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1.0
De RLEF operationele regels geven richtlijnen en regels aan, die ten allen tijden
opgevolgd dienen te worden door alle verenigingen, diens leden, en gerelateerde
personen, die onder de jurisdictie van de RLEF, en dus ook onder de NRLB vallen.
De regels hebben betrekking op de algemene gang van zaken, alsook rondom
wedstrijden.
De regels zijn opgesteld door de Europese bond RLEF, en door de NRLB vertaald.
De NRLB fungeert hierin eveneens als waakzame partij, en dient ervoor te zorgen
dat de betrokkenen de regels opvolgen.
Justin Stook
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1. Definities
N.B. Hieronder wordt met RLEF ook bedoeld: de NRLB, tenzij anders aangegeven.
Arbiters (match officials)
Een van de volgende:
Match officials
a) Scheidsrechter
b) Lijnrechter
c) In-goal rechter
d) Vierde official/reserve scheidsrechter
e) Wedstrijdbeheerder (match commissioner)
Bedrijf
De RLEF Governing Body Limited.
Company
Beker/Cup
De European Cup.
Cup
Beroep (disciplinair)
Een beroep of zaak ingezonden door een persoon/partij, waarbij
Disciplinary Case
aangehaald wordt dat een andere persoon/partij (c.q. land)
inbreuk heeft gedaan op de operationale regels. Indien dit is
bewezen, mogen hierop sancties (waaronder boetes) gelegd
worden, in overeenstemming met de operationele regels.
Bestuur
Bondsbestuur van de RLEF.
Board
Bezwaarcommissie
Groep gevormd door:
Appeals committee
- een persoon binnen juridische zaken van de
RFL/FFRXIII, en
- een persoon binnen technische zaken van de
RFL/FFRXIII, en
- De voorzitter van de RFL van Europese zaken.
Bowl
European Bowl competitie.
Bowl
Coach
Een zodanig gekwalificeerd persoon.
Coach
Competitie
Elke competitie (samenhang van wedstrijden) die de RLEF
Competition
erkent, waarin een land aan deelneemt.
Divisie (tier)
Wedstrijdniveau, waarbij naties (landen) rechten en plichten
Tiers
kennen, teneinde van opgelegde standaarden, zoals die jaarlijks
beschreven worden.
Game/Spel
Het spel rugby league
Game
ID/Identiteitsbewijs
Een officieel identiteitsbewijs, voorzien van pasfoto, die
I.D. Cards
voortkomen uit de registratie van spelers.
Lid
Een functionerend en besturend lichaam (land) die door de
Member
RLEF is geaccepteerd als volwaardig lid, of als geassocieerd lid.
Match official
Door de RLEF Match Official Manager aangewezen
development officers
persoon/personen.
Match official development
officers
Misbruik
Misbruik zoals voorgeschreven in hoofdstuk 8 van dit document.
Misconduct
Nalevingsmanager
Door de RLEF aangewezen persoon die functioneert als
Compliance manager
leidinggevende en aanspreekpunt voor wat betreft onderzoek
naar het naleven van de regels.
Nalevingsonderzoeker
Door de RLEF aangewezen persoon die er op toeziet dat de
Compliance investigator
operationele regels worden nageleefd, waarbij de persoon
rapporteert aan de nalevingsmanager.
Natie (land)
Een natie (land) die geassocieerd is met een competitie, die
Nation
onder de operationele regels valt. In dit document worden zowel
de termen natie als land door elkaar gebruikt.
Observeerder
Een natie die door de RLEF is erkend als observeerder.
Version: 1.0
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Observer
Official
Official
Operationele regels
Operational rules
Operationele regels
tribunaal
Operational rules tribunal
Persoon onderworpen
aan de operationele
regels
Person subject to the
operational rules
Professionele speler
Professional player
Registratieformulier
Registration form
Relevante competitie
Relevant competition
Relevante competitie
beheerder
Relevant competition
administrator
Representative Match
Representative Match
RLEF
RLEF
Shield
Shield
Speler
Player
Spelregels/Laws of the
Game
Laws of the Game
Toernooidirecteur
Tournament director

Tuchtcommissie
Disciplinary Committee

Uitvoerder
Executive
Vrijwilliger
Volunteer
Wedstrijd
Match
Wedstrijdregelement
Competition Rules
Zero tolerance
Zero tolerance

Version: 1.0

Aangewezen of gekozen persoon die handelt in het belang van
land of competitie.
Dit document, die elk moment gewijzigd mag worden.
Een groep van personen, aangewezen door de RLEF, die een
tribunaal vormen in overeenstemming met de operationele
regels.
Elk speler, official, coach en andere vrijwilliger.

Een speler uitkomend van de eerste of tweede divisie, die is
gecontracteerd door de RLEF.
Een official registratieformulier door een natie (land) ten
behoeve van de registratie van spelers
Een liga, competitie, of wedstrijd die onder de operationele
regels werken, en waarin een natie (land) deelneemt.
Een persoon die fungeert als hoofd beheerder van een
relevante competitie.
Een representatieve wedstrijd die door de RLEF is vastgesteld.
Rugby League European Federation.
European Shield competitie.
Een persoon die is geregistreerd als speler door een natie
(land), via een registratieformulier.
De laws/spelregels die door de RLIF zijn voorgeschreven.
Een door een uitvoerende aangewezen persoon of lichaam
verantwoordelijk voor de gang van zaken van elke relevante
competitie of wedstrijd. Met toernooidirecteur kan ook
toernooileiding of toernooidirectie/wedstrijdleiding bedoeld
worden.
Een relevante (wedstrijd) tuchtcommissie, en/of
De RLEF tuchtcommissie, en/of
De RLEF Match Officials Manager, en/of
Een lid van de RFL/FFRXIII algemene zaken, en
De algemene voorzitter van de RLEF
De RLEF algemene voorzitter, en/of
De RLEF regionale voorzitter, en/of
De RLEF Europese voorzitter voor ontwikkeling
Een persoon die taken uitvoert op vrijwillige basis.
Een wedstrijd in een competitie, of een wedstrijd tussen landen.
De regels die de gang van zaken rondom wedstrijden
structureren en beheren.
Het beleid van de RLEF, waarbij elk intentioneel gedrag
voortkomend uit racistische en/of discriminerende sferen, niet
wordt getolereerd, en waarbij zware straffen (zonder
uitzondering) worden opgelegd.
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2. Lidmaatschap en lidmaatschapsverplichtingen
2.1.
2.1.1.

Acceptatie van de operationele regels door landen
Alle landen die deelnemen in een relevante wedstrijd die onder de operationele
regels vallen, erkennen middels het accepteren van de uitnodiging:
- de operationele regels,
- de voorwaarden die gesteld worden door een toernooidirecteur binnen de RLEF,
- de laws/spelregels, en
- de jurisdictie van de RLEF uitvoerenden
- de jurisdictie van de toernooidirecteur

2.1.2.

Een kopie van de laws/spelregels en de operationele regels die van toepassing
zijn op de relevante competitie zal naar elke deelnemend land verstuurd worden,
door de relevante toernooidirecteur, voor aanvang van deelname.

2.1.3.

Elk land, ongeacht type lidmaatschap (volwaardig lid, geassocieerd lid, en
observeerder), dient akkoord te gaan met de RLEF’s Anti-Doping Rules,
Safeguarding Vulnerable Groups Rules, Safeguarding Policy, Diversity and AntiRacism Policies, Respect Policy en elke andere regels en beleidsvormen die door
(het bestuur van) de RLEF gesommeerd worden. Het land moet er voor zorgen dat
diens leden, werknemers, officials, vrijwilligers of anders gelieerden de regels en
beleidsvormen opvolgen.

2.2.
2.2.1.

2.3.
2.3.1.

2.4.
2.4.1.

2.4.2.

2.5.
2.5.1.

Version: 1.0

Toegepaste (nationale) wetten
Alle landen die deelnemen in een relevante competitie of wedstrijd binnen de
jurisdictie van de RLEF, georganiseerd door een toernooidirecteur of uitvoerende,
worden geacht om zich aan de algemene (nationale) geldende wetten te houden.
Elk land gaat ermee akkoord dat de RLEF toernooidirecteur of uitvoerende het
recht heeft om acties te ondernemen die ervoor zorgen dat de wetten nageleefd
worden.
Spelers, toeschouwers en officials die de operationele regels naleven
Elk land gaat ermee akkoord dat spelers, officials en toeschouwers uitsluitend
mogen deelnemen in, of betrokken zijn met, de rollen die voor hun voorgeschreven
staan, op de voorwaarde dat deze de operationele regels in acht nemen. Elk land
gaat er mee akkoord dat zij zich aan de operationele regels houden.
Verantwoordelijkheden van de toernooidirecteur
De relevante toernooidirecteur moet in het bezit zijn van een dag-tot-dag werkplan
van de relevante competitie. De toernooidirecteur heeft de macht om beslissingen
te maken die in overeenstemming zijn met de operationele regels. In het geval dat
er geen overeenstemming is met de operationele regels, dan moet het besluit
voorgelegd worden aan (een) uitvoerende(n).
In elk geval behoudt de RLEF de hoogste jurisdictie van elke relevante competitie,
en zij behoudt zich het recht om sancties te leggen op een land of persoon.
Wijzigingen in de operationele regels
Elke wijziging van de operationele regels zal worden behandeld door de RLEF. De
uitvoerenden heeft daarbij een leidende rol, en behoudt zich het recht om te
wijzigen/accepteren, voordat deze voorgelegd wordt aan het bestuur.
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2.6.
2.6.1.

Minimumstandaarden, speelveld en speelveldveiligheid
Elk land dient er voor te zorgen dat een speelveld voldoet aan de minimumeisen,
of criteria waarin een relevante competitie gespeeld moet worden, met
inachtneming van de speelwetten/spelregels.

2.6.2.

In toevoeging van het voorgaande, behoudt de RLEF zich het recht om additionele
regels en regulaties met betrekking tot het speelveld te eisen, welke variabel is met
de speeldivisies (tiers).

2.6.3.

Elk land is verantwoordelijk voor het gedrag van de eigen supporters.

2.6.4.

Elk land moet er voor zorgen dat de speelgronden en faciliteiten voldoen aan alle
eisen, regulaties, statuten of andere wettelijke regels die van toepassing zijn.

2.6.5.

Elk land moet voldoen aan alle gezond- en veiligheidswetten, en zij moet zorg op
zich nemen, of in elk geval zorgrichtlijnen regelen voor de door de RLEF geleverde
mankrachten.

2.6.6.

Elk land moet voldoen aan overige standaarden, regels en richtlijnen die opgesteld
zijn in de eigen relevante competitie.

2.7.
2.7.1.

Financiële zaken
Landen zijn aansprakelijk voor wedstrijdgelden die door de toernooidirecteur zijn
opgelegd of die verplicht zijn onder de deelnamevoorwaarden.

2.7.2.

Landen zijn verplicht een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en persoonlijke
ongevallenverzekering af te sluiten. Dit moet gedekt zijn voor het deelnemende
land, spelers, vrijwilligers en coaches.

2.7.3.

Afhankelijk van het type lid en/of observeerder, worden landen verzocht hun
financiële verslagen bij de RLEF in te dienen, volgens een voorgeschreven
formaat.

2.8.
2.8.1.

Version: 1.0

Televisierechten en sponsorschap
De landen gaan ermee akoord dat de RLEF het recht heeft om zich te mengen in
alle vormen van sponsorschappen, advertentie, uitzendingen en andere
commerciële contracten, die direct betrekking hebben tot relevante competities. De
landen gaan ermee akkoord RLEF en diens partners toegang te geven tot
faciliteiten om dit uit te kunnen voeren.
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3. Competitie
3.1.
3.1.1.

3.1.2.

3.2.

Administratie
De toernooidirecteuren zullen door de RLEF aangestuurd worden onder deze
operationele regels.
De toernooidirecteuren zullen speeldata vastleggen wanneer wedstrijden gespeeld
dienen te worden, en zich inhoudelijk bezighouden met alles wat daaromheen zich
afspeelt.

3.2.1.

Start en einde van een competitie
De RLEF bepaalt de start- en einddatum van een competitie.

3.2.2.

De toernooidirecteuren hebben verantwoordelijkheid over het speelprogramma.

3.3.1.

Wedstrijden
Alle wedstrijden worden gespeeld onder de laws/wetten/spelregels.

3.3.

3.3.2.

Wedstrijden kennen de volgende tijdsduur:
a) Senioren – 80 minuten in twee gelijke helften met een pauze van 10 minuten
b) Jonger dan 18 – 70 minuten in twee gelijke helften met een pauze van 10
minuten
c) Jonger dan 16 – 60 minuten in twee gelijke helften met een pauze van 10
minuten
d) Jonger dan 14 – 50 minuten in twee gelijke helften met een pauze van 10
minuten
e) Jonger dan 12 – 84 minuten in twee gelijke helften met een pauze van 10
minuten

3.3.3.

De toernooidirecteuren zullen zich alliëren met de RLEF Match Officials Manager
om te bepalen wie tot de arbiters/match officials behoort.

3.3.4.

Elk land die er niet in slaagt om een wedstrijd te laten spelen op een genoemde
datum, voor welke reden dan ook, zal in staat van misbruik worden gesteld.

3.4.
3.4.1.

3.5.
3.5.1.

3.6.
3.6.1.

Version: 1.0

Geschillen
Alle geschillen met betrekking tot plaats, tijd en datum van welke wedstrijd dan
ook, of geschillen die gerelateerd zijn aan een wedstrijd, zal in discretie worden
opgelost door de toernooidirecteur of uitvoerende, tenzij de operationele regels
anders voorschrijven.
Veldafkeuringen
In het geval een thuisspelend land naar alle redelijkheid bevindt dat een speelveld
ongeschikt is om te spelen, door slechte weersomstandigheden of door welke
oorzaak dan ook, dient het land te voldoen aan de competitieregels voor het
annuleren van een wedstrijd.
Overige redenen
Landen dienen contact op te nemen met de toernooidirecteur indien een wedstrijd
is uitgesteld door welke reden dan ook.
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3.7.
3.7.1.

3.8.
3.8.1.

3.8.2.

3.9.
3.9.1.

3.9.2.

Communicatie tussen spelende partijen
Het is de verantwoordelijkheid van het gastland, om, in de week voorafgaand van
een wedstrijd, contact met de beide spelende partijen op te nemen voor relevante
zaken als match officials, teamkleuren, en routeomschrijvingen.
Protest tegen resultaten
Een land dat protest wilt indienen naar aanleiding van de resultaten van een
wedstrijd, moet binnen 24 uur na het einde van een wedstrijd een brief of e-mail
schrijven naar de toernooidirecteur of uitvoerende, én naar de tegenpartij, inclusief
een volledige reden van opgaaf.
De toernooidirecteur zal het protest in zich opnemen en behoudt zich het recht het
protest af te wijzen, indien niet is voldaan aan het voorafgaande. Een land mag
niet protesteren op de uitspraken van de arbiters/match officials.
Spelerstenue
Alle landen moeten bij de toernooidirecteur hun spelerstenue, en hun alternatieve
spelerstenue indienen, voor de datum die vermeld staan in de competitieregels.
In het geval dat spelerstenues op elkaar lijken, moet in principe het uitspelende
team het alternatieve tenue dragen, alhoewel beide teams tot een besluit moeten
komen.

3.10.
Ballen
3.10.1. De ballen die gebruikt worden in de wedstrijden, moeten voor aanvang ingediend
worden bij de arbiters/match officials. De ballen moeten voldoen aan het type en
aan de eisen die gesteld worden volgens het wedstrijdreglement en volgens de
spelregels/laws.
3.11.
Medische vereisten
3.11.1. Elk land moet er voor zorgen dat er een geregistreerd en gekwalificeerd eerste
hulp beschikbaar is, bij elke wedstrijd. Additionele eisen mogen gesteld worden
door de RLEF.
3.11.2. De paramedici dienen zich bekend te maken bij de arbiters/match officials voor
aanvang, en zij dienen zich minimaal 15 minuten na het einde aanspreekbaar zijn.
Zij moeten direct kunnen communiceren met de official van beide spelende
partijen, en zij dienen zo nauwkeurig en correct mogelijk verslag uit te brengen.
3.11.3. Voor de Cup, Shield en Bowl wedstrijden moet er een dokter en ambulance
aanwezig zijn. Tenzij anders aangegeven, moet het thuisspelende team hier voor
zorgen.
3.11.4. In geval van blessures of ongelukken op het speelveld, is het de
verantwoordelijkheid van het betrokken land om binnen zeven dagen een
compleet verslag uit te brengen.
3.11.5. Elk land moet de namen bijhouden van de paramedici die wedstrijden hebben
bijgestaan. De RLEF/Toernooidirecteuren kan hiernaar vragen.

Version: 1.0
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3.12.
Formulieren
3.12.1. Elk land moet informatie inleveren in het formaat waarin de toernooidirecteur om
vraagt.
3.12.2. Het is de taak van de scheidsrechter om een score sheet, een team sheet, een
algemeen verslag en een incidentenverslag (zowel op het veld, of buiten het veld)
in te dienen bij de toernooileiding. De RLEF verzoekt dit om dit voor 09:00 de
volgende dag in te dienen, of voor uiterlijk twee werkdagen na de wedstrijd.

3.13.
Inspectie van outfits en toebehoren
3.13.1. Elk land dient er voor te zorgen dat alle spelers gecontroleerd worden door een
toegewezen match official op hun outfit en toebehoren.
3.13.2. Geen enkele speler mag beschermende outfits, schoenen of kleding dragen, tenzij
deze vooraf is goedgekeurd door de RLEF.
3.14.
Late start
3.14.1. Elk land dient er voor te zorgen dat het team op tijd klaar is voor de kick off, zoals
deze is voorgedragen door de match officials. Een land die hier niet aan voldoet,
wordt in staat van misbruik gesteld en mag daarmee bestraft worden.

3.15.
Wedstrijdrapportage aan de RLEF
3.15.1. In navolging van de rapportages zoals deze eerder zijn voorgelegd binnen deze
operationele regels, moet elke match official een volledig rapport uitbrengen aan
de toernooidirecteur wat betreft de volgende zaken (zowel voor, tijdens als na de
wedstrijd):
a) handelingen in strijd met de operationele regels
b) misdragingen van het publiek
c) misdraging van spelende officials
alsook:
3.15.2. Andere zaken die het sport en spel in diskrediet brengt.

Version: 1.0
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4. Protocollen voor internationals en representatievelingen
4.1.
4.1.1.

Een land gaat er mee akkoord dat…
… alle officiële wedstrijden goedgekeurd zijn door de RLEF en de bonden van de
deelnemende landen.

4.1.2.

… een speler voorrang geeft aan een representatieve wedstrijd boven andere
wedstrijden, zoals bijvoorbeeld cups, ties, en binnenlandse wedstrijden

4.1.3.

… de regels van de RLIF’s teneinde van internationale uitkomingen prevaleert
boven alle andere wedstrijden en competities.

4.2.
4.2.1.

Aanmerkingen
Alleen nationale teams die van elke teamspeler de landsaanmerkingen heeft
geverifieerd, waarbij het te betreffen land een lid of observeerder status heeft
binnen de RLEF, mag de naam van het land dragen.

4.2.2.

Indien de landsaanmerkingen niet geverifieerd zijn, dan moeten zij de toevoegsel
“XIII” of een ander toevoegsel dragen, zoals bijvoorbeeld “Nederland
ontwikkelingsteam” of “Nederland XIII”.

4.2.3.

Een speler die speelt voor een “land XIII” team, is niet gebonden aan de RLIF
regels voor internationale aanmerkingen.

4.2.4.

Landen die deelnemen in de Cup of Shield moeten de aanmerkingen hebben
geverifieerd voor aanvang van elke wedstrijd in de desbetreffende competitie.
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5. Spelers
5.1.
5.1.1.

5.1.2.

5.2.
5.2.1.

5.3.
5.3.1.

5.3.2.

5.4.
5.4.1.

Doel
Het doel van deze regels is om:
a) … er voor te zorgen dat de fysieke en morele gesteldheid van spelers juist
behandeld en gewaarborgd wordt, binnen de wetten en spelregels.
b) … eerlijkheid en integriteit te verzekeren rondom competities.
Deze regulaties zijn is open voor interpretatie, zodat verdere vooruitgang mogelijk
is. Dit betekent dat wanneer een issue niet expliciet is voorgeschreven in de
operationele regels, het mogelijk is om een dergelijke toepassing uit te voeren,
zolang deze maar in consistentie met de operationele regels is.

Gebondenheid
Een speler is gebonden aan deze operationale regels, zodra deze door de eigen
bond benoemd is, om te spelen in het nationale team voor welke wedstrijd of
competitie dan ook.
Senioren
Een speler van 16 jaar of ouder komt in aanmerking om te spelen voor de open
leeftijdsklasse (Open Age Rugby League).
Elke speler jonger dan 18 jaar moet toestemming van een ouder/voogd, wanneer
deze speelt in de open leeftijdsklasse.
Junioren
Spelers worden ingedeeld in een leeftijdsklasse op basis van hun geboortedatum.
Daar wordt alleen gekeken naar het geboortejaar. Bijvoorbeeld: in 2012 moet een
speler uitkomend in de U16-klasse, op zijn vroegst op 1 januari 1996 geboren zijn.

5.4.2.

De officiële RLEF leeftijdsaanduidingen zijn U12, U14, U16, U18 en U20.

5.4.3.

Spelers zijn verplicht hun leeftijd aan te tonen met een bewijs. Dit kan een
geboortecertificaat zijn (met foto ID), of een paspoort. Dit bewijs moet vastgelegd
worden door de coach en de toernooidirecteur.
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6. Officials
6.1.
6.1.1.

6.1.2.

6.2.
6.2.1.

Kwalificaties
Leden dienen alleen relevante (coachings) stafleden te registreren, die beschikken
over de benodigde kwalificaties.
Het is de verantwoordelijkheid van het land om er voor te zorgen dat deze
kwalificaties relevant en up-to-date zijn.
Het official register
Het RLEF houdt een register van officials bij. Het RLEF heeft het recht om naar
alle redelijkheid sancties te geven, indien een official het volgende gedaan
heeft/zou gedaan hebben:
a) het algemene spel in diskrediet heeft gebracht, of op welke wijze dan ook
inbreuk heeft gedaan op de integriteit van de competitie.
b) een door de RLEF, landelijke bond of welke instelling dan ook gebande of
geschorste deelnemer toestaan aan activiteiten, waar dan ook.
c) toestaan een persoon zonder de vereiste kwalificaties of eisen te laten werken
in een rol zoals voorgeschreven door de RLEF/relevante competitie
d) toestaan een persoon laten werken in een functie of rol, waar zij een mogelijk
gevaar vormen voor kinderen of kwetsbare personen.

6.2.2.

6.3.
6.3.1.

Voorafgaand aan het eindoordeel/besluit, is het voor de betrokkenen door de
RLEF toegestaan om een bezwaarschrift in te dienen. De betrokkenen hebben
daarbij het recht om een bezwaar in te dienen bij het bestuur van de RLEF.
Match officials en de operationele regels
Voor aanvang van elke competitie, zal de Match Official Manager een lijst van
beschikbare en gekwalificeerde match officials/arbiters opstellen, die in relevante
competities en divisies mogen functioneren.

6.3.2.

Alle match officials die op deze lijst komen te staan, zijn ook gebonden aan de
operationele regels, en gaan ermee akkoord te scheidsen volgens de spelregels
(laws).

6.3.3.

In alle gevallen worden match officials gecontroleerd en geselecteerd op hun
geschiktheid en fitheid, zoals voorgeschreven door de RLEF.

6.3.4.

De RLEF heeft daarbij het beslissende woord om te bepalen of een match official
wel of niet een wedstrijd mag scheidsen.

6.4.
6.4.1.

Version: 1.0

Sponsorrechten en gesponsorde tenues
De RLEF heeft het exclusieve recht om alle vormen van sponsorschappen aan te
gaan, waaronder advertentierechten en commerciële rechten, in relatie tot de
match officials. Specifiek kan dat zijn: hun outfit, de vlaggen, en overige
toebehoren.
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6.5.
6.5.1.

6.5.2.

6.6.
6.6.1.

6.7.
6.7.1.

Version: 1.0

Rapporten en formulieren
Een match official die een speler of ander persoon die gebonden zijn aan de
operationele regels ten aanzien van misbruik, wilt rapporteren, zal dat doen
volgens het bestek van de relevante competitie. Dergelijke rapporten moeten in elk
geval de naam en het adres van de speler zijn.
De scheidsrechter dient er voor te zorgen dat na elke wedstrijd, alle relevante
formulieren en rapporten opgesteld zijn, en ingezonden zijn naar het
wedstrijdbeheer.

Contacten match official
Een match official moet de Match Official Development Officer schriftelijk op de
hoogte houden wanneer hij/zij persoonlijk of commercieel contact heeft met
iemand van een ander land. Er mag door de official eveneens geen bezwaar
gemaakt worden, wanneer hij/zij verwijderd wordt van de match official lijst.
Ongeoorloofde en illegale betalingen
Het is de taak van elke match official om zich te keren tegen elke vorm van illegale
betalingen, cadeaus en giften, gerelateerd met het scheidsen en reguleren van
een wedstrijd.
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7. Procedures op het speelveld
7.1.
Jurisdictie
Elke potentiële disciplinaire overtreding van een speler (hierna genoemd als zijnde ook van
toepassing: of ander persoon die onderhevig is aan de operationele regels) in een wedstrijd,
waarbij een RLEF lid of associatie (die niet per se door een toernooi gereguleerd wordt) betrokken
is, is onderhevig aan de procedures zoals in dit hoofdstuk is omschreven.
7.2.
Schorsingen
Elke speler die van het veld is gestuurd (rode kaart), zal automatisch worden gerapporteerd aan de
RLEF tuchtcommissie voor een evaluatie door alle match officials, met alle mogelijke bewijzen.
Als een deelnemend land een speler wilt dagvaarden, dan moet dit binnen 24 uur na afloop van de
wedstrijd worden aangegeven bij de toernooidirecteur (of anderszins gelijk representatief persoon).
De toernooidirecteur zal dan de tuchtcommissie op de hoogte stellen.
7.3.
Compositie van de tuchtcommissie
Elk lid van de commissie heeft een gelijkwaardig aandeel in het stemmen, en geen enkel lid mag
zich onthouden van stemmen. Eén (1) lid van de commissie, zoals bepaald door andere leden, zal
zich voordoen als de voorzitter.

7.4.
Compositie van de bezwaarcommissie
Elk lid van de commissie heeft een gelijkwaardig aandeel in het stemmen, en geen enkel lid mag
zich onthouden van stemmen. Eén (1) lid van de commissie, zoals bepaald door andere leden, zal
zich voordoen als de voorzitter.
De voertaal in het tribunaal is Engels, zodra deze is opgesteld. Het is toegestaan, indien nodig, om
een tolk in dienst te nemen. De hoorzitting mag zowel face-to-face, als digitaal (teleconferentie)
plaats vinden.
7.5.
Principes van het commissies
De leden van de tucht- en bezwaarcommissie moeten:
- handelen naar goede geweten;
- zaken zo consistent en eerlijk behandelen, in overeenstemming met standaardprocedures;
- zaken zo gelijkwaardig mogelijk behandelen, in vergelijking met andere zaken;
- een besluit nemen op basis van beschikbaar en relevant bewijsmateriaal;
- zich houden aan standaarden die naar alle redelijkheid relevant zijn aan de zaak;
- zich niet laten (af)leiden aan zaken die invloed hebben op een dergelijk oordeel.
De commissies maakt een besluit op basis van de richtlijnen die op dat moment van toepassing
zijn en met de principes van natuurlijke rechtvaardigheid.
7.6.
Bepalingen van de tuchtcommissie
De commissie bepaalt:
- of er daadwerkelijk sprake is van een overtreding
- wat de overtreding was
- waar de speler zich aan schuldig maakt, en wat de bijbehorende sanctie is.
Indien de commissie zich niet in de standpunten kan vinden, of geen oordeel kan vellen, dan is het
hen toegestaan het incident te doen vervolgen van verder onderzoek.
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7.7.
Sancties
Indien de tuchtcommissie een speler schuldig heeft bevonden, of indien een speler schuld bekent,
dan is het de taak van de commissie om te bepalen wat de behorende sanctie is. Een sanctie kan
de volgende vormen bevatten:
- Uitsluiting van een nader te bepalen aantal wedstrijden; en/of
- Uitsluiting van een nader te bepalen aantal representatieve wedstrijden; en/of
- Uitsluiting van een nader te bepalen aantal competitieve wedstrijden.
De commissie zal het aantal uitdrukken in een aantal wedstrijden, of in sommige gevallen in een
tijdspanne.
De uitsluiting begint op de dag na het oordeel, behalve wanneer de uitsluiting direct van kracht is,
of wanneer de uitsluiting permanent is. De volgende wedstrijden tellen mee van uitsluiting:
a) Representatieve wedstrijden in waar de uitgesloten speler aan deel zou nemen, hetzij als
opgestelde speler, hetzij als gelieerde deelnemer van een team. In deze context wordt met team
bedoeld: een geselecteerde speler die een bepaalde taak heeft voor een wedstrijd, toernooi of tour.
b) Alle wedstrijden waarin de speler verwacht werd aan deel te nemen, inclusief nationale
(binnenlandse) kampioenschappen, met uitzondering van nine-a-side of enigszins vergelijkbare
toernooien.
c) Elk ander soort wedstrijd die de RLEF tuchtcommissie aangeeft.
Indien een speler is uitgesloten van deelname voor een nader te bepalen aantal wedstrijd of
tijdspanne, mag deze in geen enkel geval deelnemen aan het spel, noch het speelveld en daaraan
verbonden faciliteiten (reservebank) betreden, totdat de uitsluiting wordt opgeheven.
In uitzonderlijke gevallen gerelateerd aan
- offensief/agressief taalgebruik;
- het in twijfel brengen van uitspraken;
- het niet opvolgen van besluiten van een scheidsrechter of match official;
- agressief opstellen tegen een scheidsrechter of match official;
kan er een geldboete opgelegd worden door de tucht- of bezwaarcommissie. Deze zal niet meer
zijn dan 300 GBP (Britse Pond).
7.8.
Sancties
- Alle spelers hebben het recht om bezwaar aan te tekenen bij besluiten genomen door de
RLEF tuchtcommissie
- Het bezwaar moet schriftelijk ingediend worden bij de Algemene Manager van de RLEF, of
toepasselijke regionale manager, binnen 48 uur na officiële aankondiging.
- Elk bezwaar zal gehoord worden door de RLEF bezwaarcommissie.
- Spelers die een besluit van de tuchtcommissie willen aanvechten, moeten de Algemene
Manager van de RLEF of toepasselijke regionale manager binnen 48 uur na aankondiging
schriftelijk indienen. In dat geval zal het bezwaar behandeld worden door de RLIF.
- Een persoon die zit in de disciplinaire commissie of tuchtcommissie, mag niet deelnemen
aan het bezwaartribunaal.
- Indien de fysieke en logistieke omstandigheden het niet toelaten, is het mogelijk een
telefonische hoorzitting te regelen.
- Het bezwaartribunaal zal een aan de tuchtcommissie soortgelijk proces in werking stellen.
- Zolang een besluit aangevochten wordt, mag een speler niet spelen.
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7.9.
Doorloopproces van het bezwaartribunaal
De voorzitter zal het doorloopproces bepalen, hoewel dit meestal als volgt is:
-

-

De voorzitter zal de beschuldiging voorlezen aan het tribunaal
De voorzitter zal de procedures uitleggen
De speler, of diens vertegenwoordiger, zal de overtreding bekent of ontkennen
De voorzitter zal de zaak tegen de speler samenvatten
De speler, of diens vertegenwoordiger, zal zijn standpunt toelichten
Indien de speler zijn overtreding ontkent, dan zal het tribunaal bepalen of de overtreding
daadwerkelijk is gebeurd, en als het tribunaal bevindt dat dit daadwerkelijk is gegaan, dan
zal het tribunaal overgaan tot de sanctie. Het tribunaal zal zich daarbij baseren om al het
mogelijke, relevante en beschikbare bewijsmateriaal.
Indien de speler zijn overtreding bekent, of indien het tribunaal beslist dat de overtreding
daadwerkelijk is gebeurd, dan heeft de speler de mogelijkheid om met het tribunaal in
overleg te gaan wat betreft de op te leggen sanctie. De sanctie zal bepaald worden aan de
hand van… ?

Alle betrokken partijen krijgen evenveel kans om dit in te dienen.
7.10.
Bewijs
De commissies beschouwen al het mogelijk bewijs. Dit is meestal een rapport van een match
official, waarbij de match official zich er van moet verzekeren dat deze compleet is, en dat deze
gestuurd is naar de RLEF binnen 48 uur van een wedstrijd. Eveneens kan dit bewijs zijn van een
speler die in staat van beschuldiging is.
De commissie zal DVD-bewijs overwegen, wanneer dit mogelijk is. De commissie mag een
bestaande zaak ook heropenen, indien er ten tijde van een besluit geen DVD-bewijs was. De
tuchtcommissie zal gebruikelijk geen verbaal bewijs uithoren van mogelijke getuigen, maar een
bezwaarcommissie zal dat wel overwegen.
7.11.
Vonnis
De voorzitter van de tuchtcommissie zal binnen 24 uur na uitspraak het vonnis in geschrift sturen
naar de speler en de organisatie waaronder hij valt.
De voorzitter van de bezwaarcommissie zal de uitspraak van het tribunaal voorlezen aan het einde
van de meeting, en zal een geschreven versie beschikbaar maken binnen vijf dagen.
In het geval dat er zowel een hoorzitting van een tucht- en bezwaarcommissie is, dan zal de
uitspraak:
-

Alle verzwarende en verzachtende factoren in behandeling nemen
Uitleg bevatten waar er afwijkingen zijn van de normaalgesproken sancties
Een duidelijke en volledige reden geven waarop dit tot besluit is gekomen.

De speler in kwestie heeft geen toegangsrecht/inzage van het overleg van de tucht- en/of
bezwaarcommissie.
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8. Misbruik en wangedrag
8.1.
Algemeen misbruik en wangedrag
Alle spelers, coaches en officials dienen er voor te zorgen dat zij naar goed gedrag handelen. Alle
leden en observeerders moeten erop toezien dat hun spelers, coaches en officials de operationele
regels naleven, en dat zij de regels ten aanzien van misbruik en wangedrag erkennen.
Een speler, coach of official kan schuldig bevonden worden aan misbruik/wangedrag indien hij zij:
a) De operationele regels schendt;
b) De in paragraaf 8.6 behandelde zaken schendt;
c) Niet handelt naar de waarden en normen van de RLEF, Rugby League in het algemeen, of
de RLIF (bijvoorbeeld negatief uitlaten in de media) ;
d) Schuldig is bevonden aan een wettelijk strafbaar feit;
e) Niet correct handelt naar besluiten genomen door de toernooidirecteur of tuchtcommissie.
8.2.
Doorloopproces van schendingen
In het geval een team, speler of official niet handelt in overeenstemming met de operationele
regels, processen gestart mogen worden tegen het team, speler of official, waarbij een straf
opgelegd kan worden.
Indien welk iemand dan ook naar alle redelijkheid gelooft dat een speler of official schuldig is aan
misbruik/wangedrag, dan moet hij of zij onmiddellijk de RLEF schriftelijk informeren met alle
relevante details. De RLEF zal dit onderzoeken, of laten onderzoeken, en de RLEF zal bepalen of
dit met een zaak afgedaan kan worden. Als dit zo het geval is, dan zal de zaak doorgestuurd
worden naar een misbruikbeoordelingspanel.
8.3.
Misbruikbeoordelingspanel
Het misbruikbeoordelingspanel zal worden samengesteld door de RLEF en zal bestaan uit een
voorzitter met voldoende ervaring in sportadministratie of juridische zaken, vergezeld met twee
leden die ervaring hebben met het spel.
De RLEF zal een vertegenwoordiger sturen die de zaak zal behandelen.
In elk geval zal het panel van misdragingen elke vraag beantwoorden, gerelateerd aan de wet,
bewijs en/of procedure. De voorzitter zal achter gesloten deuren instructies of aanwijzingen geven
waarvan hij of zij denkt wat in het belang is voor het panel.
8.4.
Hoorzitting
De hoorzitting zal plaats vinden in overeenstemming met wat de voorzitter denkt het beste te zijn.
Elk persoon die voor het panel terecht staat, mag vergezeld worden door een notaris of enigszins
vergelijkbare persoon.
Het misbruikbeoordelingspanel zal bepalen of een zaak is bewezen, en mag straffen opleggen, die
waarschuwingen, boetes, kosten, uitsluitingen of verbanningen richting een speler, official of team
in kunnen houden.
Het land van de speler of official moet opdraaien in het geval van een boete of kosten.
8.5.
Bezwaren
Elke speler, official of team die schuldig is bevonden door het misbruikbeoordelingspanel, heeft het
recht om bezwaar aan te tekenen. Dit moet binnen 48 uur na het oordeel van het panel schriftelijk
aan de algemene manager van de RLEF gebeuren.
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Een bezwaar- en geschillencommissie zal bezwaren uithoren. Een hoorzitting voor de bezwaar- en
geschillencommissie zal niet vanaf het begin (de novo) starten.
De bezwaar- en geschillencommissie zal door de RLEF gevormd worden, en zal bestaan uit een
voorzitter met voldoende ervaring in sportadministratie of juridische zaken, vergezeld met twee
leden die ervaring hebben met het spel. Het is niet toegestaan om eenzelfde persoon die in het
misbruikbeoordelingspanel heeft gezeten te laten zitten in de bezwaar- en geschillencommissie.
De bezwaar- en geschillencommissie mag:
-

Het oordeel van het misbruikbeoordelingspanel bevestigen;
Zich distantiëren van het misbruikbeoordelingspanel;
Wijzigingen aanbrengen van het misbruikbeoordelingspanel.

Een besluit van de bezwaar- en geschillencommissie is definitief.
8.6.
Lijst van schendingen
a) Beïnvloeding (matchfixing)
Het is verboden voor elke speler, coach, official of match official een bonus, of welke vorm
van beïnvloeding dan ook, te accepteren of aan te bieden, naar een speler, coach, official,
match official of scheidsrechter toe, of dit direct of indirect is, hetgeen zou leiden tot een
voorbepaalde winst, verlies, gelijkspel of andersoortig invloed op de wedstrijd.
b) Weddenschappen
Het is verboden voor elke speler, coach, official of match official om te wedden op een
wedstrijd of toernooi waarin men zelf bij betrokken is. Dit geldt ook voor het helpen met
wedden van een ander.
c) Kritiek op match officials
Het is verboden voor elke speler, coach of official om publiekelijk uitspraken te doen over
een toernooidirecteur, scheidsrechter of andere match official.
d) Discriminatie
Het is verboden voor elke speler, coach of official om te discrimineren op basis van leeftijd,
etniciteit, geslacht, bijzonderheden, fysieke en mentale handicap, klasse, sociale
achtergrond, religie, seksuele oriëntatie, burgerlijke staat, zwangerschap, ras, kleur of
politieke overtuiging. Elk deelnemend land dient er voor te waken dat in geen enkele
omstandigheid spelers en officials zich toedoen aan discriminatie.
e) Gebaren naar toeschouwers
Het is verboden voor elke speler, coach of official om gebaren naar toeschouwers te
maken, die mogelijk obsceen zijn, of in elk geval toe zou leiden naar algehele wanorde en
chaos.
f)

Grof taalgebruik
Het is verboden voor elke speler, coach of official om een ander persoon (bijvoorbeeld
lidstaat, toeschouwer, staflid) te onderwerpen aan grof taalgebruik

g) Slecht gedrag
Het is verboden voor elke speler, coach of official zich publiekelijk te misdragen, zoals in
bijvoorbeeld bars, hotels, vliegvelden, vliegtuigen, speelvelden, kleedkamers en
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catacomben.
h) Negatief daglicht
Het is verboden voor elke speler, coach of official om zich negatief uit te laten over de
RLEF of over rugby league in het algemeen
i)

Veiligheid
Het is verboden voor elke speler, coach of official om zich niet te gedragen naar
veiligheidsregels of instructies opgegeven door nooddiensten, politie, of soortgelijke
vertegenwoordigers.

j)

Toeschouwers
Elk land is verantwoordelijk voor het gedrag van toeschouwers bij wedstrijden of officiële
evenementen, die onderworpen zijn aan de operationele regels. Dit geldt niet alleen bij
speelvelden, maar ook in de algehele logistieke eromheen. Men moet er voor zorgen dat
toeschouwers geen grof taalgebruik of obscene gebaren maken naar spelers, leden,
managers, match officials of wie dan ook.
Indien een lid (land) dit niet reguleert of onder handen neemt, wordt dit gezien als een
overtreding.

EINDE
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