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Reglement Adviescommissie sc Heerenveen 
 
Artikel 1  Taak adviescommissie 
De Adviescommissie sc Heerenveen (hierna de “adviescommissie” te noemen) adviseert de directie 
inzake de afhandeling van sancties naar aanleiding van een overtreding van de het Huisreglement sc 
Heerenveen en/of de Standaardvoorwaarden van de KNVB.   

 
Artikel 2  Sancties 
De in het vorige lid vermelde afhandeling kan bestaan uit: 
a. het opleggen van een sanctie door de directie van sc Heerenveen  
b. het doorsturen van het incident aan het bureau veiligheidszaken van de KNVB ter beoordeling en 

afhandeling door de KNVB.   
 
Artikel 3  Samenstelling adviescommissie 
De adviescommissie bestaat uit 3 onafhankelijke personen die geen andere rol of functie binnen de 
club vervullen. 
De adviescommissie wordt ondersteund door een door de club te leveren secretariaat. 
 
Artikel 4  Start procedure 
Het hoofd veiligheidszaken sc Heerenveen (hierna “hoofd veiligheidszaken” te noemen) zal informatie 
over een vermeende overtreding van het Huisreglement sc Heerenveen en/of de 
Standaardvoorwaarden van de KNVB, binnen 14 dagen na constatering van de vermeende overtreding, 
voorleggen aan de adviescommissie.  
 
Artikel 5  Bevoegdheid Directie 
Het staat de directie vrij om waarschuwingen uit te vaardigen op grond van overtreding van het 
Huisreglement sc Heerenveen en/of de Standaardvoorwaarden van de KNVB zonder tussenkomst van 
de adviescommissie.  
 
Artikel 6  Uitnodiging betrokkene 
De in artikel vier vermelde procedure houdt in elk geval in dat de betrokkene bij aangetekende brief 
wordt uitgenodigd om gehoord te worden door de adviescommissie en hem/haar te confronteren met 
de tegen hem/haar bestaande verdenking en de gronden waarop deze verdenking is gebaseerd.  
 
Artikel 7  Verslag 
Na het horen van de betrokkene brengt de adviescommissie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 
twee weken, verslag uit van haar bevindingen aan de directie met eventueel een voorstel voor 
afdoening met inachtneming van artikel 2.  
Indien betrokkene niet binnen twee weken heeft gereageerd op de in artikel 6 vermelde uitnodiging, 
wordt deze geacht af te zien van het recht om te worden gehoord. In dat geval doet de 
adviescommissie hiervan  melding in haar verslag van haar bevindingen aan de directie.  
 
Artikel 8  Beslissing Directie 
De directie neemt het advies in overweging en beslist vervolgens ten spoedigste, doch uiterlijk binnen 
twee weken, of zij het advies overneemt of hiervan afwijkt door het nemen van een andersluidende 
beslissing.  
 
Artikel 9  Informatie betrokkene 
De beslissing van de directie wordt schriftelijk aan de betrokkene medegedeeld. Het uitgebrachte 
advies wordt daarbij meegezonden. Indien deze beslissing afwijkt van het advies van de 
adviescommissie, zal deze afwijking gemotiveerd worden toegelicht.    
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Artikel 10  Beroepsmogelijkheden 
10.1  Indien sprake is van een afhandeling door de directie overeenkomstig artikel 2 sub a van dit 
reglement, kan tegen deze beslissing een klacht worden ingediend bij de Klachtencommissie 
overeenkomstig hetgeen daarover is bepaalt in het  Reglement Klachtencommissie  sc Heerenveen.  
 
10.2  Indien sprake is van een afhandeling door de KNVB overeenkomstig artikel 2 sub b van dit 
reglement, kan tegen de beslissing van de KNVB beroep worden ingesteld bij de commissie 
stadionverboden KNVB. 
 
 
 
 
 
Heerenveen, augustus 2016   
 
De Algemeen Directeur  
 
 


