichting: 
De scheidsrechtersbal wordt toegevoegd aan de overtredingen die met een waarschuwing moeten 
worden bestraft als niet de vereiste afstand in acht wordt genomen. 
 
3. Disciplinaire straffen – waarschuwingen wegens onsportief gedrag 
Gewijzigde tekst: 
Er zijn verschillende omstandigheden waarbij een speler een waarschuwing moet ontvangen wegens 
onsportief gedrag, zoals wanneer een speler: 
(…) 
• een overtreding andere overtreding begaat die een veelbelovende aanval verhindert of  

onderbreekt, behalve als de scheidsrechter een strafschop toekent voor een overtreding waarbij 
geprobeerd werd de bal te spelen; 

 
Toelichting: 
Een veelbelovende aanval kan worden onderbroken of verhinderd door een overtreding die geen 
fysieke overtreding is (bijv. ongeoorloofd spelen van de bal voor de tweede keer bij een 
spelhervatting). De tekst omvat nu al deze overtredingen naast hands, dat in het voorafgaande punt is 
meegenomen. 
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Regel 14 – De Strafschop 
2. Overtredingen en straffen 
Gewijzigde tekst: 
(…) 
Als, voordat de bal in het spel is, één van de volgende situaties zich voordoet: 
(…) 
 
• De doelverdediger maakt een overtreding: 

- Als de bal in het doel gaat, wordt een doelpunt toegekend 
- Als de bal naast of over het doel gaat of terugkomt van paal of lat, dan wordt de strafschop 

alleen overgenomen als de overtreding door de doelverdediger de nemer duidelijk 
beïnvloedde 

- Als de doelverdediger voorkomt dat de bal in het doel gaat, dan wordt de strafschop 
overgenomen 

Als de overtreding van de doelverdediger ertoe leidt dat de strafschop wordt overgenomen, dan 
ontvangt de doelverdediger een vermaning voor de eerste overtreding tijdens de wedstrijd en een 
waarschuwing voor elke volgende overtreding. 

• De doelverdediger of Een ploeggenoot van de doelverdediger maakt een overtreding: 
- als de bal in het doel gaat, wordt een doelpunt toegekend; 
- als de bal niet in het doel gaat, dan wordt de strafschop overgenomen; de doelverdediger 

ontvangt een waarschuwing als deze verantwoordelijk is voor de overtreding. 
(…) 

• Zowel de doelverdediger als de nemer begaan tegelijkertijd een overtreding: 
- Als de strafschop wordt gemist of tegengehouden, dan wordt de strafschop overgenomen en 

ontvangen beide spelers een waarschuwing; 
- Als een doelpunt wordt gemaakt, dan wordt het doelpunt afgekeurd, dan ontvangt de nemer 

een waarschuwing en het spel wordt hervat met een indirecte vrije schop voor de 
verdedigende partij. 

 
Toelichting: 
• Bevestiging (zoals beschreven in IFAB circulaire no. 17 – augustus 2019) dat als een 

doelverdediger bij het nemen van een strafschop een overtreding begaat en de bal naast of over 
gaat of terugkomt van paal of lat (d.w.z. de doelverdediger verricht geen redding), dan wordt de 
doelverdediger niet bestraft tenzij de actie(s) van de doelverdediger de nemer duidelijk beïnvloedt 
dan wel beïnvloeden. 

• De meeste overtredingen door een doelverdediger komen voort uit een verkeerde inschatting van 
wanneer de bal getrapt zal worden. Daarom moet de doelverdediger niet gewaarschuwd worden 
voor de eerste overtreding maar gewaarschuwd worden voor (een) volgende overtreding(en) bij 
de overgenomen of volgende strafschop(pen). 

• Als de nemer en de doelverdediger op exact hetzelfde moment een overtreding maken (zal zelden 
voorkomen), dan wordt de overtreding van de doelverdediger meestal veroorzaakt door de 
ongeoorloofde schijnbeweging van de nemer. Daarom moet de nemer worden bestraft. 
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3. Schematische samenvatting: 

 
Resultaat van de strafschop Resultaat van de strafschop 

Doelpunt Geen doelpunt 

Overtreding door 
aanvaller 

Strafschop overnemen Indirecte vrije schop 

Overtreding door 
verdediger 

Doelpunt Strafschop overnemen 

Overtreding door 
verdediger en aanvaller 

Strafschop overnemen Strafschop overnemen 

Overtreding door 
doelverdediger 

Doelpunt 

Geen redding: strafschop wordt niet 
overgenomen (tenzij de nemer 
duidelijk beïnvloed werd) 
Wel een redding: strafschop 
overnemen + vermaning voor 
doelverdediger; waarschuwing voor 
elke volgende overtreding 

Doelverdediger en nemer 
maken tegelijkertijd een 
overtreding 

Indirecte vrije schop en 
waarschuwing voor nemer 

Indirecte vrije schop en 
waarschuwing voor nemer 

Bal achterwaarts trappen Indirecte vrije schop Indirecte vrije schop 

Ongeoorloofde 
schijnbeweging 

Indirecte vrije schop + 
waarschuwing voor de nemer 

Indirecte vrije schop + 
waarschuwing voor de nemer 

Verkeerde nemer 
Indirecte vrije schop + 
waarschuwing voor de verkeerde 
nemer 

Indirecte vrije schop + 
waarschuwing voor de verkeerde 
nemer 

 
 
 
 
 
  



 
 
Spelregelwijzigingen | 1 juni 2020 

 
   P. 18 
 

UPDATES VAR PROTOCOL EN HANDBOEK 

4. Procedures – controle (check) 
Gewijzigde tekst: 
• Als de controle oplevert dat er mogelijk sprake is van een ‘duidelijke fout’ of van een ‘ernstig 

gemist voorval’, dan zal de VAR deze informatie communiceren aan de scheidsrechter (echter niet 
de beslissing die genomen moet worden) die vervolgens zal beslissen of er al dan niet een 
herziening wordt gestart. 

 
Toelichting: 
De verwijzing naar de uiteindelijke beslissing is verwijderd omdat de VAR-advies m.b.t. de beslissing 
mag geven, maar het is de scheidsrechter die het uiteindelijke besluit neemt. 
 
4. Procedures – herziening (review) 
Gewijzigde tekst: 
• Als het spel nog niet is onderbroken, dan onderbreekt de scheidsrechter het spel als de bal zich in 

een neutrale zone/situatie bevindt (meestal als geen van de teams met een aanval bezig is) en 
maakt hij het ‘TV-gebaar’ 

• In beide situaties moet de scheidsrechter aangeven dat er een herziening zal plaatsvinden door 
duidelijk het ‘TV-signaal’ te laten zien (de omtrek van een TV-scherm) 

• De VAR  beschrijft aan de scheidsrechter wat er op de herhalingen te zien is, maar niet de 
beslissing die moet worden genomen en de scheidsrechter zal dan: 
- Het ‘TV-gebaar’ maken (als dat nog niet is gebeurd) en naar de referee review area (RRA) 

gaan om de beelden te bekijken – on-field review (OFR) – alvorens een beslissing te nemen. 
De overige wedstrijdofficials bekijken de beelden niet, tenzij ze er, in uitzonderlijke 
omstandigheden, om worden gevraagd door de scheidsrechter. 
of 

- Een definitieve beslissing nemen, gebaseerd op de eigen waarneming en de informatie van 
de VAR, en, indien van toepassing, input van andere wedstrijdofficials – een herziening die 
door de VAR alleen is uitgevoerd 

• Aan het eind van beide herzieningsprocessen moet de scheidsrechter het ‘TV-signaal’ laten zien, 
direct gevolgd door de definitieve beslissing 

• Voor subjectieve beslissingen zoals bijv. de intensiteit van onreglementair aanvallen, ingrijpen bij 
buitenspel, overwegingen bij hands is een on-field review (OFR) meestal op zijn plaats 

• Voor feitelijke beslissingen zoals bijv. plaats van een overtreding of een speler (buitenspel), plaats 
van contact (hands, overtreding), plaats (binnen of buiten het strafschopgebied), bal uit het spel 
etc. zal een herziening die alleen door de VAR wordt uitgevoerd van toepassing zijn maar een on-
field review (OFR) kan worden gebruikt in het geval van een feitelijke beslissing als dit er toe 
bijdraagt om de spelers / wedstrijd te managen of om de beslissing te ‘verkopen’(bijv. een cruciale 
wedstrijdbeslissende beslissing laat in de wedstrijd) 
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Toelichting: 
• Slechts één ‘TV-gebaar’ is nodig voor een herziening die alleen door de VAR is uitgevoerd (tenzij 

er ook een signaal vereist is nadat het spel is onderbroken) 
• Herordenen van de tekst benadrukt dat ‘on-field reviews’ (OFRs) verwacht worden als het 

voorval/besluit niet-feitelijk is. 
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WIJZIGINGEN IN DE BEGRIPPENLIJST 

Nieuwe tekst 
 
Vasthouden 
Er is sprake van vasthouden als het contact van een speler met het lichaam van de tegenstander of 
diens uitrusting de beweging van de tegenstander beperkt. 
 
Plaats van de spelhervatting 
De positie van een speler bij een spelhervatting wordt bepaald door de positief van de voeten of enig 
deel van het lichaam dat de grond raakt, met uitzondering van hetgeen is beschreven in Regel 11 – 
buitenspel. 
 
 

WIJZIGINGEN IN DE PRAKTISCHE RICHTLIJNEN VOOR WEDSTRIJDOFFICIALS 

Strafschop 
Gewijzigde tekst: 
Als de doelverdediger opzichtig van de lijn afkomt voordat de bal is getrapt en er geen doelpunt wordt 
gescoord voorkomt dat een doelpunt wordt gescoord, dan moet de ASR de vlag in de lucht steken de 
overtreding aangeven in lijn met de instructies die voor de wedstrijd door de scheidsrechter zijn 
gegeven. 
  
5. Blessures  
Aanvullende subtitel en tekst: 
 
De veiligheid van de spelers is van het grootste belang en de scheidsrechter moet het werk van het 
medisch personeel mogelijk maken. Dit geldt met name in het geval van een ernstige blessure en/of 
het beoordelen van een blessuren aan het hoofd. Dit houdt ook in het respecteren en ondersteunen 
van overeengekomen protocollen met betrekking tot blessurebehandelingen en – beoordelingen. 
 
5. 6. Behandeling/beoordeling na een waarschuwing/verwijdering 
Gewijzigd nummer van de subtitel en tekst: 
(…) 
Als een algemene richtlijn, (…) klaar om het spel te hervatten, behalve in het geval van een ernstige 
blessure en/of beoordeling van een blessure aan het hoofd. 
 
  



 
 
Spelregelwijzigingen | 1 juni 2020 

 
   P. 21 
 

DIAGRAM MET BETREKKING TOT HANDS 
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