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Circulaire nr. 1 
 
Zurich, mei 2015  
 
Spelregelwijzigingen 2015 – 2016 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
De 129

ste
 Jaarlijks Algemene Vergadering van de International Football Association Board (IFAB) vond 

plaats in Belfast op 28 februari 2015. De tijdens deze vergadering goedgekeurde spelregelwijzigingen 
staan hieronder weergegeven. 
  
1.  Regel 3 – Het aantal spelers 
 Uitgewisselde spelers die weer invallen 
 
De IFAB heeft het weer mogen invallen door uitgewisselde spelers goedgekeurd, onder de 
voorwaarde dat elke individuele bond zelf kan besluiten het in te voeren en op welk niveau. 
 

 Huidige tekst  Nieuwe tekst 

 
 

 
Andere wedstrijden (p.15) 
(…) 
 
Uitgewisselde spelers die weer invallen  
De regel is alleen toegestaan op de laagste 
niveaus en in het recreatievoetbal en afhankelijk 
van de toestemming van de betrokken bond.  
 

 
 

Huidige tekst  Nieuwe tekst 

 
 

 
Wisselprocedure (p.15/16) 
(…) 

 De gewisselde speler kan niet meer 
deelnemen aan de wedstrijd, behalve 
wanneer het opnieuw invallen is 
toegestaan. 

 

 
Toelichting 
Het twee jaar durende experiment met uitgewisselde spelers die weer invallen, dat is uitgevoerd door 
de FA en de Schotse FA, is erg succesvol gebleken in het amateur- en recreatievoetbal. De actieve 
deelname van spelers nam aanzienlijk toe. Bovendien weerhield het teams er van om zich halverwege 
het seizoen terug te trekken en hielp het spelers om terug te keren na een blessure. 
 
 
2.  Regel 4 – De uitrusting van de spelers 

Elektronische prestatie & volgsystemen (EPVS) 
 

Het gebruik van EPVS wordt in principe toegestaan. Tot het moment dat EPVS hebben aangetoond 
dat er preventief medisch voordeel uit gehaald kan worden, mogen de data niet ‘real time’ gebruikt 
worden binnen de instructiezone. Verder onderzoek is vereist op het gebied van kwaliteitsbepaling 
van de verschillende systemen, het gebruik van data alsmede het licentieproces.  
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Huidige tekst  Nieuwe tekst 

 
 

 
De uitrusting van de spelers (p.21) 
(….) 
 
Daar waar EPVS worden gebruikt (afhankelijk 
van de toestemming van de betreffende bond 
of organisator van de competitie): 

 mogen deze geen gevaar opleveren 
voor de spelers en/of wedstrijdofficials; 

 mogen de informatie en data die door 
de apparaten/systemen worden 
verstuurd tijdens de wedstrijd niet 
worden ontvangen of gebruikt in de 
instructiezone. 

 

 
Toelichting 
Veel teams en spelers gebruiken EPVS apparaten voor trainingsdoeleinden met als doel de prestatie 
te volgen en te verbeteren. Als gevolg hiervan werden er verzoeken aan de IFAB gericht om het 
dragen van dergelijke apparaten ook tijdens wedstrijden toe te staan. Dit onder de restrictie van de 
twee hierboven genoemde criteria. 
 
De IFAB wil graag benadrukken dat, daar waar de toestemming om EPVS te dragen in principe 
gegeven is, de uiteindelijke beslissing over het wel of niet toestaan van EPVS bij de betreffende bond 
of competitie ligt. 
 
Bovendien wordt momenteel, samen met de FIFA, een kwaliteitsprogramma ontwikkeld om de 
beschikbare systemen te categoriseren en de kwaliteitscriteria vast te stellen. Dit om er voor te zorgen 
dat de gegenereerde data van de verschillende systemen betrouwbaar en nauwkeurig zijn. 
 
Deadline voor voorstellen en invoering van spelregelwijzigingen 
Tijdens haar laatste Algemene Vergadering heeft de IFAB unaniem besloten dat de datum van 
inwerkingtreden van de wijzigingen in de toekomst van 1 juli naar 1 juni gaat. Dit om toernooien die in 
de maand juni starten van dienst te zijn. Als gevolg hiervan werd besloten om de deadline om 
voorstellen in te dienen bij de IFAB adviesorganen, te verschuiven van 1 december naar 1 november. 
Dit om de IFAB organen voldoende tijd te bieden om de voorstellen te bespreken voor de 
eerstvolgende Algemene Vergadering. 
 
Dit heeft tot gevolg dat de besluiten van de Algemene Vergadering met betrekking tot de 
spelregelwijzingen van dit jaar bindend zijn voor de confederaties en bonden vanaf 1 juni 2015. 
Echter, confederaties of bonden waarvan het huidige seizoen nog niet is beëindigd op 1 juni, mogen 
de invoering van de spelregelwijzingen in hun competities uitstellen tot het begin van het nieuwe 
seizoen. 
 
 


