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131ste Annual Business Meeting (ABM) van de International Football Association Board (The IFAB) – 

besluiten 

 

De 131ste ABM van de IFAB vond plaats in Londen op 3 november 2016, in voorbereiding op de 

aanstaande 131ste Annual General Meeting (AGM) op 3 maart 2017. 

 

De ABM heeft updates ontvangen over een aantal experimenten, waaronder video assistentie voor 

scheidsrechters, 4de wissel tijdens de verlenging, tijdelijk wegzenden en Regel 12 – ontnemen van 

een duidelijke scoringskans. 

 

De ABM was verheugd om te horen dat de 2016 / 2017 herziening van de Spelregels goed is 

ontvangen en kwam overeen om een klein aantal Spelregelwijzigingen voor 2017 / 2018 ter 

goedkeuring aan de AGM voor te dragen. Daarnaast, dit op verzoek van nationale bonden, een aantal 

verduidelijkingen op de Spelregels aan te brengen, voornamelijk om het vertalen te vergemakkelijken 

– de belangrijkste verduidelijkingen zijn hieronder weergegeven. 

 

Men kwam overeen dat, nu de grootste herziening bijna is afgerond, de strategie van de IFAB 

betreffende toekomstige Spelregelwijzigingen, voornamelijk gericht zal zijn op 3 belangrijke 

gebieden: 

 Sportiviteit en integriteit 

 Universaliteit en volledigheid 

 De toename van de technologie 

 

Alle voorgestelde wijzigingen zullen getoetst worden in de context van deze drie strategische 

gebieden.  

 

Enkele details van de besluiten en discussies van de ABM staan hieronder weergegeven; de notulen 

van de vergadering zijn binnenkort beschikbaar op www.theifab.com.  

 

1. Onsportief gedrag 

De ABM stemde in met het verzoek van de FIFA om twee vormen van onsportief gedrag die meer en 

meer voorkomen, te benadrukken: 

 Bij een doelschop speelt een verdediger de bal bewust voordat deze het strafschopgebied 

heeft verlaten. 

 Een speler neemt een inworp bewust zodanig dat de bal niet binnen het speelveld komt. 

Vaak is de speler bewust aan het proberen om tijd te rekken en weet hij dat de doelschop of inworp 

overgenomen zal worden omdat de bal niet in het spel is geweest. Aan scheidsrechters wordt 

gevraagd om hierop toe te zien en een speler die op deze wijze bewust probeert tijd te rekken moet 

een waarschuwing ontvangen (gele kaart); verloren gegane tijd moet worden bijgeteld. 

 

2. Verduidelijkingen van de Spelregels 2016 / 17 

Aan de IFAB is gevraagd om, met het oog op het vertalen, enkele delen van de Spelregels 2016 / 17 

te verduidelijken. De formuleringen voor al deze verduidelijkingen zullen onderdeel zijn van de 

http://www.theifab.com/


voorstellen voor de Spelregels 2017 / 18 die besproken worden tijdens de AGM. De ABM wil de 

volgende belangrijke verduidelijkingen echter benadrukken: 

 

REGEL 5 – DE SCHEIDSRECHTER 

 Als een arts / verzorger van een team uit de instructiezone wordt gezonden, dan mag deze 

persoon nog steeds spelers behandelen als er geen andere arts / verzorger beschikbaar is. 

 

REGEL 10 – DE UITSLAG VAN EEN WEDSTRIJD BEPALEN 

 

De strafschoppenserie 

 

Overtreding door de nemer 

 Als de nemer een overtreding maakt dan vervalt de strafschop (geregistreerd als ‘gemist’) 

 

Overtreding door de doelverdediger en de nemer 

 Als zowel de doelverdediger als de nemer een overtreding begaan: 

o Als een doelpunt wordt gemaakt, ontvangt de nemer een waarschuwing (gele kaart) 

en wordt de strafschop geregistreerd als ‘gemist’. 

o Als er geen doelpunt wordt gemaakt ontvangen beide spelers een waarschuwing en 

wordt de strafschop overgenomen 

 

REGEL 12 – OVERTREDINGEN EN ONBEHOORLIJK GEDRAG 

 

Indirecte vrije schoppen 

 Verbale overtredingen en overtredingen die te maken hebben met afkeurende gebaren, 

worden bestraft met een indirecte vrije schop, zelfs als de speler een waarschuwing ontvangt 

(gele kaart) of wordt weggezonden (rode kaart). De directe vrije schop voor ‘overtredingen 

tegen een wedstrijdofficial’ is voor directe lichamelijke overtredingen (duwen, vasthouden, 

slaan etc.) en niet voor verbale overtredingen of overtredingen die te maken hebben met 

gebaren. 

 

Overtredingen waarvoor een speler wordt weggezonden 

 Als, in de laatste fase van een aanval, de aanvaller zich diagonaal beweegt om een 

(doel)verdediger te passeren dan is er nog steeds sprake van een duidelijke scoringskans als 

de algehele beweging van de speler richting het doel van de tegenstander was. 

 

Ontnemen van een duidelijke scoringskans door het speelveld te betreden 

 Elke speler, wisselspeler of teamofficial die het speelveld betreedt zonder de vereiste 

toestemming van de scheidsrechter en een doelpunt voorkomt of een duidelijke 

scoringskans ontneemt, moet van het speelveld gezonden worden, zelfs als er verder geen 

overtreding wordt gemaakt. 

 

REGEL 14 – DE STRAFSCHOP 

 

Overtreding door de doelverdediger en de nemer 

 Als zowel de doelverdediger als de nemer een overtreding begaan: 



o Als een doelpunt wordt gemaakt, ontvangt de nemer een waarschuwing (gele kaart) 

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

vanaf de strafschopstip. 

o Als er geen doelpunt wordt gemaakt ontvangen beide spelers een waarschuwing en 

wordt de strafschop overgenomen. 

 

3. Spelregels 2017 / 18 

Er zal een klein aantal wijzigingen voor 2017 / 18 worden voorgesteld; deze volgen bijna allemaal 

logischerwijs de herziening van de Spelregels 2016 / 17. 

 

Bovendien zal de AGM wijzingen voor het gedeelte “Afwijkingen” van de Spelregels in overweging 

nemen om nationale voetbalbonden (en de competities waar zij op toezien) meer flexibiliteit te 

geven om ‘organisatorische’ gedeeltes van de Spelregels aan te passen. Het gaat hier bijvoorbeeld 

om de duur van de wedstrijd, wisselspelers etc. om het voetbal in hun landen te laten profiteren en 

te promoten. 

 

4. Video assistent scheidsrechters (VAS)  

 

Er is belangrijke vooruitgang geboekt met de voorbereidingen voor het experiment met video 

assistentie voor scheidsrechters (VAS); 20 competities (waaronder FIFA) zijn betrokken. Belangrijkste 

kenmerken: 

 “Minimale inmenging – maximaal voordeel” – De VAS is er alleen voor belangrijke wedstrijd 

beïnvloedende gebeurtenissen (doelpunten, strafschopsituaties, directe rode kaarten + 

persoonsverwisseling) en belangrijke incidenten die werden gemist. Dit om te voorkomen 

dat de wezenlijke voortgang en emotie van het spel verloren gaan door continue 

onderbrekingen voor overleg. 

 “Was de beslissing van de scheidsrechter DUIDELIJK onjuist?” – De VAS wordt alleen ingezet 

om DUIDELIJKE fouten te herstellen 

 “Eén protocol – door iedereen gebruikt” -  elke competitie gebruikt exact hetzelfde protocol 

dat is opgesteld om het VAS experiment de grootste kans van slagen te geven 

Meer informatie over het VAS experiment is beschikbaar op www.theifab.com.  

 

5. Elektronische communicatie 

 De AGM van de IFAB zal het gebruik van elektronische communicatie systemen, door personen 

binnen de instructiezone, in bespreking nemen. De IFAB wil echter duidelijk stellen dat: 

 Spelers geen enkele vorm van elektronische of communicatie uitrusting mogen dragen 

(behalve daar waar EPVS is toegestaan). 

 Teamofficials mogen elektronische communicatie gebruiken, daar waar het in direct verband 

staat tot het welzijn en de veiligheid van de spelers. 

 

6. Logo’s op doelnetten 

Nationale bonden en confederaties (en hun competities) worden er aan herinnerd dat Regel 1 alle 

logo’s, emblemen of  commerciële uitingen op doelnetten verbiedt, zelfs als deze zijn geïntegreerd in 

de doelnetten (inclusief clublogo’s). 

 

De Spelregels zijn een cruciaal middel om het voetbal, van het laagste tot het hoogste niveau, eerlijk, 

toegankelijk en aangenaam te maken. 

 

http://www.theifab.com/


In nauwe samenwerking met de FIFA zal de IFAB doorgaan om te garanderen dat de Spelregels de 

eerlijkheid en integriteit van het spel op het speelveld, dienen en beschermen. 

 


