Molestatieprotocol COVS Gorinchem januari 2019
Dit protocol beschrijft hoe te handelen in het geval van molestaties. Het protocol is van toepassing
op alle leden van de COVS Gorinchem die betrokken zijn bij de organisatie van wedstrijden van de
KNVB.
Wat is molestatie:
 Elke vorm van gewelddadig handelen jegens een (verenigings)scheidsrechter, assistentscheidsrechter of official (fysiek geweld)
 Elke vorm van ernstige intimidatie of discriminatie jegens een (verenigings)scheidsrechter,
assistent-scheidsrechter of official (verbaal/mentaal geweld)
 Vóór, tijdens of ná een wedstrijd.
Altijd doen:
Noodnummer KNVB (hulplijn is 24/7 bereikbaar): 0800 – 22 99 555
Gelukkig verloopt het overgrote deel van de voetbalwedstrijden plezierig en sportief. Een enkele keer
slaat de vlam in de pan en escaleert de wedstrijd. Indien er na fysiek en/of verbaal geweld behoefte
is aan spoedeisende ondersteuning, is er voor leden van de KNVB een noodnummer beschikbaar.
Achter dit noodnummer staan zowel de politie als de KNVB/ARAG klaar voor ondersteuning. Dit
houdt in dat advies en een luisterend oor gegeven wordt, maar ook dat een aangifte, slachtofferhulp
of de afdeling persvoorlichting snel kan worden geactiveerd. Advies is om dit nummer in je telefoon
te zetten, zodat je het snel kunt bellen in geval van nood op of rond het voetbalveld.
Probeer tijdens het exces rustig te blijven en zo veel mogelijk relevante informatie te verzamelen en
vast te leggen ten behoeve van de latere rapportage. Maak voor jezelf een schets (tekst en locatie)
van het gebeurde.
In geval van een exces tegen jou als official, bel dan het noodnummer KNVB: 0800 – 22 99 555
Altijd doen:
Conform het Reglement Tuchtrechtsspraak Amateurveldvoetbal (art. 45 - 47) dient op de
eerstvolgende werkdag (uiterlijk 12:00 uur) de excessieve overtreding te worden gerapporteerd aan
de tuchtzaken van het desbetreffende districtskantoor of bondsbureau: 0343- 499731,
wendy.brown@knvb.nl (coach verklaring scheidsrechters) en/of Zuid-aanklager@knvb.nl
Rapportage geschiedt digitaal door het beantwoorden van vragen in de Official Portaal (OP).
Meld de molestatie contactpersoon van de COVS Gorinchem: Ben Wirken 06 29425176
en vervolgens worden dan de vervolgstappen bepaald en zal het proces verder in gang gezet worden.
Mogelijkheden zijn: aangifte bij de politie, geestelijke bijstand en rechtshulp via de COVS Nederland.
Altijd doen (in geval van opgelopen letsel): Raadpleeg een arts.
Aangifte bij de politie: Een aangifte van geweld wordt zeer serieus genomen. Maar aan zo’n aangifte
gaat een heel (denk)proces vooraf. U moet zelf de afweging maken. De belangrijkste reden om wél
aangifte te doen, is het voorkomen van toekomstig leed. Veel agressieve spelers laten het immers
niet bij één overtreding. Als iemand telkens weer ongestraft ernstige vergrijpen kan plegen, is dat

een slecht signaal naar betrokkene en diens omgeving. De dader zal door de aangifte niet meer in de
gelegenheid zijn andere scheidsrechters te molesteren, en voelt bovendien de sociale druk van zijn
club om zich gedeisd te houden. Hoe dan ook, het al dan niet doen van officiële aangifte blijft uw
eigen afweging.
Wat bij een aangifte uw opties zijn, leest u in ‘Rechtspositie Arbiters’ op de website van ARAG:
https://www.arag.nl/over-arag/knvb/scheidsrechters
Samenwerking KNVB-ARAG:
ARAG is official partner van de KNVB-scheidsrechters (betaald voetbal en amateurvoetbal). Samen
met de KNVB wil ARAG werken aan het bevorderen van fair play middels een goede juridische
dienstverlening aan KNVB-scheidsrechters. Wekelijks worden er ruim 30.000 voetbalwedstrijden
gespeeld waar spelers, trainers, maar ook (assistent-)scheidsrechters veel plezier aan beleven. Het
overgrote deel van deze wedstrijden verloopt probleemloos, helaas zijn er ook wedstrijden die –
zowel op professioneel niveau als bij de amateurs - nogal eens verpest worden door agressie.
Samenwerking COVS-DAS: COVS Nederland heeft een overeenkomst gesloten met DAS
Rechtsbijstand voor juridische ondersteuning welke toegankelijk is voor alle leden van de COVS.
ARAG of DAS:
Zowel bij ARAG (via de KNVB) als DAS (via de COVS) kan rechtsbijstand worden verkregen.
ARAG: In geval een zaak wordt afgedaan volgens het KNVB-tuchtrecht is alleen rechtsbijstand van
ARAG mogelijk.
DAS: In geval sprake is van een civiele zaak (complex schadeverhaal) of strafzaak (aangifte bij politie)
kan ook rechtsbijstand via DAS worden verkregen.

Wat verstaat de KNVB onder excessen?
-

Ernstige bedreigingen en/of intimiderend gedrag;
Buitensporig fysiek geweld;
Collectieve vechtpartijen;
Buitensporig verbaal geweld.

Belangrijke documenten:
-

Wedstrijdformulier KNVB (vermelden reden staken, molestatie)
Rapportage scheidsrechter
Rapportage rapporteur (indien aanwezig)
Proces-verbaal politie (aangifte op bureau)
Doktersverklaring (foto’s en bewijsvoering letsel, poliklinische behandeling of
ziekenhuisopname)
Getuigenverklaringen (spelers, bestuur, overige)

Meer informatie:
Meer informatie over tuchtzaken, melden van excessen en te gebruiken sites:
http://www.knvb.nl/assist/wedstrijdzaken/tuchtzaken

