SPELREGELS 2021/’22
SPELREGELWIJZIGINGEN EN TOELICHTINGEN
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Spelregelwijzigingen | 1 juni 2021

Geachte heer/mevrouw,
De 135ste Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) van de International Football
Association Board (IFAB) vond plaats in de vorm van een videoconferentie op 5
maart 2021 en werd voorgezeten door de voorzitter van de FA van Wales, Kieran
O’Connor. De belangrijkste genomen besluiten en discussiepunten staan hieronder
weergegeven. De volledige tekst van de Spelregels 2021 – 2022 zijn beschikbaar op
de site van de IFAB (www.IFAB.com).
1. Spelregels 2021/22
Tijdens de JAV hebben de leden ingestemd met diverse wijzigingen van, en
toelichtingen op, de spelregels 2020/21. De precieze formuleringen staan in de
bijlage bij deze circulaire.
Belangrijkste spelregelwijziging: Regel 12 – Overtredingen en Onbehoorlijk
gedrag: Hands
Omdat de interpretatie van hands niet altijd consistent is geweest, door onjuiste
toepassing van de Spelregel, hebben de leden bevestigd dat niet elke aanraking van
de bal door een speler met de hand of arm een overtreding is.
Met het oog op het criterium van de hand/arm die het lichaam van de speler op
onnatuurlijke wijze groter maakt, werd bevestigd dat scheidsrechters hun oordeel
moeten blijven gebruiken om de positie van de hand of arm vast te stellen in relatie
tot de beweging van de speler in die specifieke situatie.
Met het oog op deze toelichting is er sprake van strafbaar hands als een speler:
• de bal opzettelijk raakt met zijn hand of arm, zoals door het bewegen van de
hand of arm richting de bal;
• de bal met hand of arm raakt wanneer dit het lichaam op onnatuurlijke wijze
groter heeft gemaakt. Een speler wordt beschouwd het lichaam op
onnatuurlijke wijze groter te hebben gemaakt, als de positie van die hand of
arm geen gevolg is van, of te verklaren door, de beweging van het lichaam
van de speler in deze specifieke situatie. Door de hand of arm in een
dergelijke positie te hebben, loopt de speler het risico dat de hand of arm
geraakt wordt door de bal en dat dit bestraft wordt; of
• scoort in het doel van de tegenstander
o rechtstreeks vanaf de hand of arm, zelfs als dit onopzettelijk gebeurt;
dit geldt ook voor de doelverdediger;
o direct nadat de bal de hand of arm geraakt heeft, zelfs als dit
onopzettelijk gebeurt.

P. 2

Spelregelwijzigingen | 1 juni 2021

Onopzettelijk hands dat ertoe leidt dat een ploeggenoot scoort of dat er een
scoringskans ontstaat, wordt niet langer als een overtreding beschouwd.
Overige wijzigingen en toelichtingen
De overige wijzigingen en toelichtingen die zijn goedgekeurd om opgenomen te
worden in de Spelregels 2021/22 zijn uitgewerkt in de hierboven genoemde bijlage.
De spelregels 2021/22 zijn van kracht met ingang van 1 juli
Om spelers, trainers en wedstrijdofficials meer tijd te geven om zich de
spelregelwijzigingen eigen te maken, is besloten dat de datum waarop ze van kracht
zullen zijn, verschoven wordt van 1 juni naar 1 juli. Competities die voor die datum
starten mogen de wijzigingen eerder invoeren, of de invoering uitstellen tot uiterlijk de
start van de volgende competitie.
2. Pilots wissels in relatie tot hersenschudding
De leden hebben een update ontvangen over de eerste bevindingen van de pilot
‘wissel in relatie tot hersenschudding’. (voor meer details, zie circulaire nr. 21)
De IFAB en de FIFA gaan door met het verzamelen, analyseren en bespreken van de
medische en voetbaltechnische feedback en data, wat zal bijdragen aan besluiten
die eventueel op worden genomen in de Spelregels.
3. Groter aantal wisselspelers (tijdelijke aanpassing in verband met
COVID-19)
De leden hebben ook een update ontvangen over de tijdelijke aanpassing van Regel
3 – De Spelers, die het mogelijk maakt dat teams 5 wissels mogen gebruiken in
wedstrijden op de hoogste niveaus, voor clubcompetities tot uiterlijk 31 december
2021 en competities van nationale teams tot uiterlijk 31 juli 2022 (voor meer details,
zie circulaire nr. 21).
Er is besloten dat de veranderende invloed van de pandemie op het voetbal continu
gemonitord zal worden om er zeker van te zijn dat ook in de toekomst gepaste
maatregelen worden genomen in relatie tot deze tijdelijke aanpassing.
4. Buitenspelregel en videoscheidsrechters (VARs)
De JAV heeft ook gesproken over ideeën over de buitenspelregel en een update van
de FIFA over de meest recente ontwikkelingen met betrekking tot ontwikkelingen die
competities met beperkte middelen in staat kunnen stellen om VAR technologie te
gebruiken.
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De IFAB is heel dankbaar voor de steun en vele suggesties van over de hele
voetbalwereld, die eraan bijdragen om de Spelregels te ontwikkelen, om het voetbal,
van de laagste tot de hoogste niveaus, eerlijker, toegankelijker en plezieriger te
maken.
We zullen onze wereldwijde raadplegingen voortzetten, zodat de Spelregels
doorgaan eerlijkheid en integriteit op het speelveld te bevorderen en te beschermen.
Dank voor uw aandacht – neem a.u.b. contact op in het geval van vragen.

Hoogachtend.
De IFAB
Lukas Brud
Secretaris
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Puntsgewijze samenvatting van de spelregelwijzigingen
Onderstaand een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen / toelichtingen.
Regels die betrekking hebben op meer dan één Regel
Opmerkingen bij de spelregels
• Toelichting dat als er een verschil is tussen het metrisch stelsel en het Engelse
stelsel, dat het metrisch stelsel dan doorslaggevend is.

Regels 4, 5, 12 en het VAR protocol
• Om het mogelijk te maken dat sommige vormen van niet gewelddadig
onbehoorlijk gedrag beschouwd kunnen worden als ‘agressief, beledigend of
grof’ en daarom met een veldverwijdering moeten worden bestraft, wordt
‘gebaren / gebaren maken’ vervangen door ‘handeling(en) / handelen’ in de
van toepassing zijnde beschrijvingen.
Regel 1, 2 en 4 – FIFA kwaliteitsprogramma
• Informatie over het FIFA kwaliteitsprogramma is nu opgenomen na het VAR
protocol – details zijn uit de Regeltekst verwijderd.

Afzonderlijke Spelregelwijzigingen (in volgorde van de Regels)
Regel 1 – het speelveld
• De doelpalen en de doellat (en de doelen) moeten dezelfde vorm hebben
• Het signaal van de doellijntechnologie mag naar de video operating room
(VOR) worden gestuurd
Regel 6 – De overige wedstrijdofficials
• Er bestaat nu een lijst met internationale video wedstrijdofficials (VMO’s)
Regel 7 – De duur van de wedstrijd
• Blessuretijd heeft betrekking op verloren gegane speeltijd
Regel 11 – Buitenspel
• Toevoeging van de definitie uit Regel 12 over waar de arm eindigt (onderkant
van de oksel) om een buitenspel / niet buitenspel positie te kunnen bepalen
Regel 12 – Overtredingen en onbehoorlijk gedrag
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•

Hands:
o Niet elk contact van de bal met de hand / arm is een overtreding
o De positie van de hand / arm van een speler moet beoordeeld worden
in relatie tot de beweging van zijn lichaam in die specifieke situatie
o Verwijdering van onopzettelijk hands als overtreding door een aanvaller
in relatie tot een ‘ploeggenoot’ en ‘het creëren van een scoringskans’
o Het gebruiken van een ‘truc’ om de Regel te omzeilen met betrekking
tot het spelen / raken van de bal met hand door de doelverdediger na
een bewuste trap door een medespeler, geldt ook voor doelschoppen;
degene die dit initieert ontvangt een waarschuwing (GK)
o Een vrije schop of strafschop kan alleen worden toegekend voor een
overtreding tegen een persoon op de spelerslijst of een wedstrijdofficial

VAR Protocol
• Schriftelijke toestemming om VAR’s te mogen gebruiken wordt alleen geëist
door de FIFA
• Er zijn regels beschreven om om te gaan met situaties waarbij een video
wedstrijdofficial of een replay operator niet in staat is de wedstrijd te beginnen
of te vervolgen
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Details van alle spelregelwijzigingen
Hieronder staan de spelregelwijzigingen voor de uitgave 2021/22. Voor elke wijziging
wordt de nieuwe / gewijzigde / aanvullende tekst weergegeven, samen met de oude
tekst en, indien van toepassing, een uitleg over de wijziging.
Wijzigingen die betrekking hebben op meerdere regels
Opmerkingen bij de spelregels – metrisch stelsel
Afmetingen
Als er een verschil is tussen het metrisch stelsel en het Engelse stelsel, dan is het
metrisch stelsel doorslaggevend.

Regels 4, 5, 12 en het VAR Protocol – niet gewelddadig onbehoorlijk gedrag
Om het mogelijk te maken dat sommige vormen van niet gewelddadig onbehoorlijk
gedrag (bijv. dreigend een andere persoon aanraken) beschouwd kunnen worden als
‘agressief, beledigend of grof’ en derhalve een overtreding die met een
veldverwijdering moet worden bestraft, wordt ‘gebaren / gebaren maken’ vervangen
door ‘handeling(en) / handelen’ in de volgende regels:
Regel 4 – De uitrusting van de spelers
• 5. Slogans, uitingen, afbeeldingen en reclame – interpreteren van de regel
Regel 5 – De scheidsrechter
• 4. Videoscheidsrechter (VAR) – herzieningen nadat het spel is hervat
Regel 12 – Overtredingen en onbehoorlijk gedrag
• 2. Indirecte vrije schop
• 3. Disciplinaire straffen – het vieren van een doelpunt
• 3. Disciplinaire straffen – overtredingen die met een veldverwijdering moeten
worden bestraft
• 3. Disciplinaire straffen – teamofficials
VAR protocol
• 1. Uitgangspunten
• 2. Beslissingen / voorvallen die voor herziening in aanmerking komen
• 4. Procedures
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Regels 1, 2 en 4 FIFA kwaliteitsprogramma
Er is een nieuw gedeelte waarin het FIFA kwaliteitsprogramma (FQP) wordt
beschreven. Enkele details met betrekking tot het FQP en de bijbehorende
standaarden zijn verwijderd uit de Spelregels, zodat bij toekomstige FP-wijzigingen
het niet nodig zal zijn om de Spelregels te wijzigen. De tekstuele aanpassing als
gevolg van bovenstaande zijn als volgt:

Regel 1 – Het speelveld
1. Veldoppervlak
Gewijzigde tekst
Wanneer kunstgrasvelden worden gebruikt in ofwel competitiewedstrijden tussen
vertegenwoordigende teams van bij de FIFA aangesloten bonden, ofwel in
international clubcompetitiewedstrijden, moet het oppervlak voldoen aan de eisen
van de ‘FIFA Quality Programme for Football Turf’ of de ‘International Artificial Turf
Standard’, tenzij speciale dispensatie is verleend door de IFAB.
11. Doellijntechnologie (DLT)
Gewijzigde tekst
DLT mag gebruikt worden om te controleren of er wel of niet is gescoord teneinde de
beslissing van de scheidsrechter te ondersteunen. Als DLT wordt gebruikt dan mogen
er aanpassingen worden gedaan aan het doel, zo lang dit in overeenstemming is met
de specificaties, weergegeven in het FIFA Quality Programme voor DLT en de
spelregels.
Het gebruik van DLT moet zijn vastgelegd in de betreffende competitiereglementen.
(…)
Eisen en specificaties van DLT
Als DLT wordt gebruikt in competitiewedstrijden, dan moet de organisator van de
competitie zich ervan verzekeren dat het systeem (inclusief enige toegestane
wijzigingen aan het frame van het doel of technologie in de bal) voldoet aan één van
de volgende standaarden het FIFA kwaliteitsprogramma.
• FIFA Quality PRO
• FIFA Quality
• IMS – INTERNATIONAL MATCH STANDARD
Een onafhankelijk testinstituut moet de nauwkeurigheid en functionaliteit van de
verschillende technologie leveranciers controleren, in overeenstemming met het
P. 8

Spelregelwijzigingen | 1 juni 2021

‘Testing Manual’. Als DLT wordt gebruikt dan moet de scheidsrechter de technologie
voor de wedstrijd testen zoals wordt uitgelegd in het ‘Testing Manual’. Indien de
technologie niet voldoet aan de gestelde eisen, mag de scheidsrechter het systeem
niet gebruiken en moet hij dit rapporteren aan de betreffende bond.
Wanneer DLT wordt gebruikt, dan moet de scheidsrechter de functionaliteit van de
technologie voor de wedstrijd testen, zoals is weergegeven in het testhandboek.
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1. REGEL 2 - DE BAL
1. Eigenschappen en afmetingen
Gewijzigde tekst
Ballen die gebruikt worden tijdens officiële competitiewedstrijden, georganiseerd
onder auspiciën van de FIFA of de confederaties moeten een van de volgende
aanduidingen hebben voldoen aan de eisen en een van de logo’s van het FIFA
kwaliteitsprogramma voor voetballen hebben.
Een dergelijk logo op een bal geeft (…) en moeten zijn goedgekeurd door de IFAB.
De instituten die de testen uitvoeren, zijn onderworpen aan de goedkeuring van de
FIFA.
Indien doellijntechnologie wordt gebruikt, moeten de ballen met geïntegreerde
technologie een van de hierboven genoemde aanduidingen hebben.
Regel 4 – De uitrusting van de spelers
4. Overige uitrusting
Elektronische prestatie en volgsystemen (EPVS)
Daar waar draagbare technologie (…) 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 voldoet aan één van de volgende standaarden: IMS
(International Match Standard) of FIFA Quality voldoet aan de eisen voor
Elektronische prestatie en volgsystemen volgens het FIFA kwaliteitsprogramma
voor EPTS.
De instituten die de testen uitvoeren hebben toestemming van de FIFA nodig.
Daar waar EPVS worden geleverd door de wedstrijd- of competitieorganisator, is het
de verantwoordelijkheid van die wedstrijdorganisator of 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.
Er is een professionele standaard ontwikkeld door FIFA en goedgekeurd door de
IFAB, met als doel Het FIFA kwaliteitsprogramma ondersteunt de organisatoren
van competities te ondersteunen in het proces van het goedkeuren van de
betrouwbare en accurate prestatie en volgsystemen. De volgende aanduiding geeft
aan dat een EPVS apparaat / systeem officieel is getest volgens de eisen in
termen van betrouwbaarheid en accuraatheid van positiegegevens in het voetbal.
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Afzonderlijke Spelregelwijzigingen (in volgorde van de Regels)
Regel 1 – Het speelveld
10. De doelen
Het doel bestaat (…) Ze moeten vierkant, rechthoekig, rond of ovaal of een
combinatie hiervan van vorm zijn en mogen geen gevaar opleveren. De doelpalen en
lat van beide doelen moeten dezelfde vorm hebben. Dit mag vierkant, rechthoekig,
rond, ellipsvormig of een combinatie van deze opties zijn.
Het wordt aanbevolen dat alle doelen die in een officiële competitie, georganiseerd
onder de auspiciën van de FIFA of confederaties, voldoen aan de eisen van het FIFA
kwaliteitsprogramma voor voetbaldoelen.
Toelichting
• De doelpalen en de doellat moeten dezelfde vorm hebben; beide doelen
moeten hetzelfde zijn.
• Er is een verwijzing naar het FIFA kwaliteitsprogramma voor voetbaldoelen
toegevoegd.
Regel 1 – Het speelveld
11. Doellijntechnologie (DLT)
•

Het signaal dat er een doelpunt is gescoord moet direct gegeven en bevestigd
worden, binnen een seconde, door het DLT-systeem. Dit alleen aan de
wedstrijdofficials (via het horloge van de scheidsrechter, door middel van een trilen visueel signaal); het mag ook naar de video operation room (VOR) worden
gezonden.

Toelichting
Daar waar gebruik wordt gemaakt van de VAR mag het signaal naar de video
operating room (VOR) worden gezonden.
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Regel 6 – De overige wedstrijdofficials
De VAR en de AVAR zijn de ‘video’ wedstrijdofficials (VMO’s) en ze assisteren de
scheidsrechter in overeenstemming met de spelregels en het VAR protocol zoals
vastgesteld door de IFAB.
Toelichting
Er is nu een FIFA lijst met internationale video wedstrijdofficials (VMO’s).

Regel 7 – De duur van de wedstrijd
3. Bijtellen van verloren tijd
Gewijzigde tekst:
In elke helft wordt door de scheidsrechter speeltijd bijgeteld die in die helft verloren is
gegaan door (…)
Toelichting
Verduidelijking dat als er, bijvoorbeeld, een onderbreking is tegen het einde van de
wedstrijd die langer duurt dan de resterende speeltijd, dat dan de te spelen ‘extra tijd’
(en getoond door de vierde official) de resterende speeltijd is, niet de lengte van de
onderbreking.
Regel 11 – Buitenspel
1. Buitenspelpositie
Aanvullende tekst
De handen en armen van alle spelers, ook van de doelverdedigers, worden buiten
beschouwing gelaten. Met het oog op het kunnen bepalen van buitenspel is de
bovenkant van de arm in lijn met de onderkant van de oksel.
Toelichting
De schouder maakt geen deel uit van de arm bij het bepalen van hands. Het is
daarom een deel van het lichaam waarmee een geldig doelpunt kan worden
gescoord en daarom moet dit worden meegenomen in het beoordelen van
buitenspel.

Regel 12 – Overtredingen en onbehoorlijk gedrag
1. Directe vrije schop
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Een directe vrije schop wordt toegekend, indien een speler één van de hieronder
volgende overtredingen begaat:
• (…)
• Iemand op de teamlijst of een wedstrijdofficial bijt of bespuwt
Toelichting
Een vrije schop/strafschop kan alleen worden toegekend voor een overtreding
begaan ten opzichte van een persoon op de teamlijsten (spelers, wisselspelers,
gewisselde spelers, verwijderde spelers en teamofficials) of een wedstrijdofficial.

Regel 12 – Overtredingen en onbehoorlijk gedrag
1. directe vrije schop - hands
Oude tekst (aangegeven wat er is verwijderd)
(…)
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;
• nadat de bal 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
• scoort in het doel van de tegenstander rechtstreeks vanaf de hand of arm,
zelfs als dit onopzettelijk gebeurt; dit geldt ook voor de doelverdediger.
• de bal met hand of arm raakt als:
• de hand of arm het lichaam op onnatuurlijke wijze groter maakt;
• de hand of arm boven schouderhoogte is (tenzij de speler de bal opzettelijk
speelt die vervolgens de hand of arm raakt;
Bovengenoemde overtredingen zijn zelfs van toepassing als de bal de hand of arm
van een speler raakt wanneer deze rechtstreeks komt van het hoofd of lichaam
(inclusief de voet) van een andere, dichtbij zijnde, speler.
Met uitzondering van bovenstaande overtredingen, is het geen overtreding als de bal
de hand of arm van een speler raakt:
P. 13

Spelregelwijzigingen | 1 juni 2021

•
•
•
•

rechtstreeks vanaf het eigen hoofd of lichaam (inclusief de voet) van de
speler;
rechtstreeks vanaf het hoofd of lichaam (inclusief de voet) van een andere,
dichtbij zijnde, speler;
als de hand of arm dicht tegen het lichaam wordt gehouden en het lichaam
niet op onnatuurlijke wijze groter maakt;
als een speler valt en de hand of arm zich tussen de bal en de grond bevindt
om het lichaam te ondersteunen, maar niet zijwaarts of verticaal van het
lichaam af uitgestrekt.

Nieuwe tekst
(…)
Niet elk contact van de hand / arm van een speler met de bal is een overtreding.

Het is een overtreding als een speler:
• de bal opzettelijk raakt met zijn hand of arm, bijvoorbeeld door het bewegen
van de hand of arm richting de bal.
• de bal met hand / arm raakt als deze het lichaam op onnatuurlijke wijze groter
maakt. Een speler wordt beschouwd het lichaam op onnatuurlijke wijze groter
te hebben gemaakt als de positie van de hand / arm geen gevolg is van, of
kan worden gerechtvaardigd door, de beweging van het lichaam van de speler
voor die specifieke situatie. Door de hand / arm in een dergelijke positie te
hebben, neemt de speler het risico dat de hand / arm geraakt wordt door de
bal en dat dit bestraft wordt.
• scoort in het doel van de tegenstander
• rechtstreeks vanaf de hand of arm, zelfs als dit onopzettelijk gebeurt; dit
geldt ook voor de doelverdediger
• onmiddellijk nadat de bal zijn hand / arm heeft geraakt, zelfs als dit
onopzettelijk gebeurt.
Toelichting
• Niet elk contact tussen de hand / arm en de bal is strafbaar hands.
• Scheidsrechters moeten de ‘te rechtvaardigen’ positie van de hand / arm
beoordelen, in relatie tot wat de speler aan het doen is in die specifieke
situatie.
• Onopzettelijk hands door een ploeggenoot voordat er een doelpunt wordt
gescoord en onopzettelijk hands waardoor een scoringskans ontstaat zijn
verwijderd als overtredingen.
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Regel 12 – Overtredingen en onbehoorlijk gedrag
2. Indirecte vrije schop
Aanvullende tekst
Een indirecte vrije schop wordt toegekend als een speler:
• (…)
• Een doelbewuste truc initieert zodat de bal naar de doelverdediger kan
worden gespeeld met het hoofd, de borst, de knie etc. met als doel de Regel
te omzeilen (geldt ook voor een vrije schop of doelschop). Het maakt niet uit of
de doelverdediger de bal met de handen raakt. De doelverdediger wordt
bestraft als hij degene is die de doelbewuste truc initieert.
• een andere overtreding begaat (…)
(…)
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 bewuste ‘truc’ initieert zodat de bal naar de doelverdediger te spelen kan
worden gespeeld (ook uit een vrije schop of doelschop) met zijn hoofd, borst,
knie etc. om de Regel te omzeilen. Het maakt dan niet uit of de doelverdediger
de bal wel of niet met zijn handen raakt. De doelverdediger ontvangt een
waarschuwing als hij de doelbewuste truc initieert.
Toelichting
De overtreding waarbij een ‘truc’ wordt gebruikt om de Regel te omzeilen, die
voorkomt dat de doelverdediger de bal met hand of arm speelt na een bewuste
terugspeelbal door een medespeler, geldt nu ook bij doelschoppen. De
doelverdediger ontvangt een waarschuwing als hij de ‘truc’ initieert.
Regel 12 – Overtredingen en onbehoorlijk gedrag
4. Spelhervatting na overtredingen en onbehoorlijk gedrag
Gewijzigde tekst
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Als de bal in het spel is en een speler begaat een fysieke overtreding binnen het
speelveld tegen:
• een tegenstander – indirecte of directe vrije schop of een strafschop;
• tegen een medespeler, wisselspeler, gewisselde of verwijderde speler,
teamofficial of een wedstrijdofficial – directe vrije schop of strafschop;
• enig ander persoon – scheidsrechtersbal;
Alle verbale overtredingen worden bestraft met een indirecte vrije schop.
Als de scheidsrechter het spel onderbreekt vanwege een overtreding begaan door
een speler, binnen of buiten het speelveld, tegen een ‘invloed van buitenaf’, dan
wordt het spel hervat met een scheidsrechtersbal, tenzij er een vrije schop wordt
toegekend vanwege het verlaten van het speelveld zonder de toestemming van de
scheidsrechter.
Toelichting
Een vrije schop of strafschop kan alleen worden toegekend voor een overtreding die
wordt begaan tegenover een persoon op de teamlijst (spelers, wisselspelers,
gewisselde spelers, verwijderde spelers en teamofficials) of een wedstrijdofficial. Als
het spel wordt onderbroken vanwege een voorval waarbij enig ander persoon, dier,
voorwerp etc. (invloed van buitenaf) is betrokken, dan wordt het spel hervat met een
scheidsrechtersbal, behalve wanneer er een vrije schop wordt toegekend vanwege
het verlaten van het speelveld zonder de toestemming van de scheidsrechter.

VAR protocol
Gewijzigde tekst
Het gebruik van VARs is alleen toegestaan als de wedstrijd / competitieorganisator
heeft voldaan aan het ‘Implementation Assistance and Approval Programme (IAAP)
VAR protocol en de invoeringsvereisten zoals beschreven in het VAR handboek
IAAP documentatie van de FIFA en schriftelijke toestemming heeft ontvangen van
de IFAB en de FIFA.
Toelichting
Om VAR’s in te zetten is alleen schriftelijke toestemming vereist van de FIFA

VAR protocol
4. Procedures
Aanvullende tekst
Uitgeschakelde VAR, AVAR of replay operator
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Regel 6 – De overige wedstrijdofficials geeft aan: “De competitiereglementen moeten
duidelijk beschrijven wie de wedstrijdofficial vervangt, wanneer deze niet in staat is te
starten of door te gaan, als ook vervangingen in het verlengde hiervan.” In
wedstrijden waarin VAR’s worden gebruikt, geldt dit ook voor replay operators.
Omdat er specifieke training en kwalificatie nodig is om video wedstrijdofficial / replay
operator te kunnen zijn, moeten de volgende uitgangspunten worden opgenomen in
de competitiereglementen:
• Een VAR, AVAE of replay operator die niet staat is om te starten of door te
gaan, mag alleen worden vervangen door iemand die gekwalificeerd is voor
die rol
• Als er geen gekwalificeerde vervanging gevonden kan worden voor de VAR of
de replay operator,* dan moet de wedstrijd worden gespeeld / vervolgd
zonder het gebruik van VAR’s
• Als er geen gekwalificeerde vervanging gevonden kan worden voor de AVAR,*
dan moet de wedstrijd worden gespeeld / vervolgd zonder het gebruik van
VAR’s, tenzij, in bijzondere omstandigheden, beide teams schriftelijk
instemmen dat de wedstrijd gespeeld / vervolgd mag worden met slechts een
VAR en een replay operator.
* Dit geldt niet wanneer er meer dan één AVAR / replay operator is.
Toelichting
Competities moeten in hun reglementen opnemen welke stappen gevolgd moeten
worden wanneer een video wedstrijdofficial of replay operator (RO) wordt
uitgeschakeld voor of tijdens de wedstrijd
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