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REGLEMENTSWIJZIGINGEN EN OVERGANGSREGELING 
 
 

Wijzigingen t.o.v. reglementen seizoen 2019/’20 
 
De volgende artikelen zijn gewijzigd in de algemene vergadering betaald voetbal van 18 juni 2020: 

Begripsbepalingen  

Reglement Betaald Voetbal Begripsbepalingen, artikelen 47, 48 en 53 

Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal Artikelen 1, 5, 5A (nieuw), 5B (nieuw), 7, 8, 9, 26 en 36 

Licentiereglement Betaald Voetbal Artikel 13 
Overzicht licentie-eisen 

Pool Reglement Opleidingen Gehele reglement is herzien 

 
De volgende artikelen zijn gewijzigd in de algemene vergadering betaald voetbal van 3 december 2019: 

Reglement Betaald Voetbal Artikel 53 

Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal Artikelen 9, 11, 12, 16 en 27 

Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal Artikelen 27, 28, 29, 30, 31, 32 (nieuw), 33, 34, 35, 36, 37 
en 58 

Licentiereglement Betaald Voetbal Artikelen 5, 6, 7 en 13 
Overzicht licentie-eisen 

 
 

Wijzigingen t.o.v. reglementen seizoen 2018/’19 
 
De volgende artikelen zijn gewijzigd in de algemene vergadering betaald voetbal van 22 mei 2019: 

Afkortingen en begripsbepalingen  

Reglement Betaald Voetbal Begripsbepalingen, artikelen 2, 11, 13, 18, 19, 31A (nieuw), 
31B (nieuw), 31C (nieuw), 31D (nieuw), 31E (nieuw), 31F 
(nieuw), 35 en 36 

Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal Artikelen 2, 43 en 57 

Licentiereglement Betaald Voetbal Artikelen 12 en 14 

 
De volgende artikelen zijn gewijzigd in de algemene vergadering betaald voetbal van 4 december 2018: 

Afkortingen en begripsbepalingen  

Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal Artikel 27 

Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal Artikel 23 

 
De volgende artikelen zijn gewijzigd in de algemene vergadering betaald voetbal van 6 juni 2018: 

Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal Artikel 8 

Licentiereglement Betaald Voetbal Artikel 4 

 
 

Wijzigingen t.o.v. reglementen seizoen 2017/’18 
 
De volgende artikelen zijn gewijzigd in de algemene vergadering betaald voetbal van 19 maart 2018: 

Begripsbepalingen  

Reglement Betaald Voetbal Artikelen 2, 6 en 35 

Licentiereglement Betaald Voetbal Gehele reglement is herzien. 

 
De volgende artikelen zijn gewijzigd in de algemene vergadering betaald voetbal van 18 december 2017: 

Reglement Betaald Voetbal Artikelen 4, 10, 12, 13, 15, 18, 24, 25, 26, 33A, 34, 41, 53, 
54 en 56 

Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal Artikel 7 

Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal Artikelen 4, 5, 30 en 33 

Licentiereglement Betaald Voetbal Artikelen 3 en 4 

Pool Reglement Opleidingen Artikel 6 
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De volgende artikelen zijn gewijzigd in de algemene vergadering betaald voetbal van 4 september 2017: 

Begripsbepalingen  

Reglement Betaald Voetbal Artikelen 4, 10 en 12 

Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal Artikelen 26, 27 en 28 

 

 
Wijzigingen t.o.v. reglementen seizoen 2016/’17 
 
De volgende artikelen zijn gewijzigd in de algemene vergadering betaald voetbal van 3 juli 2017: 

Reglement Betaald Voetbal Artikelen 10, 11, 13, 47 en 48 

Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal Artikel 2 

Licentiereglement Betaald Voetbal Begripsbepalingen, artikelen 1, 7 en 9 

Pool Reglement Opleidingen Artikelen 1, 2 en 7 

 
De volgende artikelen zijn gewijzigd in de algemene vergadering betaald voetbal van 29 november 2016: 

Reglement Betaald Voetbal Artikelen 47 en 48 

Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal Artikelen 8, 11 en 17 

Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal Artikelen 2, 29, 30, 31, 39 en 56 

Pool Reglement Opleidingen Artikelen 1 en 2 

 
 

Wijzigingen t.o.v. reglementen seizoen 2015/’16 
 
De volgende artikelen zijn gewijzigd in de algemene vergadering betaald voetbal van 24 mei 2016: 

Reglement Betaald Voetbal Artikelen 1, 17, 18, 23, 33, 39, 42, 44, 45, 45A en 58 

Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal Artikelen 5, 6, 13, 14, 30, 35 en 36 

Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal Artikel 8 

Sponsoringreglement Betaald Voetbal Artikel 3 

Licentiereglement Licentiereglement Betaald Voetbal 

 
De volgende artikelen zijn gewijzigd in de algemene vergadering betaald voetbal van 1 december 2015: 

Reglement Betaald Voetbal Artikel 53 

Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal Artikel 17 

Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal Artikelen 22, 25A, 39 en 41A (nieuw) 

Licentiereglement Toepassingsgebied (nieuw); 
Artikelen 1, 1 bis (nieuw) 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
Overgangsregime artikel 11 lid 7 (vervallen), 12, 
Overgangsregime artikel 12 lid 1 onder e en f (vervallen), 13 
(nieuw), 14 (oud 13);  
Overzicht licentie-eisen 

Reglement Overschrijvingsbepalingen Betaald Voetbal Artikel 4 

 
 

Wijzigingen t.o.v. reglementen seizoen 2009/'10 en overgangsregeling 
 
De volgende artikelen zijn gewijzigd in de algemene vergadering betaald voetbal van 31 mei 2010: 

Reglement Betaald Voetbal artikelen 10 lid 6 en 15 lid 7 onder b 

Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal artikelen 10 lid 2 (nieuw) en 39 lid 5 (nieuw) 

Reglement Overschrijvingsbepalingen Betaald Voetbal artikel 6 lid 1 onder a 

Overgangsregeling Betreft nieuwe zittingstermijnen raad van commissarissen, 
bestuur en commissies betaald voetbal: 

Reglement 
Betaald Voetbal 

artikelen 4 lid 4, 10 lid 6, 33A en 34 lid 
5 

Reglement 
Tuchtrechtspraak 
Betaald Voetbal 

artikel 4 

Licentiereglement artikelen 3 en 4 
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Pool Reglement 
Opleidingen 

artikel 6 

 
De volgende artikelen zijn gewijzigd in de algemene vergadering betaald voetbal van 30 november 2009: 

Reglement Betaald Voetbal artikelen 4 lid 4, 10 lid 6, 33A lid 3 en 34 lid 5 onder c 

Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal artikel 17 lid 1 

Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal artikelen 4 lid 5 en 5 lid 5, 20 lid 2 
Richtlijnen Titel III richtlijnen in geval overtreding 
Dopingreglement KNVB (vervallen) 

Sponsoringreglement Betaald Voetbal artikelen 2 lid 1 onder b en c en 3 lid 6, 4 leden 1 en 5 

Licentiereglement artikelen 1 lid 5, 2 lid 1 onder f, g, h, i, j en k en lid 2 
(vervallen) en lid 3, artikel 3, 4, 5, 9 lid 4 onder d, 11 leden 4, 
6 en 12 en 12 lid 2 onder b en e 

Pool Reglement Opleidingen artikel 6 lid 5 
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Overgangsregeling 
 
Nieuwe zittingstermijnen raad van commissarissen, bestuur en commissies betaald voetbal 
 

• Bestuur betaald voetbal 
Artikel 4 lid 4 Reglement Betaald Voetbal: 
Leden van het bestuur betaald voetbal worden benoemd voor de duur van drie jaar. Zij kunnen worden herbenoemd met dien 
verstande dat de totale zittingstermijn voor leden van het bestuur maximaal twaalf jaar bedraagt. 
 

• Raad van commissarissen 
Artikel 10 lid 6 Reglement Betaald Voetbal: 
De leden van de raad van commissarissen betaald voetbal worden benoemd voor de duur van drie jaar. De leden treden af 
volgens een door hen op te maken rooster, met dien verstande dat de leden die tevens lid zijn van het bondsbestuur, aftreden 
in het jaar waarin zij als lid van het bondsbestuur aftreden. Aftredende leden kunnen met inachtneming van lid 2 van dit artikel 
worden herbenoemd met dien verstande dat de totale zittingstermijn voor leden van de raad van commissarissen maximaal 
twaalf jaar bedraagt.  
 

• Adviescommissie tuchtrecht 
Artikel 33A Reglement Betaald Voetbal: 
Jaarlijks treedt voor zover mogelijk een derde van de leden af volgens een door de commissie op te maken rooster. Aftredende 
leden kunnen terstond worden herbenoemd met dien verstande dat de totale zittingstermijn voor leden van de adviescommissie 
tuchtrecht betaald voetbal maximaal twaalf jaar bedraagt. 
 

• Financiële adviescommissie 
Artikel 34 lid 5 Reglement Betaald Voetbal: 
De leden van de financiële adviescommissie betaald voetbal hebben, met inachtneming van het onder b bepaalde, zitting van 
de dag volgende op de dag van de najaarsvergadering betaald voetbal tot en met de dag waarop de derde daaropvolgende 
najaarsvergadering betaald voetbal is gehouden. Jaarlijks treedt een lid af dat benoemd is op voordracht van de CED en een lid 
dat benoemd is op voordacht van de ECV volgens een door de commissie op te maken rooster. Aftredende leden kunnen 
terstond worden herbenoemd met dien verstande dat de totale zittingstermijn voor leden van de financiële adviescommissie 
betaald voetbal maximaal twaalf jaar bedraagt. 
  

• Aanklager 
Artikel 4 Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal: 
De aanklagers worden op voordracht van het bestuur voor de duur van drie jaar benoemd door de afgevaardigden van de 
algemene vergadering. Jaarlijks treedt zoveel mogelijk een derde van de aanklagers volgens een op te maken rooster af. 
Aftredende aanklagers kunnen terstond worden herbenoemd met dien verstande dat de totale zittingstermijn voor aanklagers 
maximaal twaalf jaar bedraagt.  
 

• Tuchtcommissie en commissie van beroep 
Artikel 5 Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal: 
De algemeen voorzitter en de overige leden van de tuchtcommissie respectievelijk de commissie van beroep worden op 
voordracht van het bestuur voor de duur van drie jaar benoemd door de afgevaardigden van de algemene vergadering. Jaarlijks 
treedt zoveel mogelijk een derde van de leden volgens een op te maken rooster af. Aftredende leden kunnen terstond worden 
herbenoemd met dien verstande dat de totale zittingstermijn voor leden van de tuchtcommissie en leden van de commissie van 
beroep maximaal twaalf jaar bedraagt. 
 

• Licentiecommissie 
Artikel 3 Licentiereglement: 
De leden van de licentiecommissie hebben zitting gedurende drie jaren, met dien verstande dat voor zover mogelijk jaarlijks een 
derde van de leden aftreedt, volgens een door de licentiecommissie op te maken rooster. Afgetreden leden kunnen terstond 
worden herbenoemd met dien verstande dat de totale zittingstermijn voor leden van de licentiecommissie maximaal twaalf jaar 
bedraagt.  
 

• Beroepscommissie 
Artikel 4 Licentiereglement: 
De leden van de beroepscommissie hebben zitting gedurende drie jaren, met dien verstande dat voor zover mogelijk jaarlijks 
een derde van de leden aftreedt, volgens een door de beroepscommissie op te maken rooster. Afgetreden leden kunnen 
terstond worden herbenoemd met dien verstande dat de totale zittingstermijn voor leden van de beroepscommissie maximaal 
twaalf jaar bedraagt. 
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• Poolcollege 
Artikel 6 Pool Reglement Opleidingen: 
Jaarlijks treedt voor zover mogelijk een derde van de leden volgens een op te maken rooster af. Aftredende leden kunnen 
terstond worden herkozen met dien verstande dat de totale zittingstermijn voor leden van het poolcollege maximaal twaalf jaar 
bedraagt.  
 
Overgangsregeling 
In een groot deel van de commissies betaald voetbal zitten leden die al 12 jaar of langer zitting hebben. Om ervoor zorg te 
dragen dat de bestaande kennis en ervaring niet in een keer wegvalt, dient een overgangsregeling te worden ingesteld. 
Deze regeling houdt in dat personen die minimaal 12 jaar of langer zitting hebben in een commissie (peildatum 30 november 
2009), nog een keer herbenoemd kunnen worden volgens het rooster van aftreden voor een periode van 3 jaar. Voor de overige 
leden geldt het maximum van 12 jaar.
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AFKORTINGEN EN BEGRIPSBEPALINGEN 
In de nieuwe reglementenbundel wordt verstaan onder: 
 
 

Afkortingen 
 

BAV Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen 

BSBV Belangenvereniging Scheidsrechters Betaald Voetbal 

CAS Court of Arbitration for Sport, gevestigd te Lausanne, Zwitserland 

CBV Coaches Betaald Voetbal 

CED Coöperatie 'Eerste Divisie' U.A. 

COVS Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters 

CSR Stichting Centrale Spelersraad 

ECV Eredivisie C.V. 

FBO De Nederlandse Federatie van Betaald Voetbal Organisaties (FBO) 

FIFA Fédération Internationale de Football Association, gevestigd te Zürich, Zwitserland 

IFAB International Football Association Board, gevestigd te Zürich, Zwitserland, bij uitsluiting 
bevoegd tot vaststelling en wijziging van de spelregels voor het veldvoetbal 

ISR Instituut Sportrechtspraak 

KNVB Koninklijke Nederlandse Voetbalbond 

UEFA Union des Associations Européennes de Football, gevestigd te Nyon, Zwitserland 

VVCS Vereniging van Contractspelers 

VVON Vakbond Voetbal Oefenmeesters Nederland 

WADA World Anti-Doping Agency, gevestigd te Montreal (Quebec), Canada 

 
 

Begripsbepalingen 
 

Bondsbestuur het bestuur van de KNVB 

Sectiebesturen het bestuur van de sectie amateurvoetbal en het bestuur van de sectie betaald voetbal 
tezamen 

Sectie amateurvoetbal tot het amateurvoetbal behoren verenigingen of delen daarvan, alsmede de daarbij 
betrokken verenigingsleden, die door het bestuur amateurvoetbal tot de sectie 
amateurvoetbal zijn toegelaten 

Bestuur amateurvoetbal het bestuur van de sectie amateurvoetbal 

Bestuur betaald voetbal het bestuur van de sectie betaald voetbal 

Bestuur het desbetreffende bestuur. 

Bestuurlijke macht het bondsbestuur, het bestuur amateurvoetbal en/of het bestuur betaald voetbal tezamen 
of ieder afzonderlijk 

Directeur-bestuurder 
amateurvoetbal 

de directeur van de sectie amateurvoetbal tevens enig lid van het bestuur amateurvoetbal, 
indien dat uit een persoon bestaat. 

Directeur-bestuurder betaald 
voetbal 

de directeur betaald voetbal tevens enig lid van het bestuur betaald voetbal, indien dat uit 
een persoon bestaat. 

Algemene vergaderingen de jaarlijkse voor- en najaarsvergaderingen alsmede de buitengewone vergaderingen van 
de hierna te noemen vergaderingen 

Bondsvergadering de algemene vergadering van de KNVB 

Algemene vergadering betaald 
voetbal 

de algemene vergadering van de sectie betaald voetbal 

Algemene vergadering 
amateurvoetbal 

de algemene vergadering van de sectie amateurvoetbal, ook genaamd ledenraad 
amateurvoetbal 

Kieskring een door de ledenraad amateurvoetbal vastgesteld gebied waaruit één lid van de 
ledenraad amateurvoetbal wordt gekozen 

Ledenraad amateurvoetbal de algemene vergadering van de sectie amateurvoetbal 

Wetgevende macht de bondsvergadering, de ledenraad amateurvoetbal en/of de algemene vergadering 
betaald voetbal tezamen of ieder afzonderlijk 

Rechtsprekende macht de commissies die met tuchtrechtspraak zijn belast, de arbitragecommissie, de 
beroepscommissie licentiezaken amateurvoetbal, de beroepscommissie licentiezaken 
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betaald voetbal, het beroepscollege wedstrijdarbitrage betaald voetbal, het poolcollege 
jeugdopleiding, alsmede de reglementscommissie tezamen of ieder afzonderlijk 

Bondsafgevaardigde een lid van de bondsvergadering 

Afgevaardigde betaald voetbal afgevaardigden naar de algemene vergadering betaald voetbal 

Veldvoetbalvereniging een vereniging of een afdeling van een omnivereniging waarvan het eerste elftal 
deelneemt aan de door de KNVB of een district georganiseerde veldvoetbalcompetitie 

Zaalvoetbalvereniging een vereniging of afdeling van een vereniging die deelneemt aan de door de KNVB of een 
district georganiseerde zaalvoetbalcompetitie 

Vereniging bedoelde veldvoetbal- en zaalvoetbalvereniging tezamen 

Omnivereniging een vereniging met diverse doelstellingen op het gebied van de sport en/of daarbuiten, 
met in ieder geval een afdeling zonder eigen rechtspersoonlijkheid ten behoeve van de 
beoefening van de voetbalsport. 

Gelieerde stichting een door het bestuur amateurvoetbal erkende en geregistreerde stichting die aan een 
amateurvereniging is gelieerd en als zodanig gerechtigd is om arbeidsovereenkomsten te 
sluiten met spelers, die speelgerechtigd (zullen) zijn voor de amateurvereniging waaraan 
de stichting is gelieerd. 

Contractspeler een natuurlijk persoon van 15 jaar of ouder, die met een club of met een gelieerde 
stichting, een spelerscontract als bedoeld in artikel 34 van het Reglement Amateurvoetbal 
of artikel 53 van het Reglement Betaald Voetbal heeft afgesloten, krachtens welke hij een 
geldelijke vergoeding ontvangt voor zijn deelname aan wedstrijden en/of trainingen. De 
omvang van een spelerscontract in het amateurvoetbal zal ten minste 12 uur per week 
bedragen.* 

Recreatievoetbal het voetbalspel dat buiten het normale competitieverband, als bedoeld in het Reglement 
Wedstrijden Amateurvoetbal resp. Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal, al dan niet in 
wedstrijdverband wordt beoefend 

Elftal een aan de competities van het veldvoetbal deelnemende eenheid van spelers 

Team een aan de competities van het zaalvoetbal of veldvoetbal deelnemende eenheid van 
spelers 

Secretaris-tijdwaarnemer functionaris die tijdens zaalvoetbalwedstrijden een administratieve functie vervult 

Standaardafdeling die afdeling van een vereniging, waarvan het hoogste elftal uitkomt in een competitie voor 
eerste elftallen 

Standaardcompetitie een competitie voor eerste elftallen (standaardelftallen) van verenigingen. 

Standaardelftal of eerste elftal het elftal van een vereniging in een competitie voor eerste elftallen zaterdag- of 
zondagvoetbal 

Reserve-afdeling die afdeling van een vereniging, waarvan het hoogste elftal uitkomt in een competitie voor 
niet-eerste elftallen 

Samenwerkingsverband een door de KNVB erkende vorm van samenwerking tussen een stichting die toegelaten is 
tot de sectie betaald voetbal en een vereniging, die toegelaten is tot de sectie 
amateurvoetbal. 

Aanhang personen van wie in redelijkheid kan worden aangenomen dat zij aanhangers van een 
club zijn. 

Wanordelijkheden gedragingen van (een gedeelte van) de aanhang van een club die onder meer (kunnen) 
leiden tot verstoring van een wedstrijd en/of gevaar voor één of meer personen en/of 
ernstige schade en/of het ernstig kwetsen van een bepaalde bevolkingsgroep of 
perso(o)n(en). 

Basisdocument een door de KNVB opgesteld document houdende een verklaring van een 
betaaldvoetbalorganisatie, waarbij deze de verplichting op zich neemt tot het nakomen 
van de afspraken met betrekking tot het competitieprogramma, gemaakt tussen de KNVB, 
de burgemeester en de desbetreffende betaaldvoetbalorganisatie, welke verklaring dient 
te zijn voorzien van een schriftelijke instemming van de burgemeester van de gemeente 
van vestiging van de betaaldvoetbalorganisatie. De schriftelijke instemming van de 
burgemeester dient instemming met de afspraken en de vastgestelde speeldagen te 
bevatten. 

Seizoen de periode van 1 juli tot en met 30 juni daaropvolgend. 

Club een vereniging en betaaldvoetbalorganisatie tezamen of afzonderlijk, toegelaten tot het 
betaald voetbal en/of het amateurvoetbal. 

 
* In afwijking van het bepaalde in deze begripsbepaling geldt dat de omvang van een geregistreerde arbeidsovereenkomst in de tweede divisie 
amateurvoetbal ten minste 10 uur per week zal bedragen en in de derde divisie amateurvoetbal ten minste 8 uur per week zal bedragen. 
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Hem/hij daar waar gesproken wordt over hem/hij moet -indien van toepassing- gelezen worden 
haar/zij. 

Bureau het KNVB bondsbureau in Zeist dan wel een van de steunpunten. 

Tuchtrechtelijk orgaan elke commissie die met de tuchtrechtspraak is belast en de aanklager 

Betaaldvoetbalorganisatie een vereniging, stichting, naamloze vennootschap of besloten vennootschap, die 
toegelaten is tot deelneming aan de competities van de sectie betaald voetbal. 

Amateurvereniging i. een vereniging, die uitsluitend is toegelaten tot deelneming aan de competities van de 
sectie amateurvoetbal; of 

ii.  een vereniging die is toegelaten tot deelneming aan de competities van de sectie 
amateurvoetbal en deelneemt aan de competities van de sectie betaald voetbal, Onder 
21 en/of Onder 18. 

Bindende wedstrijd wedstrijden voor de: 
a. competitie en daarmede samenhangende wedstrijden; 
b. Nederlandse voetbalbekers; 
c. kampioenschappen van Nederland; 
d. club competities georganiseerd door UEFA en/of FIFA. 

een met de competitie 
samenhangende wedstrijd 

een wedstrijd, niet zijnde een competitie- of bekerwedstrijd, georganiseerd door het 
bestuur amateurvoetbal 

Doping een stof en/of een methode die deel uitmaakt van de door WADA als de Prohibited List 
International Standard vastgestelde lijst met verboden stoffen en verboden methoden 

Rechtbank de Arrondissementsrechtbank te Utrecht. 

Neerlegging ter griffie neerlegging ter griffie van de rechtbank. 

Rv. het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

Vergadering van 
toezichthouders 

de raad van toezicht amateurvoetbal en de raad van commissarissen betaald voetbal 
gezamenlijk 

Raad van commissarissen de door de algemene vergadering betaald voetbal benoemde raad van commissarissen 
betaald voetbal. 

Raad van toezicht 
amateurvoetbal 

de door de ledenraad amateurvoetbal benoemde raad van toezicht amateurvoetbal 

Intermediair een natuurlijk persoon of rechtspersoon die, al dan niet tegen een vergoeding, spelers 
en/of clubs vertegenwoordigt of wenst te vertegenwoordigen bij onderhandelingen 
betreffende de totstandkoming van spelerscontracten en/of overeenkomsten betreffende 
de overschrijving van spelers en als zodanig staat geregistreerd bij de KNVB 
overeenkomstig het Reglement Intermediairs 

Wedstrijdbepalingen reglementen of besluiten van organen, die betrekking hebben op het verloop van een 
wedstrijd, de spelregels daaronder begrepen. 

Scheidsrechter een persoon onder wiens leiding een wedstrijd staat en die het volledige gezag heeft om 
de spelregels toe te passen met betrekking tot de wedstrijd 

Reglementair speelveld een speelveld dat voldoet aan de voorschriften in het Reglement Wedstrijden 
Amateurvoetbal, de spelregels en de door het bestuur amateurvoetbal daaraan nader 
gestelde normen. 

Leider (of teammanager) een persoon die een team begeleidt betreffende niet voetbaltechnische aangelegenheden. 

Toernooi een volgens een beker- of competitiesysteem uitgeschreven reeks van twee of meer 
wedstrijden, waarbij de uitslagen bepalen, welk elftal winnaar is en eventueel recht heeft 
op een prijs of titel, dan wel zogenaamde nederlaagwedstrijden, waarbij tot winnaar wordt 
verklaard het elftal, dat het beste resultaat heeft behaald tegen de club die de wedstrijden 
heeft uitgeschreven. 

Pool een fonds dat dient om de opleidingskosten van de een betaaldvoetbalorganisatie te 
vergoeden indien een jeugdspeler in opleiding van die betaaldvoetbalorganisatie naar een 
andere betaaldvoetbalorganisatie wordt overgeschreven. 

Vriendschappelijke wedstrijd een wedstrijd anders dan een bindende wedstrijd. 

Wedstrijd bindende en/of vriendschappelijke wedstrijd 

VoetbalTV een digitaal platform waarop wedstrijden in het amateurvoetbal, waaraan uitsluitend teams 
van amateurverenigingen deelnemen, online uitgezonden worden. Uitsluitend in het geval 
een betaaldvoetbalorganisatie daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft 
gegeven, kunnen ook wedstrijden in het amateurvoetbal waaraan mede een team van die 
betaaldvoetbalorganisatie deelneemt, online worden uitgezonden. 

Technisch voorzitter Een persoon die de vergaderingen van de ledenraad amateurvoetbal leidt. 
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Begripsbepalingen 
Centrale spelersraad Een raad samengesteld door de spelers in het betaald voetbal met advies- en 

instemmingsrecht. 

Commissie van afgevaardigden 
van de centrale spelersraad 

Een door de centrale spelersraad uit zijn midden gekozen commissie. 

Centrale trainersraad Een raad samengesteld door de coaches/trainers in het betaald voetbal met adviesrecht. 

Commissie van afgevaardigden 
van de centrale trainersraad 

Een door de centrale trainersraad uit zijn midden gekozen commissie. 

Rechtsprekende macht De commissies die met tuchtrechtspraak zijn belast, de arbitragecommissie, de 
beroepscommissie licentiezaken betaald voetbal, alsmede de reglementscommissie bij 
de uitoefening van haar rechtsprekende taak, tezamen of ieder afzonderlijk. 

Club Een vereniging, stichting, besloten vennootschap en naamloze vennootschap tezamen of 
afzonderlijk, die toegelaten is tot het betaald voetbal. 

Oefenmeester Een natuurlijk persoon die bij een club trainerswerkzaamheden verricht op grond van een 
hem daartoe door het bondsbestuur verstrekte licentie, als bedoeld in artikel 17 van het 
Algemeen Reglement. 

Contractspeler Een natuurlijk persoon van vijftien jaar of ouder, die met een club een spelerscontract als 
bedoeld in artikel 34 van het Reglement Amateurvoetbal of artikel 53 van het Reglement 
Betaald Voetbal heeft gesloten, krachtens welke hij een geldelijke vergoeding ontvangt 
voor zijn deelneming aan het spel en/of de training. 

Spelerscontract De onder ”contractspeler” bedoelde overeenkomst. 

Spelersraad Een raad, gekozen door en uit de contractspelers van een club. 

Belangenorganisatie Organisatie van clubs, spelers of trainers in het betaald voetbal. 

 

Titel 1: Leden en organen van de sectie betaald voetbal 
 
Artikel 1 – Leden van de sectie betaald voetbal 
1. De in artikel 6 lid 2 onder a, b, c, d en e van de Statuten bedoelde rechtspersonen en natuurlijke personen ressorteren onder 

de sectie betaald voetbal, voor zover zij op grond van het bepaalde in artikel 6 lid 4 onder a van de Statuten door het 
bestuur betaald voetbal zijn toegelaten. 

2. De sectie betaald voetbal bezit geen rechtspersoonlijkheid. 
3. De sectie betaald voetbal kent met in achtneming van lid 1 van dit artikel, de volgende leden: 

- gewone leden; 
- buitengewone leden; 
- adviserende leden. 

4. Als gewone leden kunnen worden toegelaten: 
a. de rechtspersonen genoemd in artikel 6 lid 2 onder a, b en c van de Statuten die elk gerechtigd zijn met hun eerste elftal 

uit te komen in de competitie eredivisie van het betaald voetbal; 
b. de rechtspersonen genoemd in artikel 6 lid 2 onder a, b en c van de Statuten die elk gerechtigd zijn met hun eerste elftal 

uit te komen in de competitie eerste divisie van het betaald voetbal. 
De in dit lid bedoelde leden worden in dit reglement aangeduid als betaaldvoetbalorganisaties. 

5. Buitengewone leden kunnen zijn de natuurlijke personen genoemd in artikel 6 lid 3 van de Statuten. 
6. Adviserende leden zijn de leden die als zodanig in dit reglement zijn aangeduid. 
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7. Waar in dit reglement wordt gesproken over leden, worden daaronder verstaan de in lid 3 genoemde leden, tenzij 
uitdrukkelijk anders is bepaald of het tegendeel uit de tekst blijkt. 

 
Artikel 2 – Organen van de sectie betaald voetbal 
Organen van de sectie betaald voetbal zijn: 
- het bestuur betaald voetbal; 
- de algemene vergadering betaald voetbal; 
- de raad van commissarissen betaald voetbal; 
- de Eredivisie CV, hierna aan te duiden als ECV; 
- de Coöperatie Eerste Divisie U.A., hierna aan te duiden als CED; 
- de centrale spelersraad; 
- de centrale trainersraad; 
- de commissies met een rechtsprekende taak; 
- de overige tuchtrechtelijke organen; 
- de licentiecommissie betaald voetbal; 
- alle overige personen en commissies die bij of krachtens de Statuten of reglementen zijn belast met een nader omschreven 

taak en waarbij aan hen beslissingsbevoegdheid is toegekend. 
 

Titel 2: Bestuur betaald voetbal 
 
Artikel 3 – Bestuur betaald voetbal 
1. Het bestuur betaald voetbal bestaat uit een door de algemene vergadering betaald voetbal vast te stellen aantal 

bestuursleden, die als zodanig een dienstbetrekking bij de KNVB kunnen vervullen. Indien het bestuur betaald voetbal 
bestaat uit één persoon wordt deze aangeduid als de directeur-bestuurder betaald voetbal. 

2. De honorering en overige (arbeids)voorwaarden geldend voor de leden van het bestuur betaald voetbal, worden, eventueel 
voor elk van hen afzonderlijk, vastgesteld door de raad van commissarissen betaald voetbal en dienen schriftelijk te worden 
vastgelegd.  

3. Slechts meerderjarige, natuurlijke personen kunnen worden benoemd tot lid van het bestuur betaald voetbal. De leden van 
het bestuur betaald voetbal kunnen met inachtneming van de vorige zin, slechts worden benoemd uit de leden van de KNVB 
genoemd in artikel 1 lid 3 van dit reglement.  

4. In geval van belet of ontstentenis van de directeur-bestuurder, of indien het bestuur bestaat uit meer dan één persoon, in 
geval van belet of ontstentenis van alle bestuurders, wordt de sectie betaald voetbal bestuurd door de voorzitter van de raad 
van commissarissen betaald voetbal of een ander daartoe door de raad van commissarissen aangewezen lid van de raad 
van commissarissen. De raad van commissarissen voorziet in dit geval zo spoedig mogelijk in de benoeming van een 
nieuwe directeur-bestuurder respectievelijk de vervulling van de desbetreffende vacatures. 

 
Artikel 4 – Benoeming bestuur betaald voetbal 
1. De leden van het bestuur betaald voetbal worden met inachtneming van dit artikel benoemd door de raad van 

commissarissen betaald voetbal. Indien het bestuur betaald voetbal bestaat uit meer dan één persoon, wordt de voorzitter 
daarvan door de raad van commissarissen betaald voetbal in functie benoemd. De directeur-bestuurder, dan wel de 
voorzitter van het bestuur betaald voetbal, indien het bestuur betaald voetbal uit meer dan één persoon bestaat, wordt 
tevens benoemd tot lid van het bondsbestuur ingevolge artikel 12 lid 3 sub a onder 2 van de Statuten. Indien het een zittend 
bestuurslid betreft, wordt deze door de raad van commissarissen betaald voetbal aangewezen. 

2. Artikel 11 leden 4 tot en met 8 van dit reglement zijn van overeenkomstige toepassing bij de benoeming van leden van het 
bestuur betaald voetbal. 

3. De raad van commissarissen gaat niet over tot benoeming van een persoon tot bestuurder van de sectie betaald voetbal 
dan nadat hij de algemene vergadering betaald voetbal hiervan op de hoogte heeft gesteld. Voor zover van belang voor de 
vervulling van zijn taak als bestuurder geeft de raad van commissarissen betaald voetbal bij iedere voorgenomen 
benoeming een schets van de persoon en kwaliteiten van de desbetreffende kandidaat. 

4. Leden van het bestuur betaald voetbal worden benoemd voor de duur van drie jaar. Zij kunnen worden herbenoemd met 
dien verstande dat de totale zittingsduur voor leden van het bestuur maximaal twaalf jaar bedraagt. De leden treden af 
volgens een door het bestuur betaald voetbal op te maken rooster, met dien verstande dat het lid dat tevens lid is van het 
bondsbestuur aftreedt in het jaar waarin hij als lid van het bondsbestuur aftreedt. 

5. Een lid van het bestuur betaald voetbal kan te allen tijde, door uitsluitend de raad van commissarissen betaald voetbal, 
worden geschorst en ontslagen. Een daartoe strekkend besluit kan slechts worden genomen in een vergadering waarin alle 
leden van de raad van commissarissen aanwezig zijn, met dien verstande dat een besluit tot ontslag van de directeur-
bestuurder slechts kan worden genomen indien ten minste drie leden van de raad van commissarissen betaald voetbal zich 
daarvoor hebben uitgesproken. Artikel 15 lid 1 tweede volzin, van dit reglement is uitsluitend van toepassing ten aanzien van 
de in de vorige volzin verlangde voltalligheid. 
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6. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door verloop van die termijn. 
Gedurende de periode dat het bestuurslid is geschorst, kan het zijn functie niet uitoefenen. 

7. Het lidmaatschap van het bestuur betaald voetbal eindigt onverminderd het elders in dit reglement bepaalde, tevens door de 
beëindiging van het lidmaatschap van het bondsbestuur ten aanzien van het lid dat in hoedanigheid gelijktijdig is benoemd 
tot lid van het bondsbestuur. Voor het overige is artikel 12 van dit reglement van overeenkomstige toepassing ten aanzien 
van de aanvang en beëindiging van het lidmaatschap van het bestuur betaald voetbal. 

 
Artikel 5 – Taken en bevoegdheden bestuur betaald voetbal 
1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 18 leden 1, 2 en 4 van de Statuten geeft het bestuur betaald voetbal leiding 

aan het betaald voetbal, waaronder begrepen het houden van toezicht op de naleving van de Statuten, reglementen, 
uitvoeringsbesluiten en besluiten van organen, als bedoeld in artikel 2. 

2. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 27 tot en met 31 van dit reglement is het bestuur betaald voetbal voor de gang 
van zaken binnen de sectie verantwoording verschuldigd aan de algemene vergadering betaald voetbal. 

3. Het bestuur betaald voetbal is tevens belast met de uitvoering van de door de algemene vergadering betaald voetbal 
genomen besluiten. 

4. Het bestuur betaald voetbal is belast met de vaststelling van en het toezicht op de onder verantwoordelijkheid van de sectie 
betaald voetbal te spelen wedstrijden volgens bij afzonderlijk reglement vastgestelde regels. 

5. Indien het bestuur betaald voetbal bestaat uit meer dan één persoon, verdeelt het in onderling overleg de functies en stelt 
het voor elk bestuurslid diens taak vast. Het bestuur betaald voetbal stelt de raad van commissarissen betaald voetbal en de 
algemene vergadering betaald voetbal van de taakverdeling in kennis. 

6. Met behoud van zijn in lid 2 van dit artikel bedoelde verantwoording kan het bestuur betaald voetbal zijn taken en 
bevoegdheden geheel of gedeeltelijk delegeren. 

7. Indien het aantal bestuursleden beneden het door de algemene vergadering betaald voetbal overeenkomstig artikel 3 van dit 
reglement vastgestelde aantal komt, blijft het bestuur betaald voetbal bevoegd tot uitoefening van al zijn taken. 

 
Artikel 6 – Directeur-bestuurder betaald voetbal 
De directeur-bestuurder betaald voetbal heeft de algemene leiding van de sectie betaald voetbal. Hij is bij officiële 
vertegenwoordiging van de sectie betaald voetbal de woordvoerder, tenzij, indien het bestuur betaald voetbal uit meer dan één 
persoon bestaat, het bestuur betaald voetbal anders beslist. 
De directeur-bestuurder betaald voetbal heeft het recht om, met uitzondering van vergaderingen van de rechtsprekende macht 
en licentiecommissie betaald voetbal, de vergaderingen en bijeenkomsten, die in het verband van de sectie betaald voetbal 
worden gehouden, bij te wonen en daarin van advies te dienen. 
 
Artikel 7 
Waar in dit reglement wordt gesproken over de directeur-bestuurder betaald voetbal dient, indien het bestuur betaald voetbal uit 
meer dan één persoon bestaat, de voorzitter van het bestuur betaald voetbal te worden gelezen. 
Bij belet of ontstentenis van de voorzitter van het bestuur betaald voetbal treedt, onverminderd artikel 3 lid 4 van dit reglement, 
een bestuurslid dat door de raad van commissarissen betaald voetbal wordt aangewezen als plaatsvervangend voorzitter in al 
diens rechten en plichten. 
 
Artikel 8 – Vergaderingen en besluitvorming bestuur betaald voetbal 
1. Een besluit van het bestuur betaald voetbal heeft, onverminderd de artikelen 27 tot en met 31 van dit reglement, geen 

rechtskracht dan nadat het schriftelijk is vastgelegd. 
2. Indien het bestuur betaald voetbal bestaat uit meer dan één persoon, zijn ten aanzien van de vergaderingen en de 

besluitvorming van het bestuur betaald voetbal de artikelen 14 en 15 van dit reglement van overeenkomstige toepassing. 
 
Artikel 9 – Administratie, jaarrekening en rekening en verantwoording 
1. a. Het bestuur betaald voetbal is verplicht:  

- van de vermogenstoestand van de sectie betaald voetbal en van alles betreffende de werkzaamheden van de sectie, 
naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, een administratie te voeren en 

- de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers te bewaren, 
op zodanige wijze dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de sectie kunnen worden gekend. 

b. Het bestuur betaald voetbal stelt met het oog hierop regels vast met betrekking tot de inrichting van de administratie en 
de controle hierop. 

2. a. Het bestuur betaald voetbal brengt - behoudens uitstel verleend door de algemene vergadering betaald voetbal - op de 
jaarlijkse najaarsvergadering zijn jaarverslag uit.  

b. Op dezelfde vergadering legt de raad van commissarissen betaald voetbal over dezelfde periode als waarop het 
jaarverslag van het bestuur betaald voetbal betrekking heeft, een verslag van zijn werkzaamheden aan de algemene 
vergadering betaald voetbal over. 

3. Het bestuur betaald voetbal: 
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- legt op de in lid 2 genoemde vergadering rekening en verantwoording af over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd 
bestuur en 

- legt hiertoe de balans en staat van baten en lasten met een toelichting, nadat deze stukken zijn goedgekeurd door de 
raad van commissarissen betaald voetbal, ter goedkeuring aan de algemene vergadering betaald voetbal voor. 

4. a. De in de vorige leden bedoelde stukken worden ondertekend door de leden van het bestuur betaald voetbal, 
respectievelijk ten aanzien van de verklaring inzake goedkeuring van de raad van commissarissen betaald voetbal, door 
de leden van de raad van commissarissen betaald voetbal.  

b. Ontbreekt ondertekening van een of meer van de genoemde personen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen 
melding gemaakt.  

c. Bij ontbreken van een ondertekening en de opgave van reden daarvoor, kan na verloop van de in lid 2 van dit artikel 
vermelde termijn, ieder gewoon lid in rechte rekening en verantwoording van het bestuur betaald voetbal vorderen. 

5. Van het voordelig, respectievelijk nadelig, saldo van de rekening over het afgelopen boekjaar kan door het bestuur betaald 
voetbal, 
- na overleg met de financiële adviescommissie betaald voetbal en 
- na goedkeuring van de raad van commissarissen betaald voetbal, 
een door de algemene vergadering betaald voetbal te bepalen gedeelte worden toegevoegd aan, respectievelijk ten laste 
worden gebracht van, de reserves van de sectie betaald voetbal. 

 

Titel 3: Raad van commissarissen betaald voetbal 
 
Artikel 10 – Raad van commissarissen betaald voetbal 
1. De raad van commissarissen betaald voetbal bestaat uit vijf leden. Slechts meerderjarige, natuurlijke personen kunnen 

worden benoemd tot lid van de raad van commissarissen betaald voetbal.  
2. De leden van de raad van commissarissen betaald voetbal kunnen met inachtneming van het vorige lid, slechts worden 

benoemd uit de leden van de KNVB genoemd in artikel 1 lid 3 van dit reglement. 
3. De leden van de raad van commissarissen betaald voetbal worden met inachtneming van artikel 11 van dit reglement 

benoemd door de algemene vergadering betaald voetbal. De algemene vergadering betaald voetbal benoemt de voorzitter 
van de raad van commissarissen betaald voetbal in functie. 

4. De leden van de raad van commissarissen betaald voetbal kunnen te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de 
algemene vergadering betaald voetbal. Een dergelijk besluit behoeft een meerderheid van twee derden van het aantal 
geldig uitgebrachte stemmen op een vergadering waarin ten minste twee derden van het aantal afgevaardigden als bedoeld 
in artikel 18 lid 7 van dit reglement, aanwezig of vertegenwoordigd is. Een besluit tot schorsing dat niet binnen drie maanden 
wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, vervalt door verloop van die termijn. 

5. De leden van de raad van commissarissen betaald voetbal worden benoemd voor de duur van drie jaar. De leden treden af 
volgens een door hen op te maken rooster. Aftredende leden kunnen met inachtneming van lid 2 van dit artikel worden 
herbenoemd met dien verstande dat de totale zittingsduur voor leden van de raad van commissarissen maximaal twaalf jaar 
bedraagt. 

6. Het honorarium van de voorzitter en de leden van de raad van commissarissen betaald voetbal wordt vastgesteld door de 
algemene vergadering betaald voetbal. 

 
Artikel 11 – Benoeming raad van commissarissen betaald voetbal 
1. De leden van de raad van commissarissen betaald voetbal worden door de raad van commissarissen betaald voetbal 

kandidaat gesteld. Voor zover van belang voor de vervulling van zijn taak als lid van de raad van commissarissen geeft de 
raad van commissarissen betaald voetbal bij iedere voorgestelde kandidaat een schets van zijn persoon en zijn kwaliteiten. 

2. De algemene vergadering betaald voetbal of ten minste vijf afgevaardigden als bedoeld in artikel 18 lid 7 van dit reglement, 
alsmede de centrale spelersraad en/of de centrale trainersraad of diens commissies van afgevaardigden als bedoeld in 
artikel 26 en artikel 31B van dit reglement, kunnen de raad van commissarissen betaald voetbal aanbevelingen doen 
terzake van de kandidaatstelling van de in lid 1 van dit artikel bedoelde leden van de raad van commissarissen betaald 
voetbal. 

3. Indien tien of meer van de hierboven in lid 2 genoemde afgevaardigden dat wensen, is de raad van commissarissen betaald 
voetbal verplicht om met inachtneming van het in dit artikel bepaalde een door hen aanbevolen persoon mede kandidaat te 
stellen voor een door de desbetreffende afgevaardigden nader aan te duiden functie. 

4. Aanbevelingen voor de kandidaatstelling als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel dienen tenminste vijf weken vóór de 
vergadering waarop over de benoeming zal worden besloten, schriftelijk en onder strikte geheimhouding aan de raad van 
commissarissen betaald voetbal bekend gemaakt te worden. 

5. De raad van commissarissen betaald voetbal dient tenminste drie weken vóór de vergadering bedoeld in het vorige lid onder 
strikte geheimhouding de kandidaatstelling schriftelijk aan de in artikel 18 lid 7 genoemde afgevaardigden bekend te maken. 

6. Ten minste twee weken vóór het schriftelijk bekend maken van de kandidaatstelling, maakt de raad van commissarissen 
betaald voetbal onder strikte geheimhouding aan de centrale spelersraad en de centrale trainersraad of diens commissies 
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van afgevaardigden als bedoeld in artikel 26 en artikel 31B van dit reglement, bekend ten aanzien van welke kandidaten het 
voornemen tot kandidaatstelling voor benoeming bestaat. 

7. Eveneens onder strikte geheimhouding laat de centrale spelersraad en de centrale trainersraad of diens commissies van 
afgevaardigden als bedoeld in artikel 26 en artikel 31B van dit reglement, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één 
week na de dag waarop zij kennis hebben kunnen nemen van het in het vorige lid bedoelde voornemen, aan de raad van 
commissarissen betaald voetbal weten of de centrale spelersraad en/of de centrale trainersraad bezwaar heeft tegen de 
benoeming van een of meer van de kandidaten die de raad van commissarissen voornemens zijn kandidaat te stellen voor 
benoeming. 
Een bezwaar tegen de benoeming van een kandidaat dient met redenen omkleed te zijn, waarbij in ieder geval aangegeven 
dient te worden waarom de betrokken kandidaat ongeschikt zal zijn voor de vervulling van zijn toekomstige taak als lid van 
de raad van commissarissen. 

8. In het geval dat de raad van commissarissen betaald voetbal de kandidaat, tegen wiens benoeming de centrale spelersraad 
bezwaar heeft geuit, toch wenst kandidaat te stellen, dient alvorens de raad van commissarissen hiertoe kan overgaan, het 
bezwaar ongegrond te zijn verklaard door een commissie van bindend adviseurs, waarvan de samenstelling en werkwijze 
door de raad van commissarissen betaald voetbal en de centrale spelersraad bij overeenkomst wordt geregeld. 

9.  In het geval dat de raad van commissarissen betaald voetbal de kandidaat, tegen wiens benoeming de centrale trainersraad 
bezwaar heeft geuit, toch wenst kandidaat te stellen, dient alvorens de raad van commissarissen hiertoe kan overgaan, het 
bezwaar ongegrond te zijn verklaard door een commissie van bindend adviseurs, waarvan de samenstelling en werkwijze 
door de raad van commissarissen betaald voetbal en de centrale trainersraad bij overeenkomst wordt geregeld. 

 
Artikel 12 – Aanvang en beëindiging van het lidmaatschap van de raad van commissarissen  
1. Een persoon die is benoemd tot lid van de raad van commissarissen betaald voetbal treedt in functie op de dag na zijn 

benoeming tot en met de dag waarop de derde daaropvolgende najaarsvergadering van de algemene vergadering betaald 
voetbal wordt gehouden. 

2. Het lidmaatschap van de raad van commissarissen eindigt onverminderd het elders in dit reglement bepaalde, tevens door: 
a. het overlijden van het desbetreffende lid; 
b. het faillissement van het desbetreffende lid; 
c. de beëindiging van het vereiste lidmaatschap van de KNVB. 

 
Artikel 13 – Herbenoeming aftredende leden raad van commissarissen 
1. De raad van commissarissen betaald voetbal maakt onder strikte geheimhouding ten minste 16 weken voor de 

najaarsvergadering waarin de betrokken leden van de raad van commissarissen zullen aftreden, aan de centrale 
spelersraad en de centrale trainersraad of diens commissies van afgevaardigden genoemd in artikel 26 en artikel 31B van 
dit reglement, bekend welke aftredende leden het voornemens is voor herbenoeming kandidaat te stellen. 

2. Overeenkomstig het in artikel 11 lid 7 van dit reglement bepaalde, laat de centrale spelersraad en de centrale trainersraad of 
diens commissies van afgevaardigden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na de dag, waarop 
kennisgenomen is van het in lid 1 van dit artikel bedoelde voornemen, aan de raad van commissarissen betaald voetbal 
weten of de centrale spelersraad en/of de centrale trainersraad bezwaar heeft tegen de benoeming van een of meer van de 
beoogde kandidaten. Ten aanzien van een aftredend lid van de raad van commissarissen tegen wiens benoeming de 
centrale spelersraad en/of de centrale trainersraad bezwaar heeft geuit, is het in artikel 11 lid 8 respectievelijk lid 9 van dit 
reglement van toepassing. 

3. Voor zover in dit artikel niet anders is bepaald, is artikel 11 van dit reglement van overeenkomstige toepassing. 
 
Artikel 14 – Vergaderingen van de raad van commissarissen betaald voetbal 
1. De raad van commissarissen betaald voetbal vergadert ten minste vier maal per jaar en voorts wanneer het bestuur betaald 

voetbal, dan wel een lid van de raad van commissarissen daartoe een verzoek richt tot de voorzitter van de raad van 
commissarissen. 

2. Indien de voorzitter in gebreke blijft binnen veertien dagen na het indienen van het verzoek als bedoeld in het vorige lid, een 
vergadering te beleggen, hebben de verzoekers zelf het recht een vergadering te beleggen die bij afwezigheid van de 
voorzitter, zelf in haar leiding kan voorzien.  

3. De voorzitter leidt de vergadering. De raad van commissarissen kan desgewenst de orde van zijn vergaderingen in een 
reglement vastleggen. 

4. Oproeping tot de vergaderingen geschiedt door middel van een ten minste veertien dagen vóór de vergadering verzonden 
convocatie, waarin zoveel mogelijk de te behandelen onderwerpen zijn vermeld. 

5. Vergaderingen van de raad van commissarissen worden bijgewoond door de leden van het bestuur betaald voetbal, tenzij 
de raad van commissarissen gemotiveerd te kennen heeft gegeven zonder hen te willen vergaderen. 

6. Van hetgeen is besproken ter vergadering wordt door een door de voorzitter daartoe aan te wijzen persoon een verslag 
gemaakt dat op de eerstvolgende vergadering door de raad van commissarissen wordt vastgesteld en goedgekeurd ten 
bewijze waarvan het door de voorzitter wordt ondertekend. 
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7. De leden van de raad van commissarissen zijn niet bevoegd zich door een gevolmachtigde ter vergadering te doen 
vertegenwoordigen. 

 
Artikel 15 – Besluitvorming door de raad van commissarissen betaald voetbal 
1. De raad van commissarissen kan – onverminderd het elders in dit reglement bepaalde – geen besluiten nemen indien niet 

ten minste de helft van het aantal leden van de raad van commissarissen aanwezig is. De raad van commissarissen is 
echter bevoegd een besluit te nemen ongeacht het aantal aanwezige leden, indien dat besluit niet op de vorige vergadering 
kon worden genomen omdat het daartoe vereiste aantal leden niet aanwezig was. 

2. Ieder lid dat niet is geschorst, heeft een stem. Voor zover uit de wet, Statuten of dit reglement niet anders voortvloeit, 
worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen. 

3. Bij een staking van stemmen in een niet-voltallige vergadering wordt het besluit omtrent het desbetreffende voorstel 
uitgesteld tot de volgende vergadering. Indien in deze vergadering de stemmen wederom staken, heeft de voorzitter een 
beslissende stem. 

4. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet ten aanzien van de stemming over de benoeming van personen. Indien bij een 
stemming over de benoeming van personen op niemand de vereiste meerderheid van stemmen is uitgebracht, vindt 
herstemming plaats tussen de personen die de meeste stemmen hebben verkregen. Degene die bij de herstemming de 
vereiste meerderheid van de stemmen heeft verkregen, is benoemd. Indien bij een herstemming de stemmen staken, beslist 
het lot indien voor het desbetreffende benoemingsbesluit een gewone meerderheid volstaat. 

5. De stemming over zaken geschiedt hoofdelijk en mondeling, de stemming over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter 
anders bepaalt. Indien meer dan een vacature dient te worden vervuld, geschiedt de stemming over iedere vacature 
afzonderlijk. 

6. Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits alle leden zich schriftelijk – waaronder begrepen 
telegrafisch, per telexbericht, telefax of e-mail – voor het desbetreffende voorstel hebben uitgelaten. 

7. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet te zijn uitgebracht. Als ongeldige stem worden aangemerkt;  
a. stemmen die niet in de voorgeschreven vorm zijn uitgebracht; 
b. schriftelijk uitgebrachte stemmen die niet zijn ondertekend; 
c. schriftelijk uitgebrachte stemmen die onleesbaar zijn; 
d. stemmen uitgebracht op een persoon die niet kandidaat is gesteld; 
e. stemmen die niet eenduidig zijn uitgebracht. 

 
Artikel 16 – Vergadering en besluitvorming overige organen 
Het hiervoor in de artikelen 14 en 15 bepaalde, is behoudens een andersluidende regeling in dit reglement, zoveel mogelijk van 
overeenkomstige toepassing op vergaderingen en besluitvorming van de overige organen van de sectie betaald voetbal. 
 
Artikel 17 – Taken en bevoegdheden raad van commissarissen betaald voetbal 
1. De raad van commissarissen betaald voetbal heeft de taken en bevoegdheden die hem bij de Statuten en dit reglement zijn 

toegekend.  
2. De raad van commissarissen betaald voetbal toetst het beleid van het bestuur betaald voetbal en houdt toezicht op de 

algemene gang van zaken in de sectie betaald voetbal.  
3. a. Het bestuur betaald voetbal stelt de raad van commissarissen betaald voetbal regelmatig, doch niet minder dan vier 

maal per jaar van de algemene gang van zaken in de sectie betaald voetbal op de hoogte. 
b. De raad van commissarissen betaald voetbal kan omtrent de inhoud en wijze van rapporteren richtlijnen voor het bestuur 

betaald voetbal vaststellen. 
4. Aan goedkeuring door de raad van commissarissen betaald voetbal zijn onverminderd het elders in dit reglement bepaalde, 

onderworpen de besluiten van het bestuur betaald voetbal omtrent: 
a. het aangaan van verplichtingen:  

- met een tijdsduur van langer dan vijf jaar of  
- die een bedrag van € 700.000 dan wel een nader door de algemene vergadering betaald voetbal vast te stellen 

bedrag overschrijden; 
b. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de sectie betaald voetbal met een andere 

rechtspersoon indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de sectie betaald voetbal; 
c. investeringen die een bedrag vereisen, gelijk aan of meer dan een vierde van het eigen vermogen volgens de balans 

met toelichting van de sectie betaald voetbal; 
d. wijziging van de regels met betrekking tot de inrichting van de administratie en de controle hierop; 
e. een voorstel tot wijziging van het Reglement Betaald Voetbal of een ander door de algemene vergadering betaald 

voetbal vast te stellen reglement; 
f. een voorstel tot: 

- beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van het bondsbureau, of,  
- een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal van de bedoelde werknemers. 
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5. a. De raad van commissarissen betaald voetbal benoemt uit zijn midden een auditcommissie betaald voetbal, die uit ten 
minste twee leden zal bestaan. 

b. De auditcommissie betaald voetbal kan zich laten adviseren door de financiële adviescommissie betaald voetbal.  
c. Verlies van de hoedanigheid van lid van de raad van commissarissen betaald voetbal leidt tot beëindiging van het 

lidmaatschap van de auditcommissie. 
6. De auditcommissie betaald voetbal oefent toezicht uit op het geldelijk beheer van de sectie betaald voetbal en onderzoekt 

de rekening en verantwoording van het bestuur betaald voetbal. 
7. De auditcommissie betaald voetbal brengt over haar bevindingen ter zake van de door het bestuur betaald voetbal 

opgemaakte rekening van baten en lasten verslag uit aan: 
- het bestuur betaald voetbal;  
- de raad van commissarissen betaald voetbal; en 
- uit naam van de raad van commissarissen, de algemene vergadering betaald voetbal,  
al dan niet met het voorstel de rekening goed te keuren. 

8. Alle bescheiden en boeken op het geldelijk beheer betrekking hebbend, liggen te allen tijde op het bondsbureau ter inzage 
voor de leden van de auditcommissie betaald voetbal. 

9. De auditcommissie betaald voetbal komt ten minste twee maal per jaar bijeen voor: 
- het nagaan van de wijze waarop het vermogen is belegd en bewaard, en 
- het controleren van de inkomsten en de uitgaven aan de hand van de relevante bescheiden. 

10. De raad van commissarissen kan een registeraccountant benoemen aan wie hij een gedeelte van zijn werkzaamheden kan 
opdragen. 

 

Titel 4: Algemene vergaderingen betaald voetbal 
 
Artikel 18 – De algemene vergadering betaald voetbal 
1. De algemene vergadering betaald voetbal bestaat uit de rechtspersonen genoemd in artikel 1 lid 4 van dit reglement, twee 

door de centrale spelersraad aan te wijzen stemgerechtigden alsmede één door de centrale trainersraad aan te wijzen 
stemgerechtigde. 

2. De voorzitter van de raad van commissarissen betaald voetbal, of bij diens afwezigheid een ander door de raad van 
commissarissen uit zijn midden aan te wijzen lid, treedt op als voorzitter van de algemene vergadering. Artikel 15 lid 3 
tweede volzin van dit reglement is niet van toepassing. In afwijking van artikel 15 van dit reglement geschiedt bijeenroeping 
van de algemene vergadering door de directeur-bestuurder betaald voetbal, die tevens optreedt als secretaris van de 
algemene vergadering. 

3. a. Elk van de leden genoemd in artikel 1 lid 4 onder a van dit reglement heeft evenzoveel stemmen als er leden zijn 
bedoeld in artikel 1 lid 4 onder b van dit reglement. 

b. Elk van de leden genoemd in artikel 1 lid 4 onder b van dit reglement heeft evenzoveel stemmen als er leden zijn 
bedoeld in artikel 1 lid 4 onder a van dit reglement. 

c. Elk van de door de centrale spelersraad aangewezen stemgerechtigden heeft evenzoveel stemmen als er leden zijn 
bedoeld in artikel 1 lid 4 onder b van dit reglement dan wel evenzoveel stemmen als er leden zijn als bedoeld in artikel 1, 
lid 4 onder a van dit reglement indien dit aantal hoger is. 

d. De door de centrale trainersraad aangewezen stemgerechtigde heeft evenzoveel stemmen als er leden zijn bedoeld in 
artikel 1 lid 4 onder b van dit reglement dan wel evenzoveel stemmen als er leden zijn als bedoeld in artikel 1, lid 4 onder 
a van dit reglement indien dit aantal hoger is. 

4. a. Elk van de rechtspersonen genoemd in artikel 1 lid 4 van dit reglement wijst een gemachtigde aan en een 
plaatsvervanger die de rechtspersoon, met inachtneming van het hierna onder b bepaalde, ter vergadering kunnen 
vertegenwoordigen. 

b. Ter vergadering wordt de rechtspersoon vertegenwoordigd door de onder a genoemde gemachtigde en bij diens 
verhindering, door zijn plaatsvervanger. De plaatsvervanger treedt alsdan in alle rechten en verplichtingen van de 
gemachtigde. 

5. De gemachtigden van de in lid 1 bedoelde rechtspersonen, worden door hun bestuur aangewezen voor de duur van één 
jaar en hebben zitting van de dag na de jaarlijkse najaarsvergadering tot de dag na de daaropvolgende najaarsvergadering, 
met dien verstande, dat zij gedurende dat jaar door een besluit van het bestuur van de desbetreffende 
betaaldvoetbalorganisatie kunnen worden vervangen, in welk geval de opvolger in de plaats treedt van de gemachtigde, die 
wordt vervangen. Vervanging kan niet eerder plaatsvinden, dan nadat het bestuur hiervan een schriftelijke kennisgeving 
heeft ontvangen. 

6. De door de centrale spelersraad en de door de centrale trainersraad aangewezen stemgerechtigden hebben zitting van de 
dag na de jaarlijkse najaarsvergadering tot de dag na de daaropvolgende najaarsvergadering, met dien verstande, dat zij 
door een besluit van de betreffende raad kunnen worden vervangen, in welk geval de opvolger in de plaats treedt van de 
stemgerechtigde, die wordt vervangen. Vervanging kan niet eerder plaatsvinden, dan nadat het bestuur hiervan vóór de 
aanvang der vergadering kennisgeving heeft ontvangen.  
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7. De gemachtigden en de door de centrale spelersraad en de centrale trainersraad aangewezen stemgerechtigden worden in 
dit reglement tezamen aangeduid als afgevaardigden. Als afgevaardigden kunnen slechts meerderjarige, natuurlijke 
personen optreden die als bestuurder of directielid van een betaaldvoetbalorganisatie, dan wel als lid van de centrale 
spelersraad of als lid van de centrale trainersraad bij het betaald voetbal zijn betrokken. Zij brengen hun stem vrij van 
mandaat uit. 

8. Adviserende leden van de algemene vergadering betaald voetbal zijn: 
a. ereleden van de KNVB; 
b. leden van het bondsbestuur; 
c. de (leden van de) tuchtrechtelijke organen betaald voetbal; 
d. de leden van de reglementscommissie; 
e. de leden van de beroepscommissie licentiezaken betaald voetbal; 
f. de leden van de licentiecommissie betaald voetbal; 
g. de leden van de commissie van afgevaardigden van de centrale spelersraad; 
h. de leden van de commissie van afgevaardigden van de centrale trainersraad; 
i. twee leden, die de scheidsrechters in het betaald voetbal vertegenwoordigen en als zodanig door hen, blijkens 

schriftelijke volmacht, zijn benoemd. 
9. Adviserende leden van de algemene vergadering betaald voetbal alsmede de leden van de raad van commissarissen 

betaald voetbal, hebben toegang tot de algemene vergadering betaald voetbal en hebben het recht daarin het woord te 
voeren. 

10. De notulen van de vergadering worden ter kennis gebracht van de in dit artikel genoemde afgevaardigden, alsmede de 
adviserende leden genoemd in lid 8 van dit artikel, en worden op de eerstvolgende algemene vergadering betaald voetbal 
vastgesteld. 

11. De leden van de algemene vergadering betaald voetbal zijn gerechtigd gemaakte kosten voor het bijwonen van een 
algemene vergadering betaald voetbal bij het bestuur betaald voetbal te declareren, met inachtneming van de door het 
bestuur betaald voetbal vast te stellen maxima. 

 
Artikel 19 – Agendering algemene vergaderingen 
1. De voorlopige agenda wordt ten minste een maand en de definitieve agenda ten minste twee weken voor de te houden 

algemene vergadering toegezonden aan de betrokkenen. 
2. a. De agenda voor de voorjaarsvergadering bevat onder meer de volgende agendapunten: 

- vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering betaald voetbal; 
- vaststelling van de begroting voor het komende boekjaar; 
- agenda van de eerstvolgende bondsvergadering; 
- voorziening in vacatures; 
- rondvraag; 

b. De agenda van de najaarsvergadering bevat onder meer de volgende agendapunten: 
- vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering betaald voetbal; 
- jaarverslag; 
- verslag van de raad van commissarissen betaald voetbal; 
- vaststelling van het financieel verslag over het afgelopen boekjaar; 
- verlenen van kwijting aan het bestuur betaald voetbal; 
- verlenen van kwijting aan de raad van commissarissen betaald voetbal; 
- agenda van de eerstvolgende bondsvergadering; 
- voorziening in vacatures; 
- rondvraag. 

3. Voorstellen kunnen aan de agenda van een algemene vergadering betaald voetbal worden toegevoegd, indien zij: 
- voorzien zijn van een toelichting en 
- door ten minste vijf afgevaardigden als bedoeld in artikel 18 lid 7 van dit reglement, dan wel door de centrale 

spelersraad, dan wel door de centrale trainersraad 
- ten minste één week voor de dag van de algemene vergadering schriftelijk bij het bestuur betaald voetbal zijn 

ingediend. 
4. Het bestuur betaald voetbal en de raad van commissarissen betaald voetbal zijn bevoegd later ingekomen voorstellen of 

eigen voorstellen op de agenda te plaatsen. 
5. a. De voorzitter stelt op de algemene vergadering betaald voetbal de orde van de dag vast, behoudens het recht van 

genoemde vergadering om daarin wijziging te brengen.  
b. De voorzitter heeft het recht de beraadslaging te sluiten indien hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch 

is verplicht deze weer te openen, indien een zodanig aantal afgevaardigden, dat stemgerechtigd is tot het uitbrengen van 
een derde van het totaal aantal stemmen het verlangen daartoe kenbaar maakt. 

 



juli 2020 

 

Reglementen betaald voetbal – Reglement Betaald Voetbal P. 21 

Artikel 20 – Buitengewone algemene vergaderingen 
1. Behalve de jaarlijkse voor- en najaarsvergaderingen van de algemene vergadering betaald voetbal worden buitengewone 

vergaderingen belegd, indien het bestuur betaald voetbal, de raad van commissarissen betaald voetbal of een zodanig 
aantal afgevaardigden als bedoeld in artikel 18 lid 7 van dit reglement, dat gerechtigd is tot het uitbrengen van een tiende 
van het aantal stemmen in de algemene vergadering betaald voetbal zulks nodig oordeelt. In laatstbedoeld geval moet de 
wens daartoe onder opgave van en met toelichting op het te behandelen onderwerp schriftelijk kenbaar worden gemaakt 
aan het bestuur betaald voetbal. 

2. Een vergadering als bedoeld in het vorige lid wordt binnen vier weken na ontvangst van het daartoe strekkend verzoek door 
het bestuur betaald voetbal uitgeschreven, bij gebreke waarvan de verzoekers bevoegd zijn zelf tot die bijeenroeping over te 
gaan op de wijze waarop het bestuur betaald voetbal algemene vergaderingen bijeenroept. 

3. a. De oproepingstermijn van de in dit artikel bedoelde vergadering bedraagt ten minste drie weken, de dag der oproeping 
en der vergadering niet meegerekend. In bijzondere gevallen - zulks ter beoordeling van het bestuur betaald voetbal - 
kan deze termijn worden verkort. De oproeping bevat tevens de agenda. 

b. De oproeping geschiedt via het door het bestuur betaald voetbal voor publicaties aangewezen medium. 
4. Het bestuur betaald voetbal bepaalt waar in Nederland en wanneer de algemene vergaderingen betaald voetbal worden 

gehouden, behalve in een geval als bedoeld in het laatste gedeelte van lid 2 van dit artikel, in welk geval de verzoekers 
zulks kunnen bepalen. 

 
Artikel 21 – Besloten en openbare algemene vergaderingen 
1. Algemene vergaderingen betaald voetbal zijn, behoudens het bepaalde in lid 3 van dit artikel, besloten. 
2. Tot een besloten vergadering hebben slechts toegang: 

a. de afgevaardigden als genoemd in artikel 18 lid 7 van dit reglement; 
b. de leden van het bestuur betaald voetbal; 
c. de leden van de raad van commissarissen betaald voetbal; 
d. de adviserende leden; 
e. diegenen die door de algemene vergadering worden toegelaten. 

3. Een algemene vergadering betaald voetbal heeft, of verkrijgt een openbaar karakter indien de algemene vergadering in een 
besloten zitting daartoe besluit op een met redenen omkleed voorstel van hetzij de voorzitter van de vergadering, hetzij de 
directeur-bestuurder betaald voetbal dan wel twaalf afgevaardigden als bedoeld in artikel 18 lid 7 van dit reglement.  

4. Een openbare vergadering is voor zover de ruimte dit toestaat, toegankelijk voor alle leden bedoeld in artikel 1 van dit 
reglement.  

5. De algemene vergadering kan aan hen die de bevoegdheid daartoe niet ontlenen aan dit reglement, toestaan aan de 
beraadslagingen deel te nemen. 

6. Omtrent hetgeen in de besloten zitting is behandeld, kan geheimhouding worden opgelegd aan hen die daarbij aanwezig of 
vertegenwoordigd waren. 

 
Artikel 22 – Besluitvorming algemene vergadering 
1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 27 tot en met 31 van dit reglement, kan de algemene vergadering betaald 

voetbal slechts geldige besluiten nemen, indien ter vergadering ten minste een zodanig aantal afgevaardigden als bedoeld 
in artikel 18 lid 7 van dit reglement aanwezig of vertegenwoordigd is, als bevoegd is tot het uitbrengen van de helft van het 
totale aantal stemmen. Bij gebreke hiervan zal binnen veertien dagen een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die 
bevoegd zal zijn om besluiten te nemen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde afgevaardigden. 

2. Elke afgevaardigde als bedoeld in artikel 18 lid 7 van dit reglement is bevoegd tot het uitbrengen van zijn stem en kan 
slechts krachtens schriftelijke machtiging voor twee andere afgevaardigden de stem uitbrengen. 

3. Indien een schriftelijke stemming is verlangd, benoemt de voorzitter een stembureau bestaande uit twee leden, dat de 
stembiljetten opent en de geldigheid van iedere uitgebrachte stem beoordeeld. 

4. a. Het ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde 
geldt ten aanzien van de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet-schriftelijk vastgelegd 
voorstel. 

b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt 
zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der 
vergadering, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigd lid dit 
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

 
Artikel 23 – Bevoegdheden algemene vergadering betaald voetbal 
1. Aan de algemene vergadering betaald voetbal komen de haar expliciet toegekende bevoegdheden toe, alsmede alle 

bevoegdheden die niet door de wet, de Statuten of reglementen, waaronder begrepen dit reglement, aan andere organen 
zijn opgedragen. 
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2. Voorzover uitsluitend betrekking hebbend op het betaald voetbal, komt aan de algemene vergadering betaald voetbal 
onverminderd het bepaalde in de artikelen 27 tot en met 31 van dit reglement, de bevoegdheid toe om de in dit lid 
genoemde reglementen of onderdelen daarvan vast te stellen, te wijzigen, aan te vullen dan wel in te trekken: 
a. Reglement Betaald Voetbal; 
b. Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal; 
c. Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal; 
d. Sponsoringreglement Betaald Voetbal; 
e. Licentiereglement Betaald Voetbal; 
f. Reglement Overschrijvingsbepalingen Betaald Voetbal; 
g. Pool Reglement Opleidingen. 

 

Titel 5: Benoeming bondsafgevaardigden 
 
Artikel 24 – Benoeming bondsafgevaardigden 
1. De dertig bondsafgevaardigden betaald voetbal als bedoeld in artikel 20 van de Statuten worden benoemd uit de 

gemachtigden bedoeld in artikel 18 lid 4 van dit reglement die, bij aanvang van een zittingsduur, de 
betaaldvoetbalorganisaties als bedoeld in artikel 1 lid 4 van dit reglement, vertegenwoordigen, met dien verstande: 
- dat vijftien bondsafgevaardigden zullen worden benoemd uit de gemachtigden die de betaaldvoetbalorganisaties als 

bedoeld in artikel 1 lid 4 onder a van dit reglement vertegenwoordigen; en  
- dat vijftien bondsafgevaardigden zullen worden benoemd uit de gemachtigden die de betaaldvoetbalorganisaties als 

bedoeld in artikel 1 lid 4 onder b van dit reglement vertegenwoordigen. 
2. Deze benoeming zal plaatshebben ingevolge twee door de algemene vergadering betaald voetbal op te stellen roosters van 

aftreden: 
- één rooster voor de gemachtigden die de betaaldvoetbalorganisaties als bedoeld in artikel 1 lid 4 onder a van dit 

reglement vertegenwoordigen; en 
- één rooster voor de gemachtigden die de betaaldvoetbalorganisaties als bedoeld in artikel 1 lid 4 onder b van dit 

reglement vertegenwoordigen, 
zodanig dat er jaarlijks per categorie betaaldvoetbalorganisaties zoveel leden als bondsafgevaardigden worden vervangen 
als het aantal betaaldvoetbalorganisaties per categorie meer bedraagt dan vijftien. 

3. a. In een tussentijdse vacature, ontstaan doordat de betrokken bondsafgevaardigde niet meer voldoet aan het bepaalde in 
artikel 18 van dit reglement, kan door de betrokken betaaldvoetbalorganisatie worden voorzien. 

b. Bij ontstentenis van een bondsafgevaardigde, treedt de plaatsvervanger van de desbetreffende gemachtigde in diens 
rechten en plichten ter zake van de afvaardiging naar de bondsvergadering. De plaatsvervangers zullen met het oog op 
de afvaardiging naar de bondsvergadering zoveel als mogelijk ook de algemene vergadering betaald voetbal bijwonen. 

 

Titel 6: Centrale spelersraad en centrale trainersraad 
 
Artikel 25 – Centrale spelersraad 
1. Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden van dit artikel hebben de spelers van de 

betaaldvoetbalorganisaties het recht een centrale spelersraad samen te stellen volgens een door hen zelf vast te stellen 
procedure. 

2. Indien geen centrale spelersraad is samengesteld en tenminste 12 van de in het vorige lid genoemde spelers daartoe de 
wens te kennen geven is het bestuur betaald voetbal verplicht de procedure als bedoeld in lid 1 te starten en zo nodig in 
overleg met de verzoekers te voltooien. 

3. De centrale spelersraad kan zich zo nodig in overleg met het bestuur betaald voetbal en de vakorganisatie(s) een 
secretariaat verschaffen. 

4. De centrale spelersraad dient uit ten minste acht personen te bestaan, waarvan ten minste tweederde dient te bestaan uit 
actieve spelers in het betaald voetbal. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 35 lid 4 van dit reglement mag ten 
hoogste een derde van de centrale spelersraad bestaan uit door de spelers in het betaald voetbal benoemde andere 
personen, niet zijnde actieve spelers in het betaald voetbal, mits deze personen lid zijn van de KNVB. 

 
Artikel 26 – Commissie van afgevaardigden 
1. De centrale spelersraad benoemt uit zijn midden een commissie van afgevaardigden, bestaande uit tenminste vier en ten 

hoogste acht leden, die als adviserende leden de algemene vergadering betaald voetbal kunnen bijwonen. 
2. Aan het bestuur betaald voetbal wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk kennisgegeven, welke personen als lid van de 

commissie van afgevaardigden zijn benoemd. 
3. a. De centrale spelersraad kan bepaalde taken en bevoegdheden aan de commissie van afgevaardigden delegeren. 

b. In ieder geval wordt de commissie van afgevaardigden geacht bevoegd te zijn tot overleg met het bestuur betaald 
voetbal over onderwerpen als bedoeld in de artikelen 27 en 31 van dit reglement. 
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Artikel 27 – Adviesrecht 
1. Het bestuur betaald voetbal en de algemene vergadering betaald voetbal dienen de centrale spelersraad om advies te 

vragen over elk door hen voorgenomen besluit tot: 
- overdacht van de gehele of gedeeltelijke zeggenschap over de gang van zaken in de sectie betaald voetbal, dan wel 

andere belangrijke wijzigingen in de organisatie ervan of verdeling van bevoegdheden daarin; 
- het instellen, overnemen of afstoten van een instantie of orgaan, dan wel de zeggenschap daarover, welke instantie of 

orgaan mede bepalend is voor de gehele of gedeeltelijke gang van zaken binnen de sectie betaald voetbal; 
- het aanbrengen van belangrijke wijzigingen in of het verbreken van duurzame samenwerking met een andere sectie, 

afdeling of orgaan binnen de KNVB of met één van de organisaties, welke in het betaald voetbal bedrijfsmatig werkzaam 
zijn; 

- het gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de sectie betaald voetbal, dan wel belangrijke inkrimping, 
uitbreiding of andere wijziging van die activiteiten; 

- het vaststellen van de begroting, zoals bedoeld in de artikelen 18 lid 2b en 19 lid 2a aanhef Statuten en artikel 41 van dit 
reglement, alsmede het daarop gebaseerde beleidsplan; 

- het verstrekken en formuleren van een adviesopdracht aan een deskundige of commissie van deskundigen van buiten 
de sectie betaald voetbal betreffende aangelegenheden, die kunnen leiden tot besluiten waarvoor het advies of de 
instemming van de centrale spelersraad verzocht dient te worden. 

2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op voorgenomen besluiten van de organen van de 
sectie betaald voetbal als genoemd in artikel 2 van dit reglement, voor zover deze besluiten gebaseerd zijn op een aan deze 
organen gedelegeerde bevoegdheid van het bestuur betaald voetbal of de algemene vergadering betaald voetbal. 

 
Artikel 28 – Adviesaanvraag 
1. De adviesaanvraag moet schriftelijk en goed gedocumenteerd en gemotiveerd gedaan worden op een zodanig tijdstip, dat 

het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. 
2. Op verzoek van de centrale spelersraad dan wel van diens commissie van afgevaardigden pleegt het bestuur betaald 

voetbal overleg over het voorgenomen besluit. 
3. Het bestuur betaald voetbal kan te allen tijde mondeling advies vragen aan de commissie van afgevaardigden in welk geval 

op verzoek van deze commissie ten spoedigste, doch ten hoogste binnen 14 dagen na de dag waarop advies is gevraagd, 
overleg zal plaatsvinden tussen het bestuur betaald voetbal en de commissie of een afvaardiging van beide. 

4. De centrale spelersraad kan zijn advies schriftelijk of mondeling uitbrengen. 
 
Artikel 29 – Besluit zonder advies 
Een besluit van het bestuur betaald voetbal of de algemene vergadering betaald voetbal, waarvoor geen advies is 
aangevraagd, is ongeldig tenzij: 
a. het een besluit is dat niet valt onder de besluiten als bedoeld in artikel 27 van dit reglement; 
b. zich zodanig bijzondere omstandigheden voordoen, dat van het betrokken orgaan met het oog op het algemeen belang van 

het betaald voetbal niet gevergd kon worden om vóór het totstandkomen van het besluit advies aan te vragen; het bestuur 
betaald voetbal dient in zo’n geval van dat besluit en die omstandigheden onverwijld kennis te geven aan de centrale 
spelersraad of diens commissie van afgevaardigden; 

c. de centrale spelersraad of diens commissie van afgevaardigden achteraf het besluit alsnog accepteert, welke acceptatie 
aanwezig geacht wordt te zijn, indien de centrale spelersraad of diens commissie van afgevaardigden niet binnen één 
maand na de dag van kennisneming van het besluit zich op de ongeldigheid ervan heeft beroepen. 

 
Artikel 30 – Opschorting besluit 
1. Indien het advies van de centrale spelersraad niet of niet geheel is gevolgd, wordt aan de centrale spelersraad schriftelijk 

meegedeeld waarom van het advies is afgeweken. 
2. Tenzij het besluit overeenstemt met het advies van de centrale spelersraad of diens commissie van afgevaardigden, is het 

bestuur betaald voetbal verplicht de uitvoering van een besluit op te schorten tot twee weken na de dag waarop de centrale 
spelersraad of diens commissie van afgevaardigden in kennis is gesteld van dat besluit. 

3. De in het vorige lid genoemde verplichting vervalt, indien de centrale spelersraad of diens commissie van afgevaardigden 
zulks te kennen geeft. Zolang dat niet het geval is, is het bestuur betaald voetbal verboden om het besluit uit te voeren in de 
periode, waarin de uitvoering moet worden opgeschort. 

 
Artikel 31 – Instemmingsrecht 
1. Het bestuur betaald voetbal en de algemene vergadering betaald voetbal behoeven de instemming van de centrale 

spelersraad voor elk door hen voorgenomen besluit tot: 
a. vaststelling, wijziging of intrekking van reglementsbepalingen, die direct betrekking hebben op het sluiten en beëindigen 

van arbeidsovereenkomsten tussen spelers en betaaldvoetbalorganisaties, alsmede die, welke betrekking hebben op de 
wisseling van betaaldvoetbalorganisaties door spelers; 
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b. vaststelling, wijziging of intrekking van reglementsbepalingen, waarin rechten en plichten opgenomen worden, die direct 
in de individuele arbeidsverhouding tussen speler en betaaldvoetbalorganisaties zullen gelden; 

c. de vaststelling, wijziging of intrekking van reglementsbepalingen die betrekking hebben op de samenstelling, werkwijze 
en bevoegdheden van de centrale spelersraad, alsmede op de positie van de spelersafvaardiging in de algemene 
vergadering betaald voetbal. 

2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op voorgenomen besluiten van de organen van de 
sectie betaald voetbal als genoemd in artikel 2 van dit reglement, voor zover deze besluiten gebaseerd zijn op een aan deze 
organen gedelegeerde bevoegdheid van het bestuur betaald voetbal of de algemene vergadering betaald voetbal. 

3. Onder reglementsbepalingen, die direct betrekking hebben op het sluiten en beëindigen van de arbeidsovereenkomst 
worden onder andere verstaan: 
a. bepalingen betreffende het registreren van contracten; 
b. bepalingen betreffende het aantal buitenlandse spelers dat per wedstrijd mag uitkomen; 
c. bepalingen betreffende het minimum aantal contractspelers dat per betaaldvoetbalorganisatie geëist wordt; 
d. bepalingen betreffende bemiddeling bij het sluiten van de contracten. 

4. Onder reglementsbepalingen, waarin rechten en plichten opgenomen worden, die direct in de individuele arbeidsverhouding 
tussen speler en betaaldvoetbalorganisatie zullen gelden, worden onder andere verstaan: 
a. bepalingen in het reglement tuchtrechtspraak, die leiden tot uitsluiting van deelname aan wedstrijden; 
b. bepalingen betreffende het al dan niet speelgerechtigd zijn van een speler voor de betaaldvoetbalorganisatie voor zover 

niet vallende onder a; 
c. bepalingen betreffende sponsoring en reclame voor zover deze tussen speler en betaaldvoetbalorganisatie zullen 

gelden; 
d. bepalingen betreffende aanspraken als omschreven in het Overbruggingsreglement van de Stichting 

Contractspelersfonds KNVB. 
5. Eveneens behoeven het bestuur betaald voetbal en de algemene vergadering betaald voetbal de instemming van de 

spelersraad voor elk besluit, dat gericht is op de opheffing c.q. beëindiging van alle activiteiten van de sectie betaald voetbal. 
6. Een besluit als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel, dat genomen is zonder instemming van de centrale spelersraad, is 

nietig. De centrale spelersraad of diens commissie van afgevaardigden kan gedurende de twee maanden na de dag van 
kennisneming van het besluit de nietigheid ervan inroepen. Het inroepen van de nietigheid geschiedt door kennisgeving aan 
het bestuur betaald voetbal. 

7. De centrale spelersraad dient zijn instemming schriftelijk te geven. 
 
Artikel 31A 
1. Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden van dit artikel hebben de coaches/trainers van de 

betaaldvoetbalorganisaties het recht een centrale trainersraad samen te stellen volgens een door hen zelf vast te stellen 
procedure. 

2. Indien geen centrale trainersraad is samengesteld en ten minste 8 van de in het vorige lid genoemde coaches/trainers 
daartoe de wens te kennen geven, is het bestuur betaald voetbal verplicht de procedure als bedoeld in lid 1 te starten en zo 
nodig in overleg met de verzoekers te voltooien. 

3. De centrale trainersraad kan zich zo nodig in overleg met het bestuur betaald voetbal en de vakorganisatie(s) een 
secretariaat verschaffen. 

4. De centrale trainersraad dient uit ten minste zes personen te bestaan, waarvan ten minste tweederde dient te bestaan uit 
actieve coaches/trainers in het betaald voetbal. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 35 lid 4 van dit reglement mag 
ten hoogste een derde van de centrale trainersraad bestaan uit door de coaches/trainers in het betaald voetbal benoemde 
andere personen, niet zijnde actieve coaches/trainers in het betaald voetbal, mits deze personen lid zijn van de KNVB. 

 
Artikel 31B 
1. De centrale trainersraad benoemt uit zijn midden een commissie van afgevaardigden, bestaande uit tenminste vier en ten 

hoogste zes leden, die als adviserende leden de algemene vergadering betaald voetbal kunnen bijwonen. 
2. Aan het bestuur betaald voetbal wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk kennisgegeven, welke personen als lid van de 

commissie van afgevaardigden zijn benoemd. 
3. a. De centrale trainersraad kan bepaalde taken en bevoegdheden aan de commissie van afgevaardigden delegeren. 

b. In ieder geval wordt de commissie van afgevaardigden geacht bevoegd te zijn tot overleg met het bestuur betaald 
voetbal over onderwerpen als bedoeld in artikel 31C van dit reglement. 

 
Artikel 31C 
1. Het bestuur betaald voetbal en de algemene vergadering betaald voetbal dienen de centrale trainersraad om advies te 

vragen over elk door hen voorgenomen besluit tot: 
- overdacht van de gehele of gedeeltelijke zeggenschap over de gang van zaken in de sectie betaald voetbal, dan wel 

andere belangrijke wijzigingen in de organisatie ervan of verdeling van bevoegdheden daarin; 
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- het instellen, overnemen of afstoten van een instantie of orgaan, dan wel de zeggenschap daarover, welke instantie of 
orgaan mede bepalend is voor de gehele of gedeeltelijke gang van zaken binnen de sectie betaald voetbal; 

- het aanbrengen van belangrijke wijzigingen in of het verbreken van duurzame samenwerking met een andere sectie, 
afdeling of orgaan binnen de KNVB of met één van de organisaties, welke in het betaald voetbal bedrijfsmatig werkzaam 
zijn; 

- het gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de sectie betaald voetbal, dan wel belangrijke inkrimping, 
uitbreiding of andere wijziging van die activiteiten; 

- het vaststellen van de begroting, zoals bedoeld in de artikelen 18 lid 2b en 19 lid 2a aanhef Statuten en artikel 41 van dit 
reglement, alsmede het daarop gebaseerde beleidsplan; 

- het verstrekken en formuleren van een adviesopdracht aan een deskundige of commissie van deskundigen van buiten 
de sectie betaald voetbal betreffende aangelegenheden, die kunnen leiden tot besluiten waarvoor het advies of de 
instemming van de centrale trainersraad verzocht dient te worden; 

- vaststelling, wijziging of intrekking van reglementsbepalingen die direct betrekking hebben op het sluiten en beëindigen 
van arbeidsovereenkomsten tussen coaches/trainers en betaaldvoetbalorganisaties; 

- vaststelling, wijziging of intrekking van reglementsbepalingen waarin rechten en plichten opgenomen worden die direct in 
de individuele arbeidsverhoudingen tussen coaches/trainers en betaaldvoetbalorganisaties zullen gelden. 

2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op voorgenomen besluiten van de organen van de 
sectie betaald voetbal als genoemd in artikel 2 van dit reglement, voor zover deze besluiten gebaseerd zijn op een aan deze 
organen gedelegeerde bevoegdheid van het bestuur betaald voetbal of de algemene vergadering betaald voetbal. 

 
Artikel 31D 
1. De adviesaanvraag moet schriftelijk en goed gedocumenteerd en gemotiveerd gedaan worden op een zodanig tijdstip, dat 

het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. 
2. Op verzoek van de centrale trainersraad dan wel van diens commissie van afgevaardigden pleegt het bestuur betaald 

voetbal overleg over het voorgenomen besluit. 
3. Het bestuur betaald voetbal kan te allen tijde mondeling advies vragen aan de commissie van afgevaardigden in welk geval 

op verzoek van deze commissie ten spoedigste, doch ten hoogste binnen 14 dagen na de dag waarop advies is gevraagd, 
overleg zal plaatsvinden tussen het bestuur betaald voetbal en de commissie of een afvaardiging van beide. 

4. De centrale trainersraad kan zijn advies schriftelijk of mondeling uitbrengen. 
 
Artikel 31E 
Een besluit van het bestuur betaald voetbal of de algemene vergadering betaald voetbal, waarvoor geen advies is 
aangevraagd, is ongeldig tenzij: 
a. het een besluit is dat niet valt onder de besluiten als bedoeld in artikel 31C van dit reglement; 
b. zich zodanig bijzondere omstandigheden voordoen, dat van het betrokken orgaan met het oog op het algemeen belang van 

het betaald voetbal niet gevergd kon worden om vóór het totstandkomen van het besluit advies aan te vragen; het bestuur 
betaald voetbal dient in zo’n geval van dat besluit en die omstandigheden onverwijld kennis te geven aan de centrale 
trainersraad of diens commissie van afgevaardigden; 

c. de centrale trainersraad of diens commissie van afgevaardigden achteraf het besluit alsnog accepteert, welke acceptatie 
aanwezig geacht wordt te zijn, indien de centrale trainersraad of diens commissie van afgevaardigden niet binnen één 
maand na de dag van kennisneming van het besluit zich op de ongeldigheid ervan heeft beroepen. 

 
Artikel 31F 
1. Indien het advies van de centrale trainersraad niet of niet geheel is gevolgd, wordt aan de centrale trainersraad schriftelijk 

meegedeeld waarom van het advies is afgeweken. 
2. Tenzij het besluit overeenstemt met het advies van de centrale trainersraad of diens commissie van afgevaardigden, is het 

bestuur betaald voetbal verplicht de uitvoering van een besluit op te schorten tot twee weken na de dag waarop de centrale 
trainersraad of diens commissie van afgevaardigden in kennis is gesteld van dat besluit. 

3. De in het vorige lid genoemde verplichting vervalt, indien de centrale trainersraad of diens commissie van afgevaardigden 
zulks te kennen geeft. Zolang dat niet het geval is, is het voor het bestuur betaald voetbal verboden om het besluit uit te 
voeren in de periode, waarin de uitvoering moet worden opgeschort. 

 

Titel 7: Commissies  
 
Artikel 32 – Combinatiebepaling 
Het bepaalde in de artikelen 35 en 37 en - voorzover van belang - 36 van dit reglement, is tevens van (overeenkomstige) 
toepassing op de in artikel 33 van dit reglement genoemde commissies. 
 
Artikel 33 – Commissies 
1. De sectie betaald voetbal kent twee soorten commissies: 
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a. commissies van bijstand; 
b. commissies met een bijzondere opdracht. 

2. Van de in lid 1 onder a bedoelde commissies worden benoemd door de algemene vergadering betaald voetbal: 
- de financiële adviescommissie betaald voetbal, genoemd in artikel 34 van dit reglement; 
- de licentiecommissie betaald voetbal, genoemd in het Licentiereglement Betaald Voetbal; 
- de beroepscommissie licentiezaken betaald voetbal, genoemd in het Licentiereglement Betaald Voetbal; 
- de tuchtrechtelijke organen betaald voetbal, genoemd in het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal; 
- de adviescommissie tuchtrecht. 

 
Artikel 33A – Adviescommissie tuchtrecht betaald voetbal 
1. De adviescommissie tuchtrecht betaald voetbal bestaat uit tien leden, te weten: 

- twee leden voorgedragen door de BSBV, de organisatie van scheidsrechters in het betaald voetbal; 
- twee leden voorgedragen door de CBV, de organisatie van trainer-coaches in het betaald voetbal; 
- twee leden voorgedragen door de CSR, de organisatie van spelers in het betaald voetbal; 
- twee leden voorgedragen door de FBO, gehoord de CED en de ECV, de organisaties die de betaaldvoetbalorganisaties 

vertegenwoordigen; 
- twee onafhankelijke leden voorgedragen door het bestuur betaald voetbal, die ieder de hoedanigheid van meester in de 

rechten of Master of Laws dienen te bezitten. 
2. a. De leden worden door de algemene vergadering betaald voetbal voor de duur van drie jaar benoemd, de voorzitter op 

bindende voordracht van het bestuur betaald voetbal uit de onafhankelijke leden.  
b. De leden hebben zitting vanaf de dag volgende op de dag van de algemene vergadering betaald voetbal waarin hun 

benoeming plaatsvond tot en met de dag waarop de derde daaropvolgende najaarsvergadering van de algemene 
vergadering betaald voetbal wordt gehouden. 

3. Jaarlijks treedt voor zover mogelijk een derde van de leden af volgens een door de commissie op te maken rooster. 
Aftredende leden kunnen terstond worden herbenoemd met dien verstande dat de totale zittingsduur voor leden van de 
adviescommissie tuchtrecht betaald voetbal maximaal twaalf jaar bedraagt.  

4. a. Indien een lid tussentijds aftreedt, kan het bestuur betaald voetbal, voor zover van toepassing op voordracht van de 
desbetreffende belangenorganisatie, tussentijds een nieuw lid in de vacature benoemen.  

b. Een tussentijds benoemd lid neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.  
c. De tussentijdse benoeming dient in de eerstvolgende algemene vergadering betaald voetbal te worden bekrachtigd, bij 

gebreke waarvan de benoeming vervalt. 
5. Het bestuur betaald voetbal voorziet in de secretariaatsbijstand ten behoeve van de adviescommissie tuchtrecht betaald 

voetbal. 
 
Artikel 34 – Financiële adviescommissie betaald voetbal 
1. De financiële adviescommissie betaald voetbal heeft tot taak het bestuur en de auditcommissie van de raad van 

commissarissen hetzij op verzoek, hetzij op eigen initiatief te adviseren. 
2. De commissie bestaat uit zeven leden: 

a. de voorzitter, die benoemd wordt op bindende voordracht van het bestuur betaald voetbal; 
b. twee leden, die benoemd worden op bindende voordracht van de CED; 
c. vier leden, die benoemd worden op bindende voordracht van de ECV. 

3. Benoeming vindt plaats in de najaarsvergadering van de algemene vergadering betaald voetbal. 
4. Tot ten minste twee weken voor de dag waarop de najaarsvergadering van de algemene vergadering betaald voetbal wordt 

gehouden, kunnen kandidaten worden gesteld. 
5. a. De leden van de financiële adviescommissie betaald voetbal hebben, met inachtneming van het onder b bepaalde, 

zitting van de dag volgende op de dag van de najaarsvergadering betaald voetbal tot en met de dag waarop de derde 
daaropvolgende najaarsvergadering betaald voetbal is gehouden. 

b. Jaarlijks treedt een lid af dat benoemd is op voordracht van de CED en een lid dat benoemd is op voordacht van de ECV 
volgens een door de commissie op te maken rooster.  

c. Aftredende leden kunnen terstond worden herbenoemd met dien verstande dat de totale zittingsduur voor leden van de 
financiële adviescommissie betaald voetbal maximaal twaalf jaar bedraagt. 

6. Voorzitter kan slechts zijn een persoon die direct noch indirect als bestuurder, aandeelhouder of commissaris noch op 
andere wijze is gelieerd aan een Nederlandse betaaldvoetbalorganisatie. 

7. De commissie stelt zelf haar werkwijze vast en draagt zorg voor de verdeling van haar taken onder de leden. 
 

Titel 8: Verkiezingen en benoemingen 
 
Artikel 35 – Onverenigbaarheden van functies 
1. a. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 37 lid 4 van de Statuten geldt dat het lidmaatschap van het bestuur betaald 

voetbal of de raad van commissarissen betaald voetbal niet verenigbaar is met een functie bij de tuchtrechtelijke 
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organen, noch met een besturende functie in één van de belangenorganisaties voor werknemers of werkgevers in het 
betaalde voetbal, de ECV of de CED. 

b Bestuursleden kunnen bovendien geen in het betaald voetbal actieve speler of coach/trainer zijn noch een functie 
bekleden in of ten behoeve van de centrale spelersraad alsmede de centrale trainersraad. 

2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 37 lid 4 van de Statuten geldt dat de functie van afgevaardigde in de zin van 
artikel 18 lid 7 van dit reglement onverenigbaar is met een functie in de tuchtrechtelijke organen. 

3. Een functie in de wetgevende, rechtsprekende macht, de tuchtrechtelijke organen betaald voetbal of de licentiecommissie 
betaald voetbal is bovendien onverenigbaar met een functie van werknemer bij de KNVB. 

4. Personen die deel uitmaken van de centrale spelersraad respectievelijk de centrale trainersraad, die niet actief speler 
respectievelijk coach/trainer zijn, is het niet toegestaan een functie in de bestuurlijke of de rechtsprekende macht in de 
KNVB of een functie bij de overige tuchtrechtelijke organen en de licentiecommissie betaald voetbal te bekleden. 

5. Afgezien van de hiervoor vermelde onverenigbaarheden, kunnen elders onverenigbaarheden worden bepaald. 
 
Artikel 36 – Benoemingen 
1. a. Alle benoemingen voor functies in de sectie betaald voetbal geschieden onverminderd het elders in dit reglement 

bepaalde op basis van kandidaatstelling. 
b. Indien meer dan één vacature dient te worden vervuld, geschiedt de kandidaatstelling voor iedere vacature afzonderlijk. 

2. a. Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en moet vergezeld gaan van een schriftelijke verklaring van de 
kandidaat, dat hij een eventuele benoeming zal aanvaarden. 

b. Indien een kandidaat deze verklaring voor het tijdstip van de benoeming intrekt, wordt gelegenheid gegeven in zijn plaats 
één of meer kandidaten te stellen. 

3. Tenzij anders is bepaald, geschiedt kandidaatstelling door het bestuur betaald voetbal en/of ten minste vijf afgevaardigden 
van de stemgerechtigde leden van de algemene vergadering betaald voetbal. 

4. De kandidaatstelling van twee leden van de adviescommissie tuchtrecht zal geschieden door de centrale spelersraad. 
5. De kandidaatstelling van twee leden van de adviescommissie tuchtrecht zal geschieden door de centrale trainersraad. 
6. Alle kandidaten voor functies in de sectie betaald voetbal moeten lid van de KNVB en meerderjarig zijn. 
7. Bij tussentijdse benoemingen stelt het bestuur betaald voetbal binnen zes weken na het ontstaan van de vacature(s) de 

datum voor het sluiten van de kandidatenlijst vast. 
8. Het bestuur betaald voetbal regelt met inachtneming van dit reglement de benoemingen binnen de sectie betaald voetbal. 
9. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing op de kandidaatstelling en benoeming van de leden van de centrale 

spelersraad en de leden van de centrale trainersraad en diens commissies van afgevaardigden. 
 
Artikel 37 
1. Indien niet anders is bepaald, geschieden benoemingen telkens voor de duur van één jaar, tenzij voor de gestelde termijn 

het mandaat is herroepen, de benoeming is ingetrokken of de opdracht is voltooid. 
2. a. Tenzij anders is bepaald kan een commissie uit haar midden sub-commissies benoemen. 

b. Benoeming van de leden van sub-commissies die uit andere leden dan de leden van de betreffende commissie bestaan, 
geschiedt op voordracht van de betreffende commissie door het orgaan, dat de commissie heeft benoemd. 

3. De taak en werkwijze van commissies of sub-commissies en overige organen worden voorzover nodig vastgesteld bij 
reglement of benoemingsbesluit. 

 

Titel 9: Financiën 
 
Artikel 38 – Boekjaar 
Het boekjaar van de sectie betaald voetbal loopt van 1 juli tot en met 30 juni. 
 
Artikel 39 – Baten en lasten 
1. Het bestuur betaald voetbal maakt jaarlijks een rekening van baten en lasten op. 
2. De inkomsten van het betaald voetbal bestaan onder meer uit contributies, heffingen, inleggelden, ontvangsten uit 

internationale wedstrijden met uitzondering van rechtstreeks aan de KNVB toegewezen finales, hoofdelijke omslag, 
gekweekte rente, toevallige baten, geldboeten, vergoedingen voor gemaakte kosten bij strafzaken, overschrijvingen, 
trainerslicenties, terrein-inspecties, seriewedstrijden, televisie- en radio-rechten, toto- en lotto-uitkeringen, subsidies, 
voorzover één en ander betrekking heeft op of direct toegewezen wordt aan de sectie betaald voetbal. 

3. a. De jaarlijkse contributie wordt vastgesteld door de algemene vergadering betaald voetbal. 
b. De in artikel 26 lid 4 van de Statuten bedoelde leden zijn vrijgesteld van de verplichtingen om de in dit artikel bedoelde 

contributie te betalen. 
4. Indien de in lid 2 van dit artikel genoemde inkomsten door het bestuur betaald voetbal of de algemene vergadering betaald 

voetbal worden vastgesteld of gewijzigd, worden de vastgestelde of gewijzigde bedragen of percentages in een 
uitvoeringsbesluit, als bedoeld in artikel 31 lid 4 van de Statuten, telkens bekend gemaakt. 
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5. a. Het heffingspercentage van de bruto wedstrijdontvangsten wordt nader vastgesteld door middel van een 
uitvoeringsbesluit als genoemd in artikel 31 lid 4 van de Statuten. 

b. Onder wedstrijdontvangsten worden mede verstaan inkomsten uit contributie van ondersteunende leden, vaste donaties, 
seizoenskaarten en alle overige toegangsbewijzen alsmede inkomsten uit radio- en/of televisie-uitzendingen van 
wedstrijden of gedeelten van wedstrijden. 

c. De voorgeschreven opgave van wedstrijdontvangsten dient, indien een wedstrijd niet op het terrein van één der 
deelnemende betaaldvoetbalorganisaties wordt gespeeld, te geschieden door de betaaldvoetbalorganisatie op wier 
terrein de wedstrijd wordt gespeeld. Deze betaaldvoetbalorganisatie mag bij de afrekening van de opbrengsten van 
beslissingswedstrijden met de betrokken betaaldvoetbalorganisaties de betaalde heffing in de uitgave opnemen. 

d. Het hierboven onder c bepaalde laat onverlet de regeling voor seriewedstrijden en geldt niet indien het terrein niet 
beschikbaar is gesteld door een toegelaten betaaldvoetbalorganisatie. In dit laatste geval verzoeken de betrokken 
betaaldvoetbalorganisaties het bestuur betaald voetbal de verantwoording van de ontvangsten en de verrekening van de 
heffing te verzorgen. 

6. Ten laste van het betaald voetbal komen in ieder geval: 
a. de kosten van het bestuur betaald voetbal, commissies, algemene vergaderingen, consuls, vergeefse reizen als bedoeld 

in artikel 42 lid 3 van dit reglement, oefenen, kleding en materiaal, medailles en diploma’s, voor zover deze kosten zijn 
gemaakt door of namens het bestuur betaald voetbal en voor zover één en ander betrekking heeft op het betaald 
voetbal, alsmede 

b. een door het bondsbestuur vast te stellen gedeelte van de algemene kosten van de KNVB en van de door de KNVB 
betaalde salarissen en sociale lasten. 

7. Ten bate respectievelijk ten laste van het betaald voetbal komt 50% van het voordelig dan wel nadelig saldo van het vorig 
boekjaar van de KNVB voorzover dat voor toedeling respectievelijk toerekening in aanmerking komt. 

 
Artikel 40 – Beheer 
1. a. Het bestuur betaald voetbal voorziet in het geldelijk beheer van de sectie betaald voetbal. 

b. Het bestuur stelt hiervoor regelen vast, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 15 lid 3 en 18 van de 
Statuten. 

2. De middelen van de sectie betaald voetbal worden door het bestuur betaald voetbal belegd: 
- na overleg met de financiële adviescommissie betaald voetbal en  
- na goedkeuring door de raad van commissarissen betaald voetbal. 

3. Het bestuur betaald voetbal is bevoegd fondsen in te stellen ter bevordering van:  
a. een regulier verloop van de competitie betaald voetbal, en 
b. de verbetering van accommodaties, bedrijfsvoering, jeugdopleiding en promotie. 

4. a. De aanwending van gelden uit deze fondsen wordt neergelegd in reglementen, die worden vastgesteld door het bestuur 
betaald voetbal na overleg met de financiële adviescommissie betaald voetbal dan wel met speciaal daartoe ingestelde 
commissies. 

b. De onder a genoemde reglementen worden gepubliceerd in het door het bestuur betaald voetbal voor publicaties 
aangewezen medium. 

 
Artikel 41 – Begroting 
1. a. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 27 van de Statuten wordt ieder jaar door het bestuur betaald voetbal, na 

overleg met de financiële adviescommissie betaald voetbal, een ontwerpbegroting opgemaakt.  
b. De ontwerpbegroting wordt na goedkeuring door de raad van commissarissen betaald voetbal ter vaststelling aan de 

algemene vergadering betaald voetbal voorgelegd. 
2. Het bestuur betaald voetbal is bevoegd om na overleg met de raad van commissarissen betaald voetbal van de 

vastgestelde begroting af te wijken. 
 
Artikel 42 – Vergoeding van kosten 
1. Alle declaraties, wegens uitgaven ten behoeve van de sectie betaald voetbal gedaan, worden bij de directeur-bestuurder 

betaald voetbal ingediend. Zij worden door of namens het bestuur betaald voetbal voldaan. 
2. Het bestuur betaald voetbal stelt met betrekking tot de in lid 1 van dit artikel bedoelde declaratie richtlijnen vast en doet 

hiervan in een uitvoeringsbesluit, als bedoeld in artikel 31 lid 4 van de Statuten, mededeling. 
3. Indien door nalatigheid van de sectie betaald voetbal dan wel van één van de consuls, een betaaldvoetbalorganisatie niet 

tijdig in kennis is gesteld van het niet doorgaan van een wedstrijd, vergoedt de sectie betaald voetbal aan de bezoekende 
betaaldvoetbalorganisatie de in redelijkheid gemaakte reiskosten, zulks ter beoordeling van het bestuur betaald voetbal.  

4. Het bestuur betaald voetbal is bevoegd van het bepaalde in lid 3 van dit artikel in bijzondere gevallen af te wijken. 
 
Artikel 43 – Administratief verzuim 
1. Als administratief verzuim wordt aangemerkt: 
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a. het niet, niet-tijdig of niet-volledig indienen van in te zenden formulieren, inlichtingen, bescheiden, gegevens en 
goedkeuringsaanvragen; 

b. het niet, niet-tijdig of niet-volledig voldoen van aan de KNVB verschuldigde gelden daaronder begrepen de gelden als 
bedoeld in artikel 31 lid 4 van de Statuten; 

c. het niet voldoen aan de in het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal of op grond daarvan door het bestuur betaald 
voetbal gestelde voorwaarden. 

2. a. Ingeval van constatering van een administratief verzuim is het bestuur betaald voetbal bevoegd een bij uitvoeringsbesluit 
te bepalen bedrag aan administratiekosten in rekening te brengen; 

b. Indien een administratief verzuim langer duurt dan één week kan het onder a bedoelde bedrag door het bestuur betaald 
voetbal worden verhoogd; 

c. Indien een administratief verzuim herhaaldelijk wordt geconstateerd, kan het bestuur betaald voetbal het onder a 
bedoelde bedrag verhogen. 

d. Onverminderd het in dit lid onder a, b en c bepaalde kan het bestuur betaald voetbal van een administratief verzuim 
aangifte te doen bij het desbetreffende bevoegde tuchtrechtelijk orgaan. 

3. Indien door het desbetreffende tuchtrechtelijk orgaan een administratief verzuim wordt geconstateerd ten aanzien van een 
bij hem in behandeling zijnde aangelegenheid, kan het desbetreffende tuchtrechtelijk orgaan, onverminderd het bepaalde in 
lid 2, de in het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal genoemde straffen (doen) opleggen. 

 

Titel 10: Verplichtingen van de betaaldvoetbalorganisaties 
 
Artikel 44 – Toelating en opzegging 
1. a. Een betaaldvoetbalorganisatie die toegelaten wenst te worden tot het lidmaatschap van de KNVB en tot de sectie 

betaald voetbal, dient daartoe met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 2 onder a van de Statuten een 
schriftelijk verzoek in bij het bestuur betaald voetbal. 

b. Tegelijk met het onder a bedoelde verzoek wordt door de betaaldvoetbalorganisatie een verzoek tot toelating van zijn 
leden en/of aangeslotenen gedaan. De betaaldvoetbalorganisatie treedt ten deze als vertegenwoordiger van zijn leden 
en/of aangeslotenen op. 

2. Tot de sectie betaald voetbal kunnen uitsluitend die betaaldvoetbalorganisaties worden toegelaten die voldoen aan de eisen 
en verplichtingen voor het verkrijgen en behouden van een licentie zoals nader geregeld in het Licentiereglement Betaald 
Voetbal. De tot de sectie betaald voetbal toegelaten betaaldvoetbalorganisaties dienen gedurende hun lidmaatschap van de 
sectie betaald voetbal steeds te voldoen aan de eisen en verplichtingen die gelden voor het verkrijgen en behouden van een 
licentie zoals nader geregeld in het Licentiereglement Betaald Voetbal.  

3. Het bestuur betaald voetbal besluit niet tot toelating van een betaaldvoetbalorganisatie dan nadat de licentiecommissie 
betaald voetbal ingevolge het bepaalde in het Licentiereglement Betaald Voetbal heeft vastgesteld dat de 
betaaldvoetbalorganisatie aan de licentie-eisen voldoet. 

4. Verval of intrekking van de licentie overeenkomstig het Licentiereglement Betaald Voetbal is een grond voor opzegging van 
het lidmaatschap zoals genoemd in artikel 10 van de Statuten. De betaaldvoetbalorganisatie dient desgewenst het bestuur 
amateurvoetbal te verzoeken tot de sectie amateurvoetbal te worden toegelaten, in welk geval zij bij toelating het 
lidmaatschap van de KNVB behoudt. Desverzocht kan het bestuur betaald voetbal de opzegging voor een beperkte termijn 
aanhouden, indien en voor zover deze termijn nodig is om voor toelating tot de sectie amateurvoetbal in aanmerking te 
komen. Gedurende deze termijn is de betaaldvoetbalorganisatie geschorst. 

 
Artikel 45 – Financiële verplichtingen 
1. Van een betaaldvoetbalorganisatie kan worden gevorderd: 

a. een jaarlijks door het bestuur betaald voetbal vast te stellen inleggeld voor het deelnemen aan iedere door het bestuur 
betaald voetbal uitgeschreven wedstrijdenreeks; 

b. een bij de begroting vast te stellen percentage van de wedstrijdontvangsten. Van deze wedstrijdontvangsten dient voor 
de in het betreffende uitvoeringsbesluit genoemde datum op daartoe bestemde formulieren opgave te worden gedaan 
aan het bestuur betaald voetbal. Onder wedstrijdontvangsten worden mede verstaan inkomsten uit contributie van 
ondersteunende leden, vaste donaties, seizoenkaarten en alle overige toegangsbewijzen, alsmede inkomsten uit radio- 
en/of televisie-uitzendingen van wedstrijden of gedeelten van wedstrijden; 

c. een bijdrage, volgens een door het bestuur betaald voetbal vast te stellen regeling, indien aan het einde van enig 
boekjaar blijkt, dat er een nadelig saldo is. 

2. a. Opgave van de in lid 1 onder b van dit artikel bedoelde wedstrijdontvangsten dient, indien een wedstrijd niet op het 
terrein van één van de deelnemende betaaldvoetbalorganisaties wordt gespeeld, te geschieden door de 
betaaldvoetbalorganisaties op wiens terrein werd gespeeld. Deze betaaldvoetbalorganisatie mag bij de afrekening van 
de opbrengst van beslissingswedstrijden met de betrokken betaaldvoetbalorganisaties de betaalde heffing in de uitgaven 
opnemen. 

b. Het bepaalde onder a laat onverlet de regeling voor seriewedstrijden en geldt bovendien niet, indien het terrein niet 
beschikbaar is gesteld door een toegelaten betaaldvoetbalorganisatie. In het laatste geval verzoeken de betrokken 
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betaaldvoetbalorganisaties het bondsbestuur de verantwoording van de ontvangsten en de verrekening van de heffing te 
regelen. 

3. Alle verschuldigde gelden moeten binnen dertig dagen na opvordering worden voldaan. Bij betaling na de vervaldag is een 
rente verschuldigd gelijk aan wettelijke rente verhoogd met twee procentpunten. 

 
Artikel 45A 
1. Betaaldvoetbalorganisaties kunnen onderlinge vorderingen door tussenkomst van de KNVB voldoen mits: 

a. de vorderingen opeisbaar zijn; 
b. de tot betaling verplichte betaaldvoetbalorganisatie ingebreke is gesteld; 
c. de vorderingen niet worden betwist; 
d. de KNVB genoegzaam gelden ten gunste van de tot betaling verplichte betaaldvoetbalorganisatie onder zich heeft. 

2. De betaaldvoetbalorganisatie, die wenst dat de KNVB overgaat tot voldoening van een vordering als genoemd in lid 1 van 
dit artikel, dient daartoe een schriftelijk verzoek in bij het bestuur betaald voetbal. Een kopie van het verzoek dient gelijktijdig 
aan de tot betaling verplichte betaaldvoetbalorganisatie te worden gezonden. Laatstgenoemde heeft de mogelijkheid de 
(opeisbaarheid van de) vordering schriftelijk bij de desbetreffende betaaldvoetbalorganisatie met een afschrift aan het 
bestuur betaald voetbal te betwisten tot een week na dagtekening van het verzoek. Voldoening van de vordering zal 
plaatsvinden via verrekening met gelden van derden die de KNVB ten gunste van de tot betaling verplichte 
betaaldvoetbalorganisatie onder zich heeft. 

3. Het bestuur betaald voetbal kan nadere voorwaarden stellen aan de voldoening van vorderingen als genoemd in lid 1 van dit 
artikel. 

 
Artikel 46 – Nieuw contract 
1. Een betaaldvoetbalorganisatie, die een spelerscontract wil sluiten met een speler die een spelerscontract heeft met een 

andere betaaldvoetbalorganisatie, dient vooraf laatstgenoemde betaaldvoetbalorganisatie schriftelijk te informeren over haar 
voornemen de desbetreffende speler daartoe te benaderen. 

2. Een contractspeler kan slechts een contract met een andere betaaldvoetbalorganisatie sluiten als zijn huidige contract is 
beëindigd of binnen zes maanden zal aflopen. 

 
Artikel 47 
Op het betalen van een vergoeding voor de overschrijving van een speler vanaf het seizoen waarin hij de leeftijd van 11 jaar 
heeft bereikt of bereikt, tot en met het seizoen waarin hij de leeftijd van 20 jaar heeft bereikt of bereikt, is het Pool Reglement 
Opleidingen van toepassing. 
 
Artikel 48 
Een betaaldvoetbalorganisatie die een speler in opleiding in de periode vanaf het seizoen waarin hij de leeftijd van 11 jaar heeft 
bereikt of bereikt, tot en met het seizoen waarin hij de leeftijd van 20 jaar bereikt of heeft bereikt, in haar (jeugd)opleiding wil 
behouden, dient hiervan, in het kader van het Pool Reglement Opleidingen, uiterlijk 1 mei van enig kalenderjaar een schriftelijke 
mededeling te doen aan de desbetreffende speler. Een kopie van deze mededeling dient uiterlijk 7 mei van hetzelfde 
kalenderjaar bij de KNVB te zijn ingediend. 
 
Artikel 49 – Overbruggingsuitkering 
De betaaldvoetbalorganisatie kent aan de contractspelers een aanspraak toe op één of meer overbruggingsuitkeringen als 
bedoeld in de Statuten en het Overbruggingsreglement van de Stichting Contractspelersfonds KNVB en onder de voorwaarden 
als vermeld in laatstgenoemd reglement. 
 

Titel 11: Verplichtingen van de contractspelers 
 
Artikel 50 – Aanvraag om overschrijving 
Op een aanvraag om overschrijving binnen en naar de sectie betaald voetbal is het Reglement Overschrijvingsbepalingen 
Betaald Voetbal van toepassing. 
 
Artikel 51 – Verklaring van speelgerechtigdheid 
Indien een contractspeler na de beëindiging of het einde van zijn contract:  
a. met een Nederlandse betaaldvoetbalorganisatie een contract afsluit met een buitenlandse betaaldvoetbalorganisatie, dan 

wel  
b. overschrijving aanvraagt naar een buitenlandse betaaldvoetbalorganisatie, zonder een contract met deze 

betaaldvoetbalorganisatie af te sluiten,  
zal de KNVB niet eerder de verklaring van speelgerechtigheid als bedoeld in de van toepassing zijnde FIFA Regulations 
afgeven dan nadat is vastgesteld dat aan alle bepalingen van die Regulations is voldaan. 
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Artikel 52 – Sponsoring en reclame 
1. Met inachtneming van het bepaalde in het Sponsoring Reglement Betaald Voetbal is reclame op wedstrijdkleding in het 

betaald voetbal toegestaan. 
2. Een betaaldvoetbalorganisatie zal niet dan na voorafgaand overleg met haar spelersraad een sponsoringovereenkomst, 

waarin reclame op wedstrijdkleding wordt overeengekomen, aangaan. 
3. Een contractspeler mag zich slechts in die hoedanigheid voor reclamedoeleinden ter beschikking stellen of doen stellen 

indien hij daartoe vooraf schriftelijk toestemming van zijn betaaldvoetbalorganisatie heeft verkregen. 
4. Een contractspeler, die geselecteerd is voor een vertegenwoordigend elftal, mag zich slechts in die hoedanigheid voor 

reclamedoeleinden ter beschikking stellen of doen stellen, indien hij daartoe vooraf schriftelijk toestemming van het bestuur 
heeft verkregen. 

 

Titel 12: Verhouding clubs en contractspelers 
 
Artikel 53 – Spelerscontract 
1. De overeenkomst tussen een betaaldvoetbalorganisatie en een contractspeler moet schriftelijk worden vastgelegd. Het 

bestuur betaald voetbal stelt een standaardcontract vast waarvan de inhoud in elk spelerscontract moet worden 
opgenomen. Het bestuur betaald voetbal kan op een door een betaaldvoetbalorganisatie gemotiveerd verzoek ontheffing 
verlenen van één of meer bepalingen van dat standaardcontract. 

2. De geldigheid van een spelerscontract mag niet afhankelijk worden gesteld van de uitslag van een (positieve) medische 
keuring of het verkrijgen van een tewerkstellingsvergunning. 

3. Het is niet toegestaan met een speler jonger dan 18 jaar een spelerscontract te sluiten met een looptijd langer dan drie jaar. 
Ieder beding waarin een langere periode is overeengekomen, is nietig. 

4. Een spelerscontract zal nimmer bepalingen mogen inhouden welke in strijd zijn met de bepalingen van dit reglement. 
5. Een kopie van het contract moet binnen een week na ondertekening, via het door het bestuur betaald voetbal daartoe 

aangewezen digitale medium, door de betaaldvoetbalorganisatie bij het secretariaat betaald voetbal worden ingediend ter 
registratie door het bestuur betaald voetbal. Indien bij de onderhandelingen betreffende de totstandkoming van het 
spelerscontract gebruik is gemaakt van een intermediair als bedoeld in het Reglement Intermediairs, dan dient een kopie 
van de vertegenwoordigingsovereenkomst als bedoeld in voornoemd reglement als bijlage bij het spelerscontract ter 
registratie te worden ingediend via het hiervoor bedoelde digitale medium. De kopie van het spelerscontract en, indien van 
toepassing, de vertegenwoordigingsovereenkomst wordt, na registratie door het bestuur betaald voetbal, via het hiervoor 
bedoelde digitale medium ter beschikking gesteld aan de betaaldvoetbalorganisatie, die de kopie van het spelerscontract en, 
indien van toepassing, de vertegenwoordigingsovereenkomst onverwijld ter beschikking moet stellen aan de contractspeler 
of diens wettelijke vertegenwoordiger. 

6. Het spelerscontract dient op 30 juni van enig jaar te eindigen, tenzij er krachtens de wet sprake is van een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 

7. Het spelerscontract zal worden geregistreerd indien: 
a. aan de bepalingen van de Statuten en reglementen is voldaan en de speler de leeftijd van vijftien jaar heeft bereikt; 
b. de speler rechtens bevoegd was een overeenkomst te sluiten met de betaaldvoetbalorganisatie. 

8. Van de registratie zal door het secretariaat betaald voetbal mededeling worden gedaan aan de oude 
betaaldvoetbalorganisatie. 

 
Artikel 54 – Uitlenen 
1. De overeenkomst tot uitleen van een contractspeler aan een andere betaaldvoetbalorganisatie moet schriftelijk worden 

vastgelegd en behoeft de schriftelijke instemming van de betrokken speler. 
2. Een kopie van de overeenkomst tot uitleen moet binnen een week na ondertekening via het door het bestuur betaald voetbal 

daartoe aangewezen digitale medium, door de inlenende betaaldvoetbalorganisatie bij het secretariaat betaald voetbal 
worden ingediend. De kopie wordt, na registratie door het bestuur betaald voetbal, via het hiervoor bedoelde digitale 
medium ter beschikking gesteld aan de inlenende betaaldvoetbalorganisatie, die de kopie ter beschikking moet stellen aan 
de betrokken speler of diens wettelijke vertegenwoordiger en aan de uitlenende club. 

3. Een speler die is uitgeleend aan een betaaldvoetbalorganisatie, kan slechts overschrijving verkrijgen naar een derde 
betaaldvoetbalorganisatie, indien hiertoe schriftelijke toestemming is verkregen van de uitlenende betaaldvoetbalorganisatie. 

4. De minimumduur van de uitleenperiode bedraagt de periode tussen twee overschrijvingsperiodes. 
5. Gedurende de uitleenperiode blijft de tussen de speler en de uitlenende betaaldvoetbalorganisatie gesloten 

arbeidsovereenkomst van kracht. De uitlenende betaaldvoetbalorganisatie zal alle uit vorengenoemde arbeidsovereenkomst 
voortvloeiende verplichtingen volledig nakomen. 

6. Van het bepaalde in lid 5 van dit artikel kan schriftelijk door de speler en de uitlenende betaaldvoetbalorganisatie worden 
afgeweken, in die zin dat de speler en de uitlenende betaaldvoetbalorganisatie kunnen besluiten tijdelijk geheel of 
gedeeltelijk geen uitvoering te geven aan de tussen hen gesloten arbeidsovereenkomst. 
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7. Indien een speler voor de periode van uitlenen, aanvullende vergoedingen met de inlenende betaaldvoetbalorganisatie 
overeenkomt, ontheft die overeenkomst de uitlenende betaaldvoetbalorganisatie niet van haar verplichtingen jegens de 
speler, tenzij anders overeengekomen. 

8. De uitlenende betaaldvoetbalorganisatie dient ten minste die verzekeringen af te sluiten, die noodzakelijk zijn om alle risico’s 
die de speler bij de inlenende betaaldvoetbalorganisatie loopt, te verzekeren, tenzij anders overeengekomen. 

9. Het bepaalde in het Reglement Overschrijvingsbepalingen Betaald Voetbal is van overeenkomstige toepassing op het 
uitlenen van contractspelers. 

 
Artikel 55 – Speelgerechtigdheid contractspeler bij sluiten contract 
Een contractspeler kan tijdelijk speelgerechtigd worden verklaard voor een andere betaaldvoetbalorganisatie, zulks echter 
uitsluitend op basis van een uitleenovereenkomst als bedoeld in artikel 54 van dit reglement en zulks met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 46 van dit reglement. 
 
Artikel 56 – Spelersraden 
1. De spelers van een betaaldvoetbalorganisatie hebben het recht een spelersraad te benoemen volgens een door hen vast te 

stellen procedure. 
2. De bevoegdheden van een spelersraad worden nader geregeld in een door het bestuur en de spelers van de 

desbetreffende betaaldvoetbalorganisatie vast te stellen reglement. 
3. Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en moet vergezeld gaan van een schriftelijke verklaring van de 

kandidaat, dat hij een eventuele benoeming zal aanvaarden. 
4. Het bestuur van de betaaldvoetbalorganisatie regelt de benoemingen. 
 

Titel 13: Algemene bepalingen 
 
Artikel 57 – Ongeoorloofde invloed 
1. Het is een betaaldvoetbalorganisatie niet toegestaan een overeenkomst te sluiten waardoor enige andere partij de 

mogelijkheid heeft directe invloed uit te oefenen op:  
- de onafhankelijkheid van een club in arbeidsgerelateerde aangelegenheden; 
- de onafhankelijkheid van een club in aangelegenheden betreffende overschrijvingen van spelers binnen de KNVB 

alsmede van en naar buitenlandse bonden;  
- het beleid van de betaaldvoetbalorganisatie;  
- de verrichtingen van de elftallen van een betaaldvoetbalorganisatie. 

2. a. Het is een lid als bedoeld in artikel 6 lid 2 van de Statuten, voor zover hij onder de sectie betaald voetbal ressorteert, niet 
toegestaan, direct of indirect, geld en/of een of meer op geld waardeerbare prestaties, van welke aard dan ook: 
i. aan te bieden aan een ander lid als bedoeld in artikel 6 lid 2 van de Statuten, voor zover hij onder de sectie betaald 

voetbal ressorteert; 
ii. aan te nemen van een ander lid als bedoeld in artikel 6 lid 2 van de Statuten, voor zover hij onder de sectie betaald 

voetbal ressorteert, dan wel van enige andere partij; 
in ruil voor invloed op de sportieve prestaties van het betreffende lid in wedstrijden uitgeschreven en/of goedgekeurd 
door het bestuur betaald voetbal. 

b. Het bepaalde in lid 2 onder a van dit artikel betreft niet de vergoeding die een lid als bedoeld in artikel 6 lid 2 onder d en 
e van de Statuten, voor zover hij onder de sectie betaald voetbal ressorteert, geniet uit hoofde van: 
i. een arbeidsovereenkomst met een lid als bedoeld in artikel 6 lid 2 onder a, b en c van de Statuten, voor zover hij 

onder de sectie betaald voetbal ressorteert; of 
ii. een overeenkomst tot uitleen als bedoeld in artikel 54 van het Reglement Betaald Voetbal.  

 
Artikel 58 – Toegangsgelden 
1. Met inachtneming van het bepaalde in het Licentiereglement Betaald Voetbal heeft een betaaldvoetbalorganisatie het recht 

om toegangsgelden te heffen van de toeschouwers bij de door haar te spelen wedstrijden van welke aard dan ook op haar 
terrein. 

2. Bij beker- en beslissingswedstrijden kan het bestuur betaald voetbal regels vaststellen ten aanzien van de verdeling van de 
toegangsgelden. 

 
Artikel 59 – Vrije toegang 
1. Een betaaldvoetbalorganisatie is verplicht vrije toegang tot de door het bestuur betaald voetbal uitgeschreven of 

goedgekeurde wedstrijden te verlenen aan allen, die in het bezit zijn van een door het bestuur betaald voetbal afgegeven, 
naar tijdsruimte beperkt, algemeen toegangsbewijs, dat is voorzien van een duidelijk gelijkend en door het bestuur betaald 
voetbal gewaarmerkt portret, zulks met inachtneming van een door de club voor de desbetreffende wedstrijd vastgestelde 
regeling. De ontvangende betaaldvoetbalorganisatie biedt hen een plaats overeenkomstig haar accommodatie. 
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2. Aan personen die door het bondsbestuur of het bestuur betaald voetbal schriftelijk zijn gemachtigd, moet door een 
betaaldvoetbalorganisatie op hun verlangen te allen tijde vrije toegang worden verleend tot de terreinen en alle daarbij 
behorende of daarop voorkomende inrichtingen. 

3. Consuls hebben te allen tijde toegang tot de terreinen waarvoor zij zijn aangewezen. 
4. Het recht van vrije toegang kan worden beperkt of ingetrokken, indien de wedstrijd wordt gespeeld onder auspiciën van een 

organisatie, die met goedkeuring van de KNVB wedstrijden laat spelen. 
 
Artikel 60 – Radio- en televisieuitzendingen 
1. Voor het maken van radio- en televisie-opnamen van een wedstrijd is voorafgaande toestemming van de thuisspelende 

betaaldvoetbalorganisatie nodig. 
2. Voor een radio- en televisie-uitzending van een wedstrijd is voorafgaande toestemming van het bestuur betaald voetbal 

nodig. 
 
Artikel 61 – Toelating donateurs 
1. De in artikel 11 van de Statuten bedoelde donateurs, die toegelaten wensen te worden tot de sectie betaald voetbal, dienen 

daartoe een schriftelijk verzoek in bij het bestuur betaald voetbal. 
2. Het bestuur betaald voetbal kan aan de toelating voorwaarden verbinden. 
 
Artikel 62 – Voetbalpassen 
Het staat een betaaldvoetbalorganisatie niet vrij om anders dan door gebruikmaking van een door de KNVB goedgekeurde 
voetbalpas: 
a. gezamenlijk met één of meer andere betaaldvoetbalorganisaties passen in te voeren c.q. in te laten voeren ten behoeve van 

toegangscontrole in haar stadion; 
b. gezamenlijk met één of meer andere betaaldvoetbalorganisaties consumentenclubs met een lidmaatschapskaart op te 

richten c.q. op te laten richten. 
 

Titel 14: Slotbepalingen 
 
Artikel 63 – Slotbepalingen 
1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 27 tot en met 31 van dit reglement behoeven wijzigingen en aanvullingen van dit 

reglement een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen in de algemene vergadering betaald 
voetbal. 

2. Tenzij in het betrokken reglement anders is bepaald, is het onder lid 1 van dit artikel bepaalde van toepassing op andere 
door de algemene vergadering betaald voetbal vastgestelde reglementen. 
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Reglement projectstimuleringsfonds betaald voetbal 
Gewijzigd en vastgesteld door het bestuur betaald voetbal d.d. 2 maart 2018. 
 
Artikel 1 – Doelstelling 
Het fonds heeft tot doel door het beschikbaar stellen van financiële middelen: 
1. betaaldvoetbalorganisaties in het betaald voetbal te stimuleren en in staat te stellen: 

a. hun accommodatie te verbeteren; 
b. vernieuwingen van infrastructurele aard te realiseren; en/of 
c. overige projecten die de bedrijfsvoering stimuleren en professionaliseren, alles in de ruimste zin des woords, te initiëren 

en uit te voeren;  
2. de KNVB, sectie betaald voetbal, te stimuleren om projecten, die van algemeen nut voor het gehele betaald voetbal 

(kunnen) zijn, te initiëren en uit te voeren. 
 
Artikel 2 – Beheer en advies 
1. Het beheer van het fonds berust bij het bestuur betaald voetbal.  
2. Het bestuur betaald voetbal wordt geadviseerd door de commissie projectstimuleringsfonds betaald voetbal.  
 
Artikel 3 – De Commissie projectstimuleringsfonds betaald voetbal 
1. De leden van de commissie projectstimuleringsfonds betaald voetbal worden benoemd door het bestuur betaald voetbal, 

gehoord de raad van commissarissen betaald voetbal. 
2. De commissie bestaat uit ten minste vier leden. 
3. Personen die deel uitmaken van het bestuur betaald voetbal kunnen geen zitting hebben in de commissie 

projectstimuleringsfonds betaald voetbal. 
 
Artikel 4 – Aanwending middelen 
1. Aanvragen kunnen betrekking hebben op een subsidie of op een lening.  
2. De door een betaaldvoetbalorganisatie uit het fonds verkregen middelen dienen door deze betaaldvoetbalorganisatie 

volledig te worden aangewend voor het project waarvoor de aanvraag -geheel dan wel gedeeltelijk- door het bestuur betaald 
voetbal is toegewezen.  

 
Artikel 5 – Aanvraagprocedure 
1. a. Een aanvraag voor een subsidie of een lening dient ten minste een maand voordat het project waarop de aanvraag 

betrekking heeft een aanvang neemt, bij het bestuur betaald voetbal schriftelijk te worden ingediend.  
b. Aanvragen voor projecten die reeds een aanvang hebben genomen, worden niet in behandeling genomen. 

2. Een aanvraag als genoemd in lid 1 onder a dient een investeringsplan te bevatten met ten minste de hiernavolgende inhoud: 
a. een gedetailleerde beschrijving van het project, inclusief tijdpad; 
b. een opgave van het totaal te investeren bedrag en de wijze waarop in de financiering wordt voorzien, 

en, indien van toepassing 
c. de voorwaarden waaronder derde partijen bereid zijn het project mede te financieren, inclusief de garanties die in dat 

kader door deze derden worden verstrekt. 
 
Artikel 6 – Procedure beoordeling aanvraag 
1. De aanvraag wordt door het bestuur betaald voetbal ter advisering voorgelegd aan de commissie projectstimuleringsfonds 

betaald voetbal. 
2. Indien de aanvraag een project van bouwkundige aard betreft, zal informatie dan wel advies worden ingewonnen bij de bij 

accommodatie- en veiligheidszaken betrokken afdelingen van de KNVB. Indien nodig zal advies worden ingewonnen bij een 
of meer gespecialiseerde externe partijen. 

3. Met inachtneming van eventueel intern en/of extern ingewonnen advies brengt de commissie projectstimuleringsfonds 
betaald voetbal een advies uit aan het bestuur betaald voetbal. 

4. Het bestuur betaald voetbal neemt binnen vier weken na het indienen van de aanvraag een besluit op de aanvraag en 
brengt de desbetreffende betaaldvoetbalorganisatie van dit besluit schriftelijk op de hoogte. Indien de aanvraag geheel dan 
wel gedeeltelijk wordt afgewezen, wordt het besluit van een deugdelijke motivering voorzien. 

5. Indien een aanvraag geheel dan wel gedeeltelijk wordt afgewezen, heeft de desbetreffende betaaldvoetbalorganisatie de 
mogelijkheid om binnen een periode van drie maanden, gerekend vanaf het moment dat het bestuur betaald voetbal deze 
betaaldvoetbalorganisatie zijn besluit heeft medegedeeld, de aanvraag te herzien en opnieuw in te dienen. 

6. De desbetreffende betaaldvoetbalorganisatie is gehouden in zijn nieuwe aanvraag aan te geven welke feiten en 
omstandigheden ten opzichte van de eerdere aanvraag zijn gewijzigd. Het bestuur betaald voetbal, wederom geadviseerd 
door de commissie projectstimuleringsfonds betaald voetbal, neemt zijn besluit op de opnieuw ingediende aanvraag binnen 
vier weken nadat deze door hem is ontvangen en brengt deze betaaldvoetbalorganisatie schriftelijk van zijn besluit op de 
hoogte. 
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Artikel 7 – Subsidies 
1. Een subsidie kan aangevraagd worden voor eenmalige projecten, die als doel hebben ten algemene nutte te strekken van 

(de bedrijfsvoering van leden van) de sectie betaald voetbal. 
2. a. Een aanvraag voor een subsidie kan door het bestuur gemotiveerd worden geweigerd. 

b. Indien het afgewezen project wel in aanmerking zou komen voor een lening als genoemd in artikel 8, zal het bestuur 
betaald voetbal, gehoord de commissie projectstimuleringsfonds betaald voetbal, de desbetreffende 
betaaldvoetbalorganisatie hiervan schriftelijk in kennis stellen, waarbij deze betaaldvoetbalorganisatie in de gelegenheid 
wordt gesteld om het karakter (alsmede eventueel de inhoud) van de aanvraag te wijzigen. Voor de nieuwe aanvraag is 
het bepaalde in artikel 6 van overeenkomstige toepassing. 

3. Een door het bestuur betaald voetbal toe te kennen subsidie kan ten hoogste 100% van de totale voor het project benodigde 
investering bedragen. 

 
Artikel 8 – Leningen 
1. Een betaaldvoetbalorganisatie kan een lening aanvragen voor projecten die tot doel hebben: 

a. de accommodatie te verbeteren; 
b. vernieuwingen van infrastructurele aard te realiseren; 
c. de bedrijfsvoering te stimuleren en te professionaliseren, in de ruimste zin des woords. 

2. Een door het bestuur betaald voetbal toe te kennen lening kan ten hoogste 50% van de totale voor het project benodigde 
investering bedragen. Hiervan kan naar boven worden afgeweken indien een investeringsproject het gevolg is van door de 
KNVB opgelegde eisen, dan wel sprake is van een innovatieve investering, zulks ter beoordeling van het bestuur betaald 
voetbal. 

3. Het bedrag dat een betaaldvoetbalorganisatie op enig moment aan leningen bij het projectstimuleringsfonds kan hebben 
uitstaan, bedraagt ten hoogste € 245.000,-. Dit bedrag kan uit verschillende leningen zijn opgebouwd en op meerdere 
projecten betrekking hebben. 

4. a. Uit het projectstimuleringsfonds verstrekte leningen dienen volgens het door het bestuur vastgestelde aflossingsschema 
te worden terugbetaald. 

b. Over de leningen is een rente verschuldigd, waarvan het percentage gelijk is aan het 12 maands Euribor rentetarief + 
2%. Indien het 12 maands Euribor rentetarief negatief is, zal over de leningen een rente verschuldigd zijn van 2%. 

c. Op verzoek van de desbetreffende betaaldvoetbalorganisatie kan vervroegde aflossing in één termijn van de restschuld, 
bestaande uit hoofdsom en rente, plaatsvinden. Er is in dat geval geen boeterente verschuldigd. 

5. Aflossing van de lening en betaling van verschuldigde rente vinden in beginsel plaats door middel van verrekening in 
rekening-courant tussen KNVB en de betaaldvoetbalorganisatie. 

6. Het bestuur betaald voetbal is bevoegd aanvullende zekerheden te verlangen ter zake van achterstallige aflossingen en 
rentetermijnen. 

 
Artikel 9 – Uitbetaling uit het fonds  
1. Uitbetaling van de subsidie of lening geschiedt uitsluitend rechtstreeks aan de aanvragende betaaldvoetbalorganisatie en 

niet eerder dan nadat naar oordeel van het bestuur betaald voetbal is komen vast te staan dat: 
a. het project c.q. de werkzaamheden een aanvang heeft c.q. hebben genomen; 
b. de investeringen daadwerkelijk hebben plaats gevonden; en/of 
c. bestedingscontrole kan plaatsvinden. 

2. Indien hier naar oordeel van het bestuur betaald voetbal aanleiding toe is, kan de uitbetaling van de subsidie en/of lening: 
a. plaatsvinden door middel van verrekening in rekening-courant; 
b. plaatsvinden in termijnen; 
c. worden opgeschort; en/of 
d. onverwijld worden stopgezet, indien (bijvoorbeeld) niet (langer) aannemelijk is dat de uit te keren gelden worden 

aangewend voor het bestedingsdoel. 
 
Artikel 10 – Nadere voorwaarden 
1. Indien de liquiditeitspositie van het projectstimuleringsfonds betaald voetbal naar de mening van het bestuur betaald voetbal 

niet toereikend is om een aanvraag volledig te honoreren, is het bestuur betaald voetbal bevoegd om een lager bedrag dan 
verzocht toe te kennen of de aanvraag geheel af te wijzen. 

2. Het bestuur betaald voetbal kan aan de toekenning van de subsidie dan wel de lening een termijn van ten hoogste 18 
maanden stellen waarbinnen het project dient te zijn uitgevoerd. 

3. Afhankelijk van de aard en omvang van het project kan het bestuur betaald voetbal als eis stellen dat een derde partij een 
garantie afgeeft met betrekking tot de nakoming van de terugbetalingsverplichtingen als genoemd in artikel 8 van dit 
reglement. 
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Reglement stimuleringsfonds jeugdvoetbal 
Gewijzigd en vastgesteld door het bestuur betaald voetbal d.d. 27 juni 2013. 
 
Artikel 1 – Doelstelling 
1. Het fonds heeft tot doel om, door middel van het beschikbaar stellen van financiële middelen, verkregen uit het verschil 

tussen het algemene en het verlaagde BTW-tarief,  
a. betaaldvoetbalorganisaties te stimuleren en in staat te stellen hun jeugdopleiding te verbeteren;  
b. de breedtesport, met name het jeugdvoetbal, te doen stimuleren door middel van projecten georganiseerd door of 

vanwege de sectie amateurvoetbal van de KNVB. 
2. Van de jaarlijks beschikbare middelen staat de helft ter beschikking van betaaldvoetbalorganisaties en de helft ter 

beschikking van de KNVB, sectie amateurvoetbal, voor projecten ter bevordering van de ontwikkeling van het jeugdvoetbal.  
3. Een betaaldvoetbalorganisatie heeft tot drie jaar na het beschikbaar komen van gelden in het fonds de mogelijkheid een 

aanvraag in te dienen die ten laste komt van dat jaar. Indien een betaaldvoetbalorganisatie geen gebruik maakt van dit 
recht, dan vervalt diens aanspraak voor dat jaar. 

 
Artikel 2 – Beheer en advies 
1. Het beheer van het fonds berust bij het bestuur betaald voetbal.  
2. Het bestuur betaald voetbal wordt geadviseerd door de commissie projectstimuleringsfonds betaald voetbal, als genoemd in 

het Reglement Projectstimuleringsfonds Betaald Voetbal.  
 
Artikel 3 – Aanwending middelen verkregen uit BTW-voordeel door betaaldvoetbalorganisaties 
1. De door een betaaldvoetbalorganisatie uit het fonds verkregen middelen dienen te worden aangewend ter financiering van 

door die betaaldvoetbalorganisatie te realiseren activiteiten in het kader van zijn jeugdopleiding. 
2. Onder activiteiten van de jeugdopleiding wordt verstaan: 

a. (versterking van) de trainersstaf ten behoeve van de jeugdopleiding; 
b. vorming en opleiding van kader; 
c. (verbetering van) de medische begeleiding van het jeugdvoetbal; 
d. (verbetering van) de sociale begeleiding van jeugdspelers; 
e. (verbetering van) de accommodatie ten behoeve van het jeugdvoetbal; 
f. (verbetering van) internationale contacten voor zover niet strijdig met de reguliere competities. 

 
Artikel 4 – Aanwending middelen, verkregen uit BTW-voordeel door de KNVB 
De door de KNVB, sectie amateurvoetbal, uit het fonds verkregen middelen dienen te worden aangewend ter financiering van 
door de KNVB te realiseren projecten ten behoeve van de breedtesport, zoals: 
1. het bevorderen van projecten en evenementen gericht op de ontwikkeling van het jeugdvoetbal in de districten van de sectie 

amateurvoetbal; 
2. promotionele activiteiten. 
 
Artikel 5 – Aanvraagprocedure 
1. a. Een aanvraag voor de verkrijging van middelen uit het fonds dient ten minste een maand voordat het project waarop de 

aanvraag betrekking heeft een aanvang neemt, bij het bestuur betaald voetbal schriftelijk te worden ingediend. 
b. Aanvragen voor projecten die reeds een aanvang hebben genomen, worden niet in behandeling genomen. 

2. Een aanvraag als genoemd in lid 1 onder a dient een investeringsplan te bevatten met ten minste de hiernavolgende inhoud: 
a. een gedetailleerde beschrijving van het project, inclusief tijdpad; 
b. een opgave van het totaal te investeren bedrag en de wijze waarop in de financiering wordt voorzien,  

en, indien van toepassing 
c. de voorwaarden waaronder derde partijen bereid zijn het project mede te financieren, inclusief de garanties die in dat 

kader door deze derden worden verstrekt. 
 
Artikel 6 – Beoordeling van de aanvraag 
1. a. Ter zake van de financiële aspecten zal de aanvraag ter advisering worden voorgelegd aan de commissie 

projectstimuleringsfonds betaald voetbal. 
b. Ter zake van eventuele bouwkundige aspecten van het project zal informatie dan wel advies worden ingewonnen bij de 

accommodatie- en veiligheidszaken betrokken afdelingen van de KNVB. Indien nodig zal advies worden ingewonnen bij 
een of meer gespecialiseerde externe partijen. 

c. Ter zake van het opleidingsaspect van het project zal advies worden gevraagd aan de afdeling voetbaltechnische zaken 
en/of de afdeling belast met opleidingen van de KNVB.  

2. Het bestuur betaald voetbal beslist, na overleg met de commissie projectstimuleringsfonds betaald voetbal of en tot welk 
bedrag een aanvraag wordt gehonoreerd. 
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3. Wanneer het bestuur betaald voetbal een aanvraag van een betaaldvoetbalorganisatie niet honoreert, heeft de aanvragende 
betaaldvoetbalorganisatie, gerekend vanaf het moment dat het bestuur de club schriftelijk zijn beslissing heeft meegedeeld, 
drie maanden de gelegenheid zijn aanvraag bij te stellen en opnieuw in te dienen. Op de nieuwe aanvraag zijn de leden 1 
en 2 van dit artikel van overeenkomstige toepassing. 

 
Artikel 7 – Ter beschikking te stellen financiële middelen 
1. De financiële middelen worden uitsluitend rechtstreeks met de aanvragende betaaldvoetbalorganisatie in rekening-courant 

verrekend, doch niet eerder dan nadat naar oordeel van het bestuur betaald voetbal is komen vast te staan dat: 
a. eventuele werkzaamheden een aanvang hebben genomen en/of verplichtingen uit andere hoofde zijn aangegaan; en 
b. bestedingscontrole kan plaatsvinden; 

2. Indien hier naar oordeel van het bestuur betaald voetbal aanleiding toe is, kan de uitkering: 
a. plaatsvinden in termijnen; 
b. worden opgeschort; 
c. onverwijld worden stopgezet, indien (bijvoorbeeld) niet (langer) aannemelijk is dat de uit te keren gelden worden 

aangewend voor het bestedingsdoel. 
3. Het bestuur kan volledige inzage in het financiële verloop van een project verlangen, terwijl tevens de bevoegdheid bestaat - 

indien van toepassing - controle uit te oefenen op de technische uitvoering van de werkzaamheden. 
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Titel 1: Algemene bepalingen 
 
Artikel 1 – Reglement 
1. Dit reglement is van toepassing op alle onder de sectie betaald voetbal ressorterende leden, genoemd in artikel 6 van de 

Statuten. Daar waar in dit reglement wordt gesproken over betaaldvoetbalorganisatie(s), worden ook bedoeld de clubs die 
op grond van artikel 6 van de Statuten zijn toegelaten tot de, door het bestuur betaald voetbal georganiseerde, competities 
in de leeftijdsklassen Onder 21 en Onder 18. 

2. De begripsbepalingen van de KNVB en de door het bondsbestuur of het bestuur betaald voetbal van toepassing verklaarde 
wedstrijdbepalingen, waaronder begrepen de spelregels zoals deze zijn vastgesteld door de IFAB, maken deel uit van dit 
reglement. 

3. Dit reglement wordt bij gewone meerderheid van stemmen vastgesteld en gewijzigd door de algemene vergadering betaald 
voetbal. 

4. Het bestuur betaald voetbal is belast met het toezicht op de naleving van dit reglement. 
5. a. Dit reglement is van toepassing op de veldvoetbal- en zaalvoetbalwedstrijden, die zijn georganiseerd door of worden 

gespeeld met toestemming van het bestuur betaald voetbal, tenzij anders wordt bepaald. 
b. Met betrekking tot zaalvoetbalwedstrijden dient in dit reglement voor “elftal” te worden gelezen “team”. 

6. Het bestuur betaald voetbal beslist in gevallen, waarin dit reglement niet voorziet. 
 
Artikel 2 – Taken en bevoegdheden bestuur betaald voetbal 
1. a. Het bestuur betaald voetbal is belast met de vaststelling van en het toezicht op de onder verantwoordelijkheid van de 

sectie betaald voetbal te spelen wedstrijden.  
b. Ter uitvoering van de onder a genoemde taken: 

- schrijft het bestuur betaald voetbal jaarlijks competities uit; 
- deelt het bestuur betaald voetbal de betaaldvoetbalorganisaties en hun elftallen in; 
- stelt het bestuur betaald voetbal de wedstrijdprogramma’s van de competities vast. 

2. Het bestuur betaald voetbal: 
a. organiseert jaarlijks een toernooi voor de KNVB beker; 
b. stelt bij bestuursbesluit het toernooireglement vast; 
c. voert overleg met het bestuur amateurvoetbal over het toernooireglement, indien ook verenigingen ressorterend onder 

de sectie amateurvoetbal aan het toernooi deelnemen.  
3. a. Jaarlijks voorafgaand aan de competitie organiseert het bestuur betaald voetbal een wedstrijd tussen de landskampioen 

en de winnaar van de KNVB beker van het vorige seizoen en stelt het bestuur betaald voetbal voor deze wedstrijd bij 
bestuursbesluit een wedstrijdreglement vast. Is de landskampioen ook de bekerwinnaar, dan wordt deze wedstrijd 



juli 2020 

 

Reglementen betaald voetbal – Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal P. 40 

gespeeld tussen de nummer twee van de eredivisie en de winnaar van de KNVB beker (tevens de landskampioen) van 
het vorige seizoen. 

b. De onder a genoemde wedstrijd wordt, onder toezicht en in opdracht van het bestuur betaald voetbal, gespeeld in het 
stadion van de landskampioen. 

c. Betaaldvoetbalorganisaties zijn verplicht aan de onder a genoemde wedstrijd deel te nemen. 
4. Het bestuur betaald voetbal is bevoegd onder door hem te bepalen voorwaarden nog andere wedstrijden te organiseren, 

daaronder begrepen zaalvoetbalwedstrijden dan wel op het zaalvoetbal gelijkende wedstrijden.  
5. Het bestuur betaald voetbal is bevoegd dispensatie te verlenen met betrekking tot het in dit reglement bepaalde. Een 

verzoek tot dispensatie dient schriftelijk aan het bestuur betaald voetbal te worden gericht.  
6. Het bestuur betaald voetbal is bevoegd aangifte te doen bij het bevoegde tuchtrechtelijk orgaan van elke overtreding van dit 

reglement. De zaak wordt behandeld met inachtneming van het bepaalde in het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald 
Voetbal. 

 

Titel 2: Wedstrijdbepalingen  
 
Artikel 3 – Algemeen 
1. De wedstrijden worden gespeeld met inachtneming van de wedstrijdbepalingen, waartoe behoren: 

a. de in deze titel opgenomen bepalingen; 
b. de spelregels zoals deze zijn vastgesteld door de IFAB; 
c. de op grond van dit reglement door het bestuur betaald voetbal gestelde nadere voorwaarden of reglementen. 

2. Niet toegestaan zijn wedstrijden tussen: 
a. elftallen van gemengde samenstelling; 
b. een vrouwen- en een mannenelftal. 

3. Wedstrijden worden geleid met inachtneming van het bepaalde in titel 6 van dit reglement. 
4. a. Een wedstrijd bestaat uit twee gelijke helften van 45 minuten. 

b. De spelers hebben recht op een rust na de eerste helft. Deze rust duurt 15 minuten. 
c. De duur van de rust genoemd onder b mag alleen door de scheidsrechter worden gewijzigd. 

 
Artikel 4 – Voorwaarden deelneming door betaaldvoetbalorganisaties 
1. Alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur betaald voetbal mag een betaaldvoetbalorganisatie met 

haar elftallen:  
a. deelnemen aan wedstrijden tegen andere onder de sectie betaald voetbal respectievelijk de sectie amateurvoetbal 

ressorterende elftallen, indien deze wedstrijden niet door het bestuur betaald voetbal respectievelijk het bestuur 
amateurvoetbal zijn vastgesteld; 

b. deelnemen aan wedstrijden dan wel wedstrijden uitschrijven of organiseren, waaraan een (nog) niet voor die 
betaaldvoetbalorganisatie speelgerechtigde speler deelneemt.  

2. Het is betaaldvoetbalorganisaties niet toegestaan deel te nemen aan wedstrijden of toernooien die tot stand zijn gekomen 
door tussenkomst of bemiddeling van natuurlijke of rechtspersonen, die niet in het bezit zijn van de vereiste FIFA of UEFA 
licentie. 

 
Artikel 5 – Voorwaarden deelneming door spelers 
1. Aan door het bestuur betaald voetbal uitgeschreven of goedgekeurde wedstrijden kan slechts worden deelgenomen door de 

speler, die: 
a. lid is van de KNVB en ten minste zestien jaar is, behoudens het bepaalde in het Reglement Landelijke Jeugdcompetities; 
b. voldaan heeft of ten aanzien van wie voldaan is aan wettelijke eisen, waaronder de eisen met betrekking tot de 

tewerkstellingsvergunning; 
c. met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van het Algemeen Reglement speelgerechtigd is voor de desbetreffende 

betaaldvoetbalorganisatie en wiens speelgerechtigdheid niet als gevolg van een opgelegde straf of om een andere reden 
is opgeschort; 

d. medisch is goedgekeurd door een door de KNVB erkende instantie;  
e. van het bestuur betaald voetbal een verklaring van geen bezwaar heeft gekregen nadat hij aan een of meer wedstrijden 

onder goedkeuring van een bij de FIFA aangesloten buitenlandse bond heeft deelgenomen; 
f. voor zover hij contractspeler is, voldoet aan de op hem van toepassing zijnde bepalingen van het Reglement Betaald 

Voetbal of enig ander reglement de sectie betaald voetbal betreffende. 
2. Een speler kan deelnemen aan wedstrijden van de betaaldvoetbalorganisatie van zijn keuze, indien hij: 

a. gedurende de laatste drie jaar niet heeft deelgenomen aan wedstrijden, genoemd in artikel 2 van dit reglement; 
b. niet is ontzet uit zijn lidmaatschap, niet is geschorst als lid van de KNVB en niet is uitgesloten van het deelnemen aan 

wedstrijden; 
c. voor de aanvang van het seizoen heeft gekozen voor deelneming aan de competities van de sectie betaald voetbal. Een 

speler die uitkomt in de competitie van de sectie amateurvoetbal mag, zonder voorafgaande toestemming van het 
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bestuur betaald voetbal, ook voor zijn vereniging uitkomen in een competitie van de sectie betaald voetbal, indien de 
desbetreffende speler voldoet aan de overige voorwaarden voor deelneming aan wedstrijden en wordt voldaan aan het 
bepaalde in artikel 8 van het Algemeen Reglement. 

3. Aan bindende wedstrijden van tweede elftallen die deelnemen aan de eerste divisie mogen uitsluitend spelers deelnemen, 
die: 
a. in dat seizoen 23 jaar of jonger zijn1; en 
b. niet reeds in het betreffende speelweekend (vrijdag tot en met maandag): 

- in de basis zijn gestart van een bindende wedstrijd van het eerste elftal; en/of 
-  minimaal 45 minuten hebben deelgenomen aan een bindende wedstrijd van het eerste elftal. 

In afwijking van het bepaalde in artikel 2 lid 5 van dit reglement geldt dat het bestuur betaald voetbal niet bevoegd is om 
dispensatie te verlenen ten aanzien van het bepaalde in dit artikellid. 

4. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid onder a. geldt dat aan bindende wedstrijden van tweede elftallen die 
deelnemen aan de eerste divisie, uitsluitend doelverdedigers mogen deelnemen, die in dat seizoen 25 jaar of jonger zijn2. In 
het geval dat twee tweede elftallen, die deelnemen aan de eerste divisie, in dat seizoen tegen elkaar uitkomen in de eerste 
divisie, geldt er geen leeftijdsbeperking voor (uitsluitend) doelverdedigers. 
In afwijking van het bepaalde in artikel 2 lid 5 van dit reglement geldt dat het bestuur betaald voetbal niet bevoegd is om 
dispensatie te verlenen ten aanzien van het bepaalde in dit artikellid. 

5. Een speler uit een tweede elftal uit een gezamenlijke jeugdopleiding als bedoeld in artikel 1 lid 1 van het Reglement 
Gezamenlijke Jeugdopleiding, mag gedurende een seizoen slechts voor één van de deelnemende leden uitkomen in 
bindende wedstrijden van het eerste elftal behoudens overschrijving naar een ander deelnemend lid of 
betaaldvoetbalorganisatie. 

 
Artikel 5A – Voorwaarden deelneming door spelers in de Onder 21 competitie 
1. Aan door het bestuur betaald voetbal uitgeschreven of goedgekeurde wedstrijden in het kader van de Onder 21 competitie 

kan slechts worden deelgenomen door de speler, die: 
a. lid is van de KNVB en ten minste vijftien jaar is; 
b. voldaan heeft of ten aanzien van wie voldaan is aan wettelijke eisen, waaronder de eisen met betrekking tot de 

tewerkstellingsvergunning; 
c. met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van het Algemeen Reglement speelgerechtigd is voor de desbetreffende 

betaaldvoetbalorganisatie en wiens speelgerechtigdheid niet als gevolg van een opgelegde straf of om een andere reden 
is opgeschort; 

d. medisch is goedgekeurd door een door de KNVB erkende instantie;  
e. van het bestuur betaald voetbal of het bestuur amateurvoetbal een verklaring van geen bezwaar heeft gekregen nadat hij 

aan een of meer wedstrijden onder goedkeuring van een bij de FIFA aangesloten buitenlandse bond heeft deelgenomen; 
f. voor zover hij contractspeler is, voldoet aan de op hem van toepassing zijnde bepalingen van het Reglement Betaald 

Voetbal, Reglement Amateurvoetbal of enig ander reglement van de KNVB. 
2. Een speler kan deelnemen aan wedstrijden van de betaaldvoetbalorganisatie van zijn keuze, indien hij: 

a. gedurende de laatste drie jaar niet heeft deelgenomen aan wedstrijden, genoemd in artikel 2 van dit reglement en artikel 
3 van het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal; 

b. niet is ontzet uit zijn lidmaatschap, niet is geschorst als lid van de KNVB en niet is uitgesloten van het deelnemen aan 
wedstrijden; 

c. voor de aanvang van het seizoen heeft gekozen voor deelneming aan de competities van de sectie betaald voetbal. Een 
speler die uitkomt in de competitie van de sectie amateurvoetbal mag, zonder voorafgaande toestemming van het 
bestuur betaald voetbal, ook voor zijn vereniging uitkomen in een competitie van de sectie betaald voetbal, indien de 
desbetreffende speler voldoet aan de overige voorwaarden voor deelneming aan wedstrijden en wordt voldaan aan het 
bepaalde in artikel 8 van het Algemeen Reglement. 

3.  Aan bindende wedstrijden van Onder 21 elftallen mogen uitsluitend spelers deelnemen die: 
 a.  in dat seizoen 21 jaar of jonger zijn3; 
 b. in afwijking van hetgeen onder a. geldt voor doelverdedigers dat zij in dat seizoen 25 jaar of jonger zijn4. 
 
Artikel 5B – Voorwaarden deelneming door spelers in de Onder 18 competitie 
1. Aan door het bestuur betaald voetbal uitgeschreven of goedgekeurde wedstrijden in het kader van de Onder 18 competitie 

kan slechts worden deelgenomen door de speler, die: 
a. lid is van de KNVB; 

 
1 Op of na 1 januari in het betreffende seizoen 23 jaar worden 
2 Op of na 1 januari in het betreffende seizoen 25 jaar worden 
3 Op of na 1 januari in het betreffende seizoen 21 jaar worden. Voor het seizoen 2020/’21 geldt dat per team, per wedstrijd, drie 
dispensatiespelers op het wedstrijdformulier mogen voorkomen. Een dispensatie speler dient geboren te zijn op of na 1 januari 1998, maar voor 
1 januari 2000. 
4 Op of na 1 januari in het betreffende seizoen 25 jaar worden 
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b. voldaan heeft of ten aanzien van wie voldaan is aan wettelijke eisen, waaronder de eisen met betrekking tot de 
tewerkstellingsvergunning; 

c. met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van het Algemeen Reglement speelgerechtigd is voor de desbetreffende 
betaaldvoetbalorganisatie en wiens speelgerechtigdheid niet als gevolg van een opgelegde straf of om een andere reden 
is opgeschort; 

d. van het bestuur betaald voetbal of het bestuur amateurvoetbal een verklaring van geen bezwaar heeft gekregen nadat hij 
aan een of meer wedstrijden onder goedkeuring van een bij de FIFA aangesloten buitenlandse bond heeft deelgenomen; 

e. voor zover hij contractspeler is, voldoet aan de op hem van toepassing zijnde bepalingen van het Reglement Betaald 
Voetbal, Reglement Amateurvoetbal of enig ander reglement van de KNVB. 

2. Een speler kan deelnemen aan wedstrijden van de betaaldvoetbalorganisatie van zijn keuze, indien hij: 
a. gedurende de laatste drie jaar niet heeft deelgenomen aan wedstrijden, genoemd in artikel 2 van dit reglement en artikel 

3 van het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal; 
b. niet is ontzet uit zijn lidmaatschap, niet is geschorst als lid van de KNVB en niet is uitgesloten van het deelnemen aan 

wedstrijden; 
c. voor de aanvang van het seizoen heeft gekozen voor deelneming aan de competities van de sectie betaald voetbal. Een 

speler die uitkomt in de competitie van de sectie amateurvoetbal mag, zonder voorafgaande toestemming van het 
bestuur betaald voetbal, ook voor zijn vereniging uitkomen in een competitie van de sectie betaald voetbal, indien de 
desbetreffende speler voldoet aan de overige voorwaarden voor deelneming aan wedstrijden en wordt voldaan aan het 
bepaalde in artikel 8 van het Algemeen Reglement. 

3.  Aan bindende wedstrijden van Onder 18 elftallen mogen uitsluitend spelers deelnemen die in dat seizoen 18 jaar of jonger 
zijn5. 

4. Indien een speler in een seizoen 18 keer of vaker heeft gespeeld in een bindende wedstrijd van een Onder 18 elftal, dan is 
deze speler niet meer gerechtigd deel te nemen aan bindende wedstrijden van een elftal in een lagere leeftijdsklasse.  

 
Artikel 6 – Wedstrijdkleding 
1. a. Een betaaldvoetbalorganisatie die aan de door het bestuur betaald voetbal vastgestelde of goedgekeurde wedstrijden 

deelneemt, is verplicht om voor de door haar elftallen te spelen thuis- en uitwedstrijden, van elkaar afwijkende 
wedstrijdkleding, bestaande uit een shirt, broek en kousen, vast te stellen. De wedstrijdkleding dient in overeenstemming 
te zijn met de Statuten, reglementen en besluiten van de KNVB. 

b. De hiervoor onder a door de betaaldvoetbalorganisatie vastgestelde wedstrijdkleding dient ter goedkeuring aan het 
bestuur betaald voetbal te worden voorgelegd.  

c. Een beschrijving van de goedgekeurde wedstrijdkleding wordt in het adresboek van de KNVB opgenomen.  
d. Een betaaldvoetbalorganisatie mag de hiervoor onder a. en b. genoemde wedstrijdkleding pas wijzigen na goedkeuring 

van het bestuur betaald voetbal en bekendmaking via het door het bestuur betaald voetbal voor publicatie aangewezen 
medium. 

e. Aan het onthouden van de hiervoor onder b. genoemde goedkeuring kan door de betrokken betaaldvoetbalorganisatie 
geen recht op schadevergoeding jegens de KNVB worden ontleend. 

2. a. Tijdens de thuiswedstrijden zijn de spelers verplicht om de in lid 1 van dit artikel door het bestuur betaald voetbal 
goedgekeurde wedstrijdkleding voor de thuiswedstrijden te dragen. 

b. Tijdens de uitwedstrijden staat het de spelers vrij om de hiervoor in lid 1 door het bestuur betaald voetbal goedgekeurde 
wedstrijdkleding voor de thuis- dan wel de uitwedstrijden te dragen, zulks onder de voorwaarde dat de te dragen 
wedstrijdkleding zich voldoende onderscheidt van de wedstrijdkleding van het thuisspelende elftal, een en ander ter 
beoordeling van de scheidsrechter. 

c. De door de doelverdedigers te dragen wedstrijdkleding moet zich onderscheiden van de wedstrijdkleding van zowel zijn 
medespelers als van de spelers van de tegenpartij, een en ander ter beoordeling van de scheidsrechter.  

3. Bij wedstrijden die op neutraal speelveld worden gespeeld, geldt de betaaldvoetbalorganisatie die in de 
wedstrijdaankondiging als eerste wordt genoemd als het thuisspelende elftal en de betaaldvoetbalorganisatie die als tweede 
wordt genoemd als het uitspelende elftal.  

4. Bezwaren tegen de wedstrijdkleding van de tegenpartij dienen voor aanvang van de wedstrijd aan de scheidsrechter te 
worden meegedeeld. 

5. De aanvoerder van elk elftal is verplicht aan een bovenarm een aanvoerdersband te dragen met een breedte van ten minste 
tien centimeter in een van het shirt afwijkende kleur. 

6. a. Spelers van een betaaldvoetbalorganisatie die gerechtigd zijn voor die betaaldvoetbalorganisatie uit te komen in de 
hiervoor in lid 2 genoemde wedstrijden, dienen op het shirt van hun wedstrijdkleding op de rugzijde een nummer, het 
rugnummer, te dragen. 

 
5 Op of na 1 januari in het betreffende seizoen 18 jaar worden. Voor het seizoen 2020/’21 geldt dat per team, per wedstrijd, vijf 
dispensatiespelers op het wedstrijdformulier mogen voorkomen. Een dispensatie speler dient geboren te zijn op of na 1 januari 2002, maar voor 
1 januari 2003. 
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b. Een betaaldvoetbalorganisatie kan aan iedere speler een vast rugnummer toewijzen. In dat geval zendt de 
betaaldvoetbalorganisatie voorafgaand aan het seizoen aan de KNVB een lijst met namen van de speelgerechtigde 
spelers en hun vaste rugnummers. 

c. Elke speler dient het hem toegewezen rugnummer gedurende het seizoen te behouden, tenzij de speler voor een andere 
betaaldvoetbalorganisatie gaat spelen of er een andere door het bestuur betaald voetbal goedgekeurde reden is om 
hiervan af te wijken. In dat geval kan het rugnummer worden toegewezen aan een andere speler van die 
betaaldvoetbalorganisatie, die nog geen vast rugnummer heeft. 

d. De rugnummers dienen ten minste 20 cm hoog te zijn. De rugnummers dienen voldoende contrast te vormen ten 
opzichte van de kleur van het shirt. 

7. Wanneer een betaaldvoetbalorganisatie haar spelers vaste rugnummers heeft toegewezen, kan zij boven of onder het 
rugnummer de naam van de desbetreffende speler vermelden. Deze vermelding dient gedurende het seizoen te worden 
gehandhaafd. De letters van de naam mogen ten hoogste 7,5 cm bedragen. Indien vaste rugnummers en spelersnamen op 
het shirt worden vermeld, dient de betaaldvoetbalorganisatie de familienaam van de speler te vermelden, tenzij met 
voorafgaande en schriftelijk verleende goedkeuring van het bestuur betaald voetbal de voornaam of een of meer 
voorletter(s) mag (mogen) worden vermeld. 

8. a. Op de voorkant van het shirt van de wedstrijdkleding mogen, uitsluitend na goedkeuring van het bestuur betaald voetbal, 
gedurende een wedstrijd, tot een maximale oppervlakte van 50 cm2, worden gevoerd: 
- ten hoogste twee data; 
- ten hoogste twee vlaggen van landen; 
- de naam van de accommodatie en/of plaats waar de betreffende wedstrijd wordt gespeeld; en/of 
- de namen, beeldmerken, woordmerken en/of logo’s van de clubs die aan de betreffende wedstrijd deelnemen. 

b. Goedkeuring als bedoeld in het bepaalde onder a. van dit lid dient ten minste twee werkdagen voorafgaand aan de dag 
van de betreffende wedstrijd te worden verzocht bij het bestuur betaald voetbal. 

c. De naam, het beeldmerk en/of het logo van de tegenstander in de betreffende wedstrijd, als bedoeld in het bepaalde 
onder a. van dit lid, mag uitsluitend worden gevoerd na schriftelijke goedkeuring van de betreffende tegenstander. 

 
Artikel 7 – Niet speelgerechtigde speler 
1. Ieder lid dat voldoet aan de in artikel 5 respectievelijk artikel 5a respectievelijk 5b van dit reglement gestelde voorwaarden is 

speelgerechtigd.  
2. a. Indien een belanghebbende betaaldvoetbalorganisatie meent dat een speler aan een wedstrijd heeft deelgenomen die 

niet speelgerechtigd was, kan die betaaldvoetbalorganisatie ter zake aangifte doen bij het bevoegde tuchtrechtelijk 
orgaan.  

b. Bovendien kan de betaaldvoetbalorganisatie het bestuur betaald voetbal verzoeken de wedstrijd opnieuw te doen 
vaststellen. 

3. Een aangifte of verzoek, hiervoor genoemd in lid 2, dient schriftelijk binnen acht dagen nadat de desbetreffende 
betaaldvoetbalorganisatie kennis heeft genomen dan wel redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van het deelnemen van 
een niet speelgerechtigde speler, bij het genoemde orgaan te zijn ingediend onder opgave van de naam, althans van een zo 
duidelijk mogelijke omschrijving van de desbetreffende speler. 

4. a. Indien uit het door de aanklager betaald voetbal ingestelde onderzoek blijkt dat een niet speelgerechtigde speler aan de 
wedstrijd heeft deelgenomen, kan de aanklager betaald voetbal de zaak (doen) behandelen conform de bepalingen van 
het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal. 

b. In het hiervoor onder a genoemde geval, kan het bestuur betaald voetbal de wedstrijd ongeldig verklaren, indien daarom 
wordt verzocht. Het bestuur betaald voetbal bepaalt of de wedstrijd zal worden overgespeeld. 

c. Het bestuur betaald voetbal is bevoegd een wedstrijd niet te laten overspelen, wanneer de uitslag daarvan niet van 
invloed is op het bezetten van een plaats die promotie of degradatie ten gevolge kan hebben, noch op een plaats die 
recht kan geven op deelname aan Europacupvoetbal, aan de nationale bekercompetitie of aan de nacompetitie. 

d. Wanneer in een wedstrijd in beide elftallen een niet speelgerechtigde speler is uitgekomen, wordt een verzoek om die 
wedstrijd over te spelen niet ingewilligd, tenzij daardoor derden zouden worden benadeeld. 

5. Indien een wedstrijd ongeldig is verklaard wegens het meespelen van een niet speelgerechtigde speler, is die speler ook 
niet gerechtigd tot het spelen in de opnieuw vast te stellen wedstrijd, tenzij de wedstrijd ongeldig is verklaard wegens het 
niet voldoen aan het bepaalde in lid 4 van artikel 5 van dit reglement. 

6. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de bevoegdheden van het bestuur betaald voetbal uit hoofde van het bepaalde in 
artikel 10 van dit reglement.  

 
Artikel 8 – Invallersbepalingen 
1. Gedurende een wedstrijd mogen in totaal negentien personen, te weten maximaal zeven team-officials en maximaal twaalf 

wisselspelers, op de bank en/of in de dug-out plaatsnemen. 
2. Indien de beschikbare ruimte zulks toelaat, zijn maximaal vijf extra zitplaatsen toegestaan voor team-officials. Deze extra 

zitplaatsen bevinden zich buiten de instructiezone en ten minste vijf meter achter of naast de bank en/of dug-out. 
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3. Gedurende een wedstrijd mogen maximaal drie spelers worden vervangen, onder wie de doelverdediger. Indien sprake is 
van een verlenging, mag in de verlenging een vierde speler, onder wie de doelverdediger, worden vervangen, ongeacht of 
gedurende de wedstrijd en de verlenging reeds het maximaal toegestane aantal van drie spelers, onder wie de 
doelverdediger, is vervangen. 

4. Vanaf het moment dat een vervangen speler het speelveld heeft verlaten, mag hij niet meer aan de wedstrijd deelnemen. 
5. Wanneer een betaaldvoetbalorganisatie meent, dat de scheidsrechter de invallersbepalingen onjuist heeft toegepast, kan zij 

binnen acht dagen na de desbetreffende wedstrijd het bestuur betaald voetbal verzoeken de wedstrijd te laten overspelen 
vanaf het ogenblik waarop de onjuiste beslissing is genomen. 

6. Wanneer een elftal een wedstrijd aanvangt met minder dan elf maar meer dan zeven spelers mag dit elftal tijdens die 
wedstrijd, met inachtneming van het bepaalde in dit artikel, het aantal spelers aanvullen tot elf of zoveel minder als 
speelgerechtigd zijn deel te nemen. 

7. In afwijking van hetgeen bepaald in lid 1 en lid 3 geldt voor een wedstrijd in de leeftijdsklassen Onder 21 en Onder 18 dat 
gedurende een wedstrijd in totaal veertien personen, te weten maximaal zeven team-officials en maximaal 7 wisselspelers, 
op de bank en/of in de dug-out mogen plaatsnemen en maximaal vijf spelers mogen worden vervangen, onder wie de 
doelverdediger. 

 
Artikel 9 – Speeldagen en aanvangsuren 
1. a. Voor aanvang van het seizoen geeft een betaaldvoetbalorganisatie aan het bestuur betaald voetbal op of zij voor het 

gehele seizoen of voor met name genoemde perioden daarvan in beginsel als speeldag kiest voor de zaterdag of voor 
de zondag. Voor de competities in de leeftijdsklassen Onder 21 en Onder 18 geldt de zaterdag, tussen 12.00 en 18.00 
uur, als vaste speeldag. Afwijking hiervan is mogelijk indien zowel de competitieleider als de tegenstander akkoord zijn.   

b. Het bestuur betaald voetbal is in bijzondere omstandigheden bevoegd een betaaldvoetbalorganisatie toestemming te 
verlenen haar vaste speeldag te wijzigen. 

2. Jaarlijks voor 1 augustus maakt het bestuur betaald voetbal het aanvangstijdstip van de wedstrijden van de eerste elftallen 
van de betaaldvoetbalorganisaties bekend. 

3. De betaaldvoetbalorganisatie waarvan het elftal op het vastgestelde aanvangstijdstip niet gereed is, is in overtreding. De 
scheidsrechter bepaalt in dat geval een nieuw aanvangstijdstip met inachtneming van artikel 10 lid 1 onder c van dit 
reglement. 

4. Een betaaldvoetbalorganisatie kan telkens voor een seizoen toestemming krijgen de thuiswedstrijden van een of meer van 
haar elftallen aan te vangen op een door het bestuur betaald voetbal nader vast te stellen tijdstip. 

5. a. Wedstrijden, die op vrijdag of zaterdag worden afgelast, worden verschoven naar de daaropvolgende zondag of 
maandag, met uitzondering van eerste kerstdag, eerste paasdag en eerste pinksterdag. 

b. Indien de wedstrijd ook dan geen doorgang kan vinden, zal de wedstrijd op een, zo spoedig mogelijk, nader door het 
bestuur betaald voetbal vast te stellen tijdstip worden gespeeld. 

 
Artikel 10 – Niet spelen of niet uitspelen van wedstrijden 
1. Een wedstrijd wordt niet gespeeld of als niet gespeeld beschouwd, wanneer: 

a. de aangewezen scheidsrechter niet of niet tijdig is verschenen en niet overeenkomstig het in artikel 27 van dit reglement 
bepaalde een vervanger kon worden aangewezen; 

b. het speelveld door de scheidsrechter is afgekeurd; 
c. een half uur na het vastgestelde aanvangstijdstip een elftal niet in staat is de wedstrijd aan te vangen dan wel op dat 

moment over minder dan zeven spelers beschikt; 
d. naar het oordeel van het bestuur betaald voetbal opzettelijk een zwak elftal is opgesteld of een elftal opzettelijk beneden 

zijn kunnen speelt; 
e. naar het oordeel van het bestuur betaald voetbal enig reglement niet juist is toegepast. 

2. Wanneer een wedstrijd niet gespeeld wordt als gevolg van de afwezigheid van de scheidsrechter, kan de uitspelende 
betaaldvoetbalorganisatie het bestuur betaald voetbal verzoeken de reiskosten van maximaal twintig personen te doen 
vergoeden. 

3. Een wedstrijd wordt als niet uitgespeeld beschouwd, wanneer: 
a. de wedstrijd door de scheidsrechter als gevolg van wangedrag of wegens wanordelijkheden is gestaakt; 
b. wanneer het aantal spelers van een elftal minder dan zeven bedraagt; 
c. de scheidsrechter tijdens de wedstrijd uitvalt en niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 van dit reglement een 

plaatsvervanger kan worden aangewezen; 
d. andere dan de hierboven genoemde oorzaken daartoe aanleiding hebben gegeven. 

4. De tuchtrechtelijke organen, genoemd in het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal, bepalen of er sprake is van 
schuld aan het niet spelen respectievelijk het niet uitspelen van de wedstrijd. 

5. a. Indien sprake is van schuld, kan met inachtneming van het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal een straf 
worden opgelegd. Het bestuur betaald voetbal wordt hiervan in kennis gesteld. 

b. Indien geen sprake is van schuld, wordt het bestuur betaald voetbal hiervan in kennis gesteld. 
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6. a. In het geval een wedstrijd niet is gespeeld of als niet gespeeld wordt beschouwd, wordt deze wedstrijd door het bestuur 
betaald voetbal, na kennisneming van de bevindingen van het desbetreffende tuchtrechtelijk orgaan, zonodig opnieuw 
vastgesteld. 

b. In het geval een wedstrijd niet is uitgespeeld, laat het bestuur betaald voetbal, na kennisneming van de bevindingen van 
het desbetreffende tuchtrechtelijk orgaan, het niet gespeelde gedeelte van de wedstrijd later uitspelen, tenzij het bestuur 
betaald voetbal beslist dat:  
- de op het moment van staken bereikte stand als einduitslag wordt aangemerkt;  
- er gegronde redenen bestaan de niet uitgespeelde wedstrijd in zijn geheel opnieuw vast te stellen. 

c. Indien het bestuur betaald voetbal het niet gespeelde gedeelte van de wedstrijd later laat uitspelen, zal het dat laten 
doen onder door hem te bepalen voorwaarden. Als uitgangspunt dient daarbij te gelden dat het later te spelen gedeelte 
zoveel mogelijk onder die voorwaarden wordt gespeeld, die golden ten tijde van het staken van de wedstrijd. Dit betekent 
onder meer dat: 
- waarschuwingen en veldverwijderingen gegeven in het eerste deel van de wedstrijd van kracht blijven; 
- spelers die in het eerste gedeelte van de wedstrijd zijn vervangen, niet mogen deelnemen aan het later te spelen 

gedeelte; 
- wat het aantal te wisselen spelers betreft, het eerste en het later te spelen gedeelte tezamen wordt genomen; 
- de speler die ten tijde van het eerste gespeelde gedeelte van de wedstrijd niet-speelgerechtigd was, evenmin 

bevoegd is deel te nemen aan het later te spelen gedeelte van de wedstrijd; 
- spelers die op het wedstrijdformulier van het eerste gespeelde gedeelte van de wedstrijd vermeld staan, mits 

speelgerechtigd, ook dienen deel te nemen aan het tweede gedeelte van de wedstrijd. Indien er onder die spelers 
sprake is van aantoonbare ziekte of blessures, kan het bestuur betaald voetbal op verzoek, gehoord een aan het 
KNVB Sportmedisch Centrum verbonden sportarts, anders bepalen. 

d. Indien het bestuur betaald voetbal besluit een niet uitgespeelde wedstrijd in zijn geheel opnieuw vast te stellen:  
- worden de waarschuwingen gegeven in het gespeelde gedeelte van een niet uitgespeelde wedstrijd niet 

geregistreerd; 
- blijven de veldverwijderingen gegeven in het gespeelde gedeelte van de niet uitgespeelde wedstrijd van kracht en 

kunnen direct worden afgehandeld volgens de bepalingen van het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal.  
e. Onder de voorwaarde dat geen zwaarwegende belangen van de betrokken betaaldvoetbalorganisaties dan wel derden 

worden geschaad, zulks ter beoordeling van het bestuur betaald voetbal, kan het bestuur betaald voetbal in het belang 
van een regulier verloop van de competitie van de hiervoor onder a en b genoemde procedure afwijken. 

7. Een speler die is uitgesloten van deelname aan competitie-, play-off- en/of bekerwedstrijden, mag wel deelnemen aan het 
restant van een niet uitgespeelde wedstrijd, die in zijn uitsluitingsperiode wordt gespeeld, indien hij gerechtigd was de 
oorspronkelijke wedstrijd uit te spelen. 

8. Een schriftelijke mededeling aan het bestuur betaald voetbal of aan de tegenpartij dat de betaaldvoetbalorganisatie een voor 
haar vastgestelde wedstrijd niet zal spelen, is onherroepelijk. 

9. In dit artikel wordt onder het begrip wedstrijd eveneens verstaan een gedeelte van een wedstrijd. 
 
Artikel 11 – Wedstrijdformulier 
1. a. De thuisspelende betaaldvoetbalorganisatie draagt zorg voor de aanwezigheid van een door het bestuur betaald voetbal 

vastgesteld wedstrijdformulier (papier of digitaal). 
b. Indien geen wedstrijdformulier (papier of digitaal) voorhanden is, overhandigen de beide aanvoerders dan wel de 

teammanagers ten minste vijftien minuten voor aanvang van de wedstrijd een schriftelijke opgave met de gegevens, 
genoemd in lid 2 van dit artikel aan de scheidsrechter of laten zij deze opgave overhandigen. 

2. a. De aanvoerder dan wel de teammanager van een elftal dient het wedstrijdformulier (papier of digitaal) te voorzien van:  
- (voor)namen, voorletters en rugnummers van de basisspelers; 
- (voor)namen, voorletters en rugnummers van de maximaal twaalf mogelijke invallers; 
- (voor)namen, voorletters en functie van de maximaal zeven team-officials op de bank en/of in de dug-out; 
- (voor)namen, voorletters en functie van de maximaal vijf team-officials op de extra zitplaatsen buiten de 

instructiezone. 
b. Team-officials mogen enkel met de functie van (assistent) trainer-coach op het wedstrijdformulier worden genoemd, 

indien zij in het bezit zijn van een door het bondsbestuur verstrekte geldige trainerslicentie voor de desbetreffende 
functie. 

c. De aanvoerder dan wel de teammanager van een elftal dient het wedstrijdformulier ten minste vijftien minuten voor 
aanvang van de wedstrijd aan de scheidsrechter te overhandigen of te doen overhandigen. In geval van een papieren 
wedstrijdformulier dient het wedstrijdformulier ondertekend te worden door de aanvoerder dan wel de teammanager van 
beide elftallen. 

3. Na afloop van de wedstrijd vermeldt de scheidsrechter op het wedstrijdformulier de volgende gegevens: 
a. de uitslag van de wedstrijd dan wel de reden van het niet uitspelen van de wedstrijd; 
b. de namen van degenen, die zijn vervangen, en de namen van hun vervangers; 
c. zijn naam, de namen van de assistent-scheidsrechters en die van de vierde official; 
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d. de namen van spelers en team-officials, die door de scheidsrechter uit het speelveld zijn gezonden, anders dan naar 
aanleiding van twee waarschuwingen; 

e. de namen van spelers en team-officials, die een waarschuwing hebben ontvangen; 
f. de onregelmatigheden en/of wanordelijkheden, die zich hebben voorgedaan voor, tijdens of na de wedstrijd. 

4. De scheidsrechter omschrijft op het wedstrijdformulier de door de desbetreffende speler of team-official gepleegde 
overtreding(en). Betrokkene wordt door deze aantekening in staat van beschuldiging gesteld. 

5. Nadat alle gegevens op het wedstrijdformulier zijn vermeld, wordt dit voor juist (digitaal) ondertekend door de 
scheidsrechter. Vervolgens ontvangen beide betaaldvoetbalorganisaties een afschrift hiervan. 

6. a. Een digitaal ondertekend wedstrijdformulier wordt automatisch per e-mail naar de afdeling wedstrijdzaken betaald 
voetbal verzonden.  

b. Bij een papieren wedstrijdformulier draagt de scheidsrechter zorg ervoor dat het ondertekende wedstrijdformulier uiterlijk 
een dag na de wedstrijd voor 09.30 uur per fax aan de afdeling wedstrijdzaken betaald voetbal is gezonden. 

 
Artikel 12 – Rapportage 
1. In de in artikel 11 lid 3 onder a, d en f van dit reglement genoemde gevallen, alsmede in de gevallen waarin de 

scheidsrechter dit nodig oordeelt, moeten diens rapportage en de rapporten van de assistent-scheidsrechters en de vierde 
official omtrent hetgeen voor, tijdens of na de wedstrijd is voorgevallen uiterlijk één dag na de wedstrijd voor 09.30 uur per 
fax of per e-mail aan de aanklager betaald voetbal zijn gezonden.  

2. In het geval, genoemd in artikel 11 lid 3 onder g van dit reglement, moet de rapportage omtrent hetgeen voor, tijdens of na 
de wedstrijd is voorgevallen binnen twee werkdagen na het betrokken voorval in het bezit worden gesteld van de aanklager 
betaald voetbal. 

3. Gerapporteerd dient te worden door: 
a. de scheidsrechter; 
b. de beide aanvoerders; 
c. de bij een voorval betrokken spelers en/of team-officials; 
d. de assistent-scheidsrechters; 
e. de vierde official; 
f. de bij een wedstrijd aanwezige auditor; 
g. de besturen van de betrokken betaaldvoetbalorganisaties; 
h. de door de scheidsrechter aan te wijzen andere personen. 

 

Titel 3: Competities 
 
Artikel 13 – Indeling competities 
1. De sectie betaald voetbal organiseert meerdere competities waarvan de namen jaarlijks door het bestuur betaald voetbal 

worden vastgesteld. 
2. Een betaaldvoetbalorganisatie is met inachtneming van het bepaalde in het Licentiereglement Betaald Voetbal verplicht dat 

aantal elftallen wedstrijden te laten spelen als zij voor deelneming aan de competities van de sectie betaald voetbal heeft 
ingeschreven. 

3. a. Een betaaldvoetbalorganisatie kan binnen de sectie betaald voetbal met haar eerste elftal deelnemen aan de eredivisie 
onderscheidenlijk eerste divisie. 

b. Het tweede elftal van de betaaldvoetbalorganisatie wordt ingedeeld in de eerste divisie onderscheidenlijk een reserve 
divisie.  

4. Een betaaldvoetbalorganisatie die tot de sectie betaald voetbal wordt toegelaten, wordt met haar eerste elftal ingedeeld in 
de eerste divisie. 

5. a. Wanneer twee of meer betaaldvoetbalorganisaties fuseren, komt het eerste elftal van de uit de fusie gevormde 
betaaldvoetbalorganisatie uit in de eredivisie, indien het eerste elftal van een van de fuserende 
betaaldvoetbalorganisaties daarin uitkwam. In het andere geval komt het eerste elftal uit in de eerste divisie. 

b. Voor het fuseren van betaaldvoetbalorganisaties is voorafgaande toestemming vereist van het bestuur betaald voetbal 
en, indien een of beide betaaldvoetbalorganisaties met elftallen deelnemen aan de competities van de sectie 
amateurvoetbal, van het bestuur amateurvoetbal. 

6. Het bestuur betaald voetbal kan om bijzondere redenen een betaaldvoetbalorganisatie naar keuze in een hogere divisie 
plaatsen, mits het daarbij geen rechten van anderen schaadt. De omstandigheid dat een betaaldvoetbalorganisatie niet 
langer deelneemt aan wedstrijden van de sectie betaald voetbal, is geen bijzondere reden in de zin van dit artikel. 

 
Artikel 14 – Terugtrekken uit de competitie 
1. Het terugtrekken van een elftal door een betaaldvoetbalorganisatie uit de competitie gedurende een seizoen heeft tot gevolg 

dat: 
a. alle door dat elftal gespeelde wedstrijden als niet gespeeld worden beschouwd; 
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b. dat geen rekening wordt gehouden met eventueel in mindering gebrachte winstpunten tengevolge van het niet opkomen 
tegen het teruggetrokken elftal;  

c. het wederom deelnemen aan een volgende competitie alleen kan geschieden met toestemming van het bestuur betaald 
voetbal, dat daaraan voorwaarden kan verbinden. 

2. Het terugtrekken van een elftal tijdens de competitie tast de verkregen rechten van andere elftallen niet aan. 
3. Het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing indien ingevolge het Licentiereglement Betaald 

Voetbal de licentie van de betaaldvoetbalorganisatie vervalt.  
 
Artikel 15 – Promotie en degradatie 
1. Jaarlijks voor 1 augustus maakt het bestuur betaald voetbal bekend: 

a. de indeling van de competities; 
b. de promotie- en degradatieregeling; 
c. de regeling voor deelname aan een wedstrijdenreeks als bedoeld in lid 2 van dit artikel. 

2. Het bestuur betaald voetbal kan voor de plaatsen, die leiden tot promotie, degradatie of die beslissen over deelname aan 
internationale competities, afzonderlijke wedstrijdenreeksen vaststellen.  

3. De toepasselijke bepalingen voor de hiervoor in lid 2 genoemde wedstrijdenreeksen worden eveneens voor 1 augustus 
bekend gemaakt. 

 
Artikel 16 – Competitieprogramma 
1. De vaststelling van de in competitieverband te spelen wedstrijden geschiedt onder verantwoordelijkheid van een door het 

bestuur betaald voetbal aangewezen competitieleider. 
2. Voor 15 maart worden aan de betaaldvoetbalorganisaties bekend gemaakt: 

a. de uiterste datum voor het indienen van wensen voor het wedstrijdprogramma; 
b. de data waarop de competities aanvangen. 

3. Het bestuur betaald voetbal streeft ernaar rekening te houden met deze wensen, doch is daartoe niet verplicht. 
4. a. Het wedstrijdprogramma wordt door het bestuur betaald voetbal vastgesteld en ten minste drie weken voor aanvang van 

de desbetreffende competitie aan de betaaldvoetbalorganisaties bekend gemaakt. 
b. Het hiervoor onder a genoemde wedstrijdprogramma is voor alle betaaldvoetbalorganisaties bindend, behoudens in 

geval van door de competitieleider geconstateerde overmacht dan wel door wijzigingen die door het bestuur betaald 
voetbal in het wedstrijdprogramma worden gemaakt overeenkomstig het bepaalde in dit artikel. 

5. Een betaaldvoetbalorganisatie is verplicht met het desbetreffende elftal aan een wedstrijd deel te nemen, wanneer de 
voorlopige vaststelling van die wedstrijd ten minste vier dagen tevoren en de definitieve vaststelling ten minste achtenveertig 
uur tevoren aan haar is medegedeeld.  

6. Een vastgestelde wedstrijd kan door het bestuur betaald voetbal worden uitgesteld indien: 
a. aan de belanghebbenden daarvan ten minste twaalf uur tevoren kennis is gegeven; 
b. het bestuur betaald voetbal ten minste tweeënzeventig uur voor de aanvangstijd van de vastgestelde wedstrijd een met 

redenen omkleed verzoek tot uitstel heeft ontvangen. 
7.  Onverminderd het bepaalde in lid 6 van dit artikel, kan een vastgestelde wedstrijd in de eredivisie door het bestuur betaald 

voetbal worden verplaatst indien een betaaldvoetbalorganisatie, uitkomend in een door de UEFA georganiseerde 
clubcompetitie, die aan deze wedstrijd deelneemt daarom schriftelijk en gemotiveerd heeft verzocht. 

8.  Een verzoek als bedoeld in lid 7 van dit artikel kan uitsluitend door het bestuur betaald voetbal worden gehonoreerd indien: 
a.  het verzoek minimaal vier weken voor de betreffende wedstrijd in de eredivisie door het bestuur betaald voetbal is 

ontvangen, tenzij er naar het oordeel van het bestuur betaald voetbal gegronde redenen zijn om een later ontvangen 
verzoek te honoreren; en 

b.  het verzoek betrekking heeft op een wedstrijd in de eredivisie die staat gepland direct voorafgaand aan en/of na afloop 
van een wedstrijd uit een door de UEFA georganiseerde clubcompetitie waaraan de verzoekende 
betaaldvoetbalorganisatie deelneemt. 

9.  Indien het bestuur betaald voetbal een verzoek als bedoeld in lid 7 van dit artikel honoreert, kan het bestuur betaald voetbal 
één of meer andere eredivisie-, play-off- en/of bekerwedstrijden verplaatsen, mits de belangen van derden zich daartegen 
naar het oordeel van het bestuur betaald voetbal niet verzetten. 

10. a. Indien van overheidswege een wedstrijd wordt verboden, dient deze alsnog te worden gespeeld binnen een termijn van 
acht weken vanaf de oorspronkelijke wedstrijddatum, doch uiterlijk voor het einde van de reguliere competitie en in ieder 
geval voor de eerste play-offwedstrijd. 

b. Teneinde te bevorderen dat de nieuwe wedstrijd in de eigen accommodatie kan worden gespeeld, treedt de 
thuisspelende club zo spoedig mogelijk in overleg met de betrokken lokale autoriteiten. 
Uiterlijk binnen twee weken na de oorspronkelijke wedstrijddatum, doch uiterlijk voor het einde van de reguliere 
competitie en in ieder geval voor de eerste play-offwedstrijd, dient de thuisspelende club aan het bestuur betaald voetbal 
kenbaar te maken of en zo ja, op welke data de wedstrijd alsnog in haar accommodatie kan worden gespeeld.  

c. Wanneer niet tijdig een nieuwe datum voor de wedstrijd bij de thuisspelende club kan worden vastgesteld, wordt de 
wedstrijd gespeeld bij de tegenstander binnen de onder a genoemde termijn. 
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Eveneens uiterlijk binnen twee weken na de oorspronkelijke wedstrijddatum, doch uiterlijk voor het einde van de 
reguliere competitie en in ieder geval voor de eerste play-offwedstrijd, dient ook de tegenstander aan het bestuur betaald 
voetbal kenbaar te maken of en zo ja, op welke data de wedstrijd in zijn accommodatie kan worden gespeeld. 

d. Wanneer niet tijdig een nieuwe datum voor de wedstrijd bij de tegenstander kan worden vastgesteld 
- wordt de wedstrijd binnen de onder a genoemde termijn gespeeld 
- op een door het bestuur betaald voetbal aan te wijzen neutraal speelveld en, 
- indien het bestuur betaald voetbal zulks wenselijk oordeelt, zonder publiek. 
Het bestuur betaald voetbal is bevoegd de wedstrijd op een ander speelveld dan genoemd in artikel 30 vast te stellen. 

e. Wanneer de wedstrijd niet tijdig conform het bepaalde onder a, b, c dan wel d kan worden gespeeld, beslist het bestuur 
betaald voetbal, gehoord hebbende de beide betrokken clubs. 

f. Indien de wedstrijd op het speelveld van de tegenstander of op neutraal speelveld is gespeeld, dan worden de door de 
organiserende betaaldvoetbalorganisatie en/of de organisatie in redelijkheid gemaakte kosten aan de organiserende 
betaaldvoetbalorganisatie en/of organisatie uit de recette vergoed. Uit het eventuele resterende bedrag van de recette 
wordt aan de thuisspelende betaaldvoetbalorganisatie de oorspronkelijk redelijkerwijs verwachte recette vergoed. Het 
bestuur betaald voetbal stelt, de thuisspelende betaaldvoetbalorganisatie gehoord hebbend, die vergoeding vast. Het 
resterende deel wordt in principe gelijkelijk verdeeld tussen de beide betaaldvoetbalorganisaties met dien verstande dat 
de betaaldvoetbalorganisatie bij wie de oorzaak van het opnieuw vaststellen van de wedstrijd ligt geen deel ontvangt. 
Dat deel zal worden gestort in het Projectstimuleringsfonds Betaald Voetbal. 

 
Artikel 17 – Competitieresultaten 
1. De rangorde in een competitie wordt bepaald door het aantal behaalde wedstrijdpunten. Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten 

is het aantal verliespunten bepalend voor de positie op de ranglijst, dat wil zeggen hoe meer verliespunten, hoe lager de 
positie. Zijn het aantal wedstrijdpunten en het aantal verliespunten gelijk, dan is het doelsaldo bepalend. Is het doelsaldo 
gelijk, dan is het aantal doelpunten "voor" beslissend. Is het aantal doelpunten "voor" gelijk, dan is het totale resultaat van de 
onderlinge competitiewedstrijden beslissend waarbij de in een uitwedstrijd gescoorde doelpunten dubbel tellen. Indien het 
totale resultaat van de onderlinge competitiewedstrijden geen beslissing brengt of kan brengen dan wordt de rangorde 
bepaald door: 
a. de alfabetische volgorde van de naam van de desbetreffende betaaldvoetbalorganisaties, ingeval de reguliere competitie 

nog niet is geëindigd; of 
b. het lot, ingeval de reguliere competitie is geëindigd. 
Het hiervoor vermelde laat onverlet het bepaalde in lid 4 van dit artikel. 

2. Voor een gewonnen wedstrijd ontvangt het winnende elftal drie punten. Bij een gelijkspel ontvangt elk elftal een punt. Bij 
verlies worden geen punten toegekend. 

3. Onder doelsaldo wordt verstaan, het aantal doelpunten "voor" verminderd met het aantal doelpunten "tegen". 
4. a. Wanneer in een competitie twee of meer elftallen in aanmerking komen voor een titel, plaatsen die leiden tot promotie of 

degradatie of beslissen over deelname aan internationale competities, dan is het doelsaldo beslissend, indien het 
behaalde aantal punten gelijk is. Is het doelsaldo gelijk dan is het aantal doelpunten “voor” beslissend. Is ook het aantal 
doelpunten “voor” gelijk, dan is het totale resultaat van de onderlinge competitiewedstrijden beslissend waarbij de in een 
uitwedstrijd gescoorde doelpunten dubbel tellen. Is ook het totale resultaat gelijk dan wordt een beslissingswedstrijd of 
een beslissingswedstrijdenreeks gespeeld. 

b. Is de beslissing afhankelijk van het resultaat van een beslissingswedstrijd, dan zal bij een gelijke stand na negentig 
minuten, de wedstrijd als volgt worden verlengd: 
- onmiddellijk na het verstrijken van de negentig minuten wordt de wedstrijd, nadat opnieuw is geloot voor de aftrap of 

doelkeuze, met twee maal vijftien minuten verlengd; 
- na vijftien minuten spelen wordt van doel gewisseld; 
- is er, nadat twee maal vijftien minuten is gespeeld, nog geen beslissing gevallen, dan valt de beslissing door het 

nemen van strafschoppen op de wijze als bepaald in de spelregels. 
c. Indien een beslissingswedstrijdenreeks wordt vastgesteld, is bij een gelijk aantal punten het doelsaldo van de reeks 

beslissend. Is het doelsaldo gelijk dan is het aantal doelpunten “voor” beslissend. Is dit ook gelijk dan wordt de beslissing 
verkregen door het nemen van strafschoppen op de wijze als bepaald in de spelregels. 

5. a. De betaaldvoetbalorganisatie waartoe het elftal behoort dat na afloop van de competitie van de eredivisie de meeste 
wedstrijdpunten heeft behaald, is kampioen van de eredivisie van de sectie betaald voetbal van Nederland. 

b. De betaaldvoetbalorganisatie waartoe het elftal behoort dat na afloop van de competitie van de eerste divisie de meeste 
wedstrijdpunten heeft behaald, is kampioen van de eerste divisie van de sectie betaald voetbal. 

c. Het bestuur betaald voetbal kan bij bestuursbesluit periodekampioenschappen organiseren. De regeling wordt voor de 
aanvang van het seizoen bekend gemaakt. 

d. Lid 4 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het in dit lid bepaalde. 
 

Titel 4: Vriendschappelijke wedstrijden en toernooien 
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Artikel 18 – Vriendschappelijke wedstrijden en toernooien 
1. a. Onder vriendschappelijke wedstrijden wordt verstaan wedstrijden die niet worden gespeeld: 

- volgens een competitie-, play-off- en/of bekerreglement van de KNVB, of, 
- in het kader van een georganiseerde competitie door een internationale voetbalbond. 

b. Onder toernooien wordt verstaan een volgens een beker of competitiesysteem door een betaaldvoetbalorganisatie 
uitgeschreven reeks van twee of meer wedstrijden, waarbij de uitslagen bepalen, welk elftal winnaar is en eventueel 
recht heeft op een prijs of titel. 

2. Zonder toestemming van het bestuur betaald voetbal mogen aan vriendschappelijke wedstrijden of een toernooi in geen 
geval de naam van enig kampioenschap of de naam van een sponsor worden verbonden. 

3. Bij toernooien kan met betrekking tot de duur van de wedstrijden van de wedstrijdbepalingen worden afgeweken, mits in een 
ronde de duur voor alle wedstrijden gelijk is. 

4. Deelnemende buitenlandse teams zijn voor het voeren van reclame op wedstrijdkleding in Nederland onderworpen aan het 
Sponsoringreglement Betaald Voetbal. 

 
Artikel 19 – Toestemming 
1. Elke betaaldvoetbalorganisatie, hierna te noemen verzoeker, die voornemens is binnen Nederland een vriendschappelijke 

wedstrijd of een toernooi om vaste prijzen of wisselprijzen uit te schrijven, waaraan onder de sectie betaald voetbal 
ressorterende betaaldvoetbalorganisaties kunnen deelnemen, moet het bestuur betaald voetbal ten minste twee weken voor 
aanvang van de eerste wedstrijd, op het daartoe bestemde formulier, om toestemming verzoeken. 

2. Alleen na verkregen toestemming van het bestuur betaald voetbal kunnen leden van de KNVB aan de in lid 1 van dit artikel 
genoemde wedstrijd(en) deelnemen. 

3. Het bestuur betaald voetbal verleent aan verzoeker alleen toestemming op voorwaarde dat de financiële afrekening aan het 
bestuur betaald voetbal ter goedkeuring wordt voorgelegd. 

4. Het bovenstaande geldt ook indien buitenlandse elftallen aan vriendschappelijke wedstrijden of toernooien deelnemen. Voor 
het spelen tegen buitenlandse elftallen dient afzonderlijk toestemming te worden verkregen overeenkomstig artikel 25 van 
dit reglement. 

 
Artikel 20 – Deelneming 
1. a. Aan een vriendschappelijke wedstrijd of een toernooi mag niet worden deelgenomen door leden van de KNVB, die door 

het bevoegde tuchtrechtelijk orgaan zijn geschorst dan wel uit het lidmaatschap zijn ontzet. 
b. In geval van overtreding van het in lid 1 onder a bepaalde kan het bestuur betaald voetbal de desbetreffende 

wedstrijd(en) ongeldig verklaren, onverminderd de bevoegdheid van het bevoegde tuchtrechtelijk orgaan om een straf op 
te leggen. 

2. De deelnemende betaaldvoetbalorganisaties zijn met betrekking tot de samenstelling van haar elftallen onderworpen aan de 
bepalingen, die zouden gelden, indien het desbetreffende elftal aan door het bestuur betaald voetbal vastgestelde 
competitiewedstrijden zou deelnemen. 

3. Wanneer later blijkt dat in een wedstrijd een speler is uitgekomen, die daartoe niet gerechtigd was, moeten eventueel door 
het desbetreffende elftal behaalde prijzen worden teruggegeven. 

 
Artikel 21 – Verplichtingen verzoeker 
1. Verzoeker, genoemd in artikel 19 lid 1 van dit reglement, is verplicht voor aanvang van een vriendschappelijke wedstrijd of 

een toernooi aan alle deelnemende betaaldvoetbalorganisaties mededeling te doen van de regels, die voor deze 
wedstrijd(en) zullen gelden. 

2. Verzoeker zal voor de aanvang van elke wedstrijd de voorgeschreven wedstrijdformulieren uitreiken. Indien deze niet 
voorhanden zijn, dient een schriftelijke opgave te worden verstrekt, als genoemd in artikel 11 lid 1 onder b van dit reglement.  

3. Verzoeker is verplicht binnen vier dagen na de laatste wedstrijddag een volledig ingevulde en ondertekende opgave te doen 
van de uitslag(en) van de gespeelde wedstrijd(en) aan het bestuur betaald voetbal.  

 
Artikel 22 – Verplichtingen betaaldvoetbalorganisaties 
Het bepaalde in artikel 11 van dit reglement is van overeenkomstige toepassing op een vriendschappelijke wedstrijd of een 
toernooi. 
 
Artikel 23 – Deelneming gelegenheidselftallen 
1. Indien in een toernooi door het bestuur betaald voetbal samengestelde elftallen uitkomen, mogen de personen, die in een 

dergelijk samengesteld elftal hebben gespeeld, in dat toernooi niet voor andere elftallen uitkomen.  
2. Na verkregen toestemming van het bestuur betaald voetbal mogen in bijzondere gevallen aan een toernooi ook elftallen 

deelnemen, die zijn samengesteld uit spelers die niet allen gerechtigd zijn om voor dezelfde betaaldvoetbalorganisatie uit te 
komen. 

3. De namen van de spelers die aan deze gelegenheidselftallen deelnemen, dienen ten minste een week voor de 
desbetreffende wedstrijd aan het bestuur betaald voetbal te zijn opgegeven, zulks onder overlegging van een schriftelijke 
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akkoordverklaring van de betaaldvoetbalorganisaties waarvoor deze spelers speelgerechtigd zijn, bij verzuim waarvan de 
deelneming kan worden ontzegd. 

 
Artikel 24 – Heffing 
1. Binnen zeven dagen na de laatste wedstrijddag dient bij het bestuur betaald voetbal een opgave van ontvangsten en 

uitgaven van het toernooi te worden ingediend. Voorts dient binnen veertien dagen na de laatste wedstrijddag aan het 
bestuur betaald voetbal een bedrag te zijn afgedragen gelijk aan 2,5% van de bruto ontvangst, berekend over het totaal aan 
ontvangsten van alle wedstrijden van het toernooi tezamen. 

2. Onder de hiervoor in lid 1 genoemde bruto ontvangst wordt verstaan: de ontvangen entreegelden, vermeerderd met 
sponsorbaten en ontvangsten uit radio en tv-uitzendingen, verminderd met omzetbelasting, voor zover geheven. 

3. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op vriendschappelijke wedstrijden. 
 

Titel 5: Wedstrijden tegen buitenlandse elftallen 
 
Artikel 25 – Wedstrijden buitenlandse elftallen 
1. Voor elke vriendschappelijke wedstrijd van een elftal van een betaaldvoetbalorganisatie tegen een buitenlands elftal moet 

door deze betaaldvoetbalorganisatie ten minste veertien dagen voor de wedstrijd op de daarvoor bestemde formulieren aan 
het bestuur betaald voetbal toestemming worden verzocht en verkregen. 

2. Voor elke wedstrijd, die in Nederland tussen buitenlandse elftallen wordt gespeeld, dient door de organisator van de 
desbetreffende wedstrijd aan de betaaldvoetbalorganisatie op wier speelveld zal worden gespeeld, op de hiervoor in lid 1 
bepaalde wijze toestemming te worden verzocht en verkregen van het bestuur betaald voetbal. 

3. Bij vriendschappelijke wedstrijden tegen buitenlandse elftallen kan toestemming worden gegeven om maximaal twee spelers 
op te stellen, die niet speelgerechtigd zijn voor de verzoekende betaaldvoetbalorganisatie, mits de desbetreffende speler 
voor het overige voldoet aan de voorwaarden om aan wedstrijden van de KNVB deel te nemen. In bijzondere 
omstandigheden kan toestemming worden verleend voor het laten deelnemen van twee buitenlandse voetbalwerknemers, 
die niet voldoen aan de voorwaarden om aan wedstrijden van de KNVB deel te nemen. 

4. Behoudens dispensatie van het bestuur van de FIFA zal het bestuur betaald voetbal geen toestemming verlenen voor het 
spelen van wedstrijden tegen of het laten spelen van wedstrijden door elftallen van organisaties onderling, die niet zijn 
aangesloten bij bonden, die lid zijn van de FIFA. 

 

Titel 6: Scheidsrechter, assistent-scheidsrechters en de vierde official 
 
Artikel 26 – Aanwijzing van de scheidsrechter, assistent-scheidsrechters, video-assistent-scheidsrechter en de vierde 
official 
1. a. Voor alle wedstrijden in de eredivisie, eerste divisie en KNVB beker, die onder verantwoordelijkheid van de sectie 

betaald voetbal worden gespeeld, worden door het bestuur betaald voetbal een scheidsrechter, twee assistent-
scheidsrechters en zo mogelijk een vierde official aangesteld. Voorts kan gebruik worden gemaakt van een video-
assistent-scheidsrechter met inachtneming van het protocol zoals dat is vastgesteld door de IFAB. Voor alle wedstrijden 
in de competities Onder 21 en Onder 18, die onder verantwoordelijkheid van de sectie betaald voetbal worden gespeeld, 
worden door het bestuur betaald voetbal een scheidsrechter en zo mogelijk twee assistent-scheidsrechters en een 
vierde official aangesteld. In het geval dat het bestuur betaald voetbal geen assistent-scheidsrechters heeft aangesteld 
voor een wedstrijd in de competitie Onder 21 of Onder 18, dan zijn de betreffende betaaldvoetbalorganisaties verplicht 
om ervoor zorg te dragen dat een lid van de KNVB als assistent-scheidsrechter optreedt. Deze persoon dient minimaal 
16 jaar te zijn. 

b. Het bestuur betaald voetbal bepaalt bij welke wedstrijden gebruik zal worden gemaakt van een video-assistent-
scheidsrechter en zal zulks ten minste vijf werkdagen voorafgaand aan de wedstrijd schriftelijk kenbaar maken aan de 
thuis- en uitspelende betaaldvoetbalorganisaties. 

2. Elke aanstelling van een scheidsrechter, assistent-scheidsrechter, video-assistent-scheidsrechter en een vierde official 
wordt medegedeeld via het door het bestuur betaald voetbal voor publicatie aangewezen medium of, indien dit niet meer 
mogelijk is, aan de thuis- en uitspelende betaaldvoetbalorganisaties. 

3. Indien een door het bestuur betaald voetbal aangestelde assistent-scheidsrechter niet bij de desbetreffende wedstrijd 
aanwezig is en op grond van het bepaalde in artikel 27 van dit reglement geen andere assistent-scheidsrechter kan worden 
aangewezen, is een elftal verplicht ervoor te zorgen, dat bij iedere door dit elftal te spelen wedstrijd een lid van de KNVB, 
niet jonger dan vijftien jaar, als assistent-scheidsrechter optreedt.  

4. Voor andere dan (na-) competitie- en/of bekerwedstrijden kunnen betaaldvoetbalorganisaties aan het bestuur betaald 
voetbal namen van scheidsrechters opgeven aan wie zij de leiding van daarbij aan te duiden wedstrijden zouden willen 
opdragen. Het bestuur betaald voetbal is bij de aanwijzing niet gebonden aan deze voorkeur. 
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Artikel 27 – Afwezigheid of uitvallen van scheidsrechter, assistent-scheidsrechter, video-assistent-scheidsrechter of 
assistent-video-assistent-scheidsrechter 
1. a. Als de scheidsrechter op het tijdstip van de aanvang van de wedstrijd niet aanwezig is, wordt een kwartier gewacht. Als 

hij dan nog niet aanwezig is, dan wordt de wedstrijd geleid door een door de KNVB aangestelde vierde official.  
b. Indien voor de desbetreffende wedstrijd geen vierde official is aangewezen, dan wordt de wedstrijd geleid door een 

aanwezige scheidsrechter die gerechtigd is wedstrijden in de sectie betaald voetbal te leiden.  
c. Indien voor de desbetreffende wedstrijd geen scheidsrechter aanwezig is die gerechtigd is wedstrijden in de sectie 

betaald voetbal te leiden, dan wordt de wedstrijd geleid door de voor die wedstrijd door de KNVB als eerste aangestelde 
assistent-scheidsrechter. 

2. a. Is de scheidsrechter door de vierde official vervangen dan zal de oorspronkelijk aangewezen scheidsrechter, als hij 
tijdens de eerste helft van de wedstrijd verschijnt, de leiding in de tweede speelhelft overnemen. Verschijnt hij, als de 
tweede speelhelft is aangevangen, dan fungeert de vierde official, die zijn plaats heeft ingenomen, tot het einde van de 
wedstrijd als scheidsrechter. 

b. Is de scheidsrechter vervangen door een andere scheidsrechter, die gerechtigd is wedstrijden in de sectie betaald 
voetbal te leiden, en verschijnt de oorspronkelijk aangestelde scheidsrechter, nadat de wedstrijd reeds is aangevangen, 
dan zal de plaatsvervanger de gehele verdere wedstrijd leiden. 

c. Is de scheidsrechter door de eerst aangestelde assistent-scheidsrechter vervangen dan zal de oorspronkelijk 
aangestelde scheidsrechter, als hij tijdens de eerste helft van de wedstrijd verschijnt, de leiding in de tweede speelhelft 
overnemen. Verschijnt hij, als de tweede speelhelft is aangevangen, dan fungeert eerst aangestelde assistent-
scheidsrechter, die zijn plaats heeft ingenomen, tot het einde van de wedstrijd als scheidsrechter. 

3. a. Als de assistent-scheidsrechter een kwartier voor de aanvang van de wedstrijd niet aanwezig is, zal de door de KNVB 
aangestelde vierde official hem vervangen.  

b. Indien geen door de KNVB aangestelde vierde official aanwezig is, dient in eerste instantie een tot de sectie betaald 
voetbal toegelaten assistent-scheidsrechter te worden benaderd, bij afwezigheid van wie achtereenvolgens in 
aanmerking komen een tot de KNVB competitie van de sectie amateurvoetbal toegelaten scheidsrechter of bij gebreke 
hiervan elk lid van de KNVB. Genoemde scheidsrechters of leden van de KNVB mogen geen lid zijn van een van de 
betrokken betaaldvoetbalorganisaties. 

4. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel is eveneens van toepassing indien een scheidsrechter of een assistent-
scheidsrechter tijdens de wedstrijd uitvalt. 

5. a.  Als de video-assistent-scheidsrechter op het tijdstip van de aanvang van de wedstrijd niet aanwezig is, dan wordt hij 
vervangen door een persoon die gerechtigd is te fungeren als video-assistent-scheidsrechter. Indien geen vervanger 
aanwezig is, dan wordt tijdens de gehele wedstrijd geen gebruik gemaakt van de video-assistent-scheidsrechter. 

b.  Als de assistent-video-assistent-scheidsrechter op het tijdstip van de aanvang van de wedstrijd niet aanwezig is, dan wordt 
hij vervangen door een persoon die gerechtigd is te fungeren als assistent-video-assistent-scheidsrechter. Indien geen 
vervanger aanwezig is, dan wordt tijdens de gehele wedstrijd geen gebruik gemaakt van de video-assistent-scheidsrechter. 

6.  Indien een video-assistent-scheidsrechter of een assistent-video-assistent-scheidsrechter tijdens de wedstrijd uitvalt, dan is 
het bepaalde in lid 5 van dit artikel vanaf dat moment van overeenkomstige toepassing. 

7.  Uitsluitend indien er een minuut voor aanvang van de wedstrijd geen beeldverbinding tot stand is gebracht met de video-
assistent-scheidsrechter, dan zal tijdens de wedstrijd geen gebruik worden gemaakt van de video-assistent-scheidsrechter. 

8.  Indien tijdens de wedstrijd de video-assistent-scheidsrechter de wedstrijdbeelden niet meer terug kan kijken, dan zal geen 
gebruik worden gemaakt van de video-assistent-scheidsrechter doch uitsluitend voor de duur dat hij deze wedstrijdbeelden 
niet meer terug kan kijken.  

 
Artikel 28 – Taken en bevoegdheden van de scheidsrechter, de assistent-scheidsrechters, de video-assistent-
scheidsrechter en de vierde official  
1. De taken en bevoegdheden van de scheidsrechter, de assistent-scheidsrechters, de video-assistent-scheidsrechter en de 

vierde official worden mede bepaald door:  
a. de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen, waaronder begrepen de spelregels; 
b. het bepaalde in de reglementen van de KNVB, dit reglement in het bijzonder; en 
c. indien gebruikt wordt gemaakt van de video-assistent-scheidsrechter, het protocol zoals dat is vastgesteld door de IFAB. 

2. a. De scheidsrechter is op grond van de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen, bevoegd de daarin vermelde 
straffen op te leggen bij wedstrijden, waarvoor hij als scheidsrechter is aangesteld. 

b. Een scheidsrechter is op grond van de spelregels bevoegd een wedstrijd tijdelijk of definitief te staken. 
c. Het bestuur betaald voetbal is bevoegd de scheidsrechter dienaangaande aanwijzingen te geven. 

3. a. De scheidsrechter, assistent-scheidsrechters en vierde official dienen gekleed te zijn in een zwart kostuum, behoudens 
in geval een van de elftallen in een zwart shirt aan de wedstrijd deelneemt.  

b. Het bestuur betaald voetbal kan nadere voorschriften vaststellen met betrekking tot het merk en de uitvoering van het 
kostuum alsook ten aanzien de kleur. Dit geldt tevens voor de uitgaanskleding die in het kader van het reizen naar en 
van wedstrijden wordt gedragen.  
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c. Ten aanzien van de kleding van de scheidsrechter, assistent-scheidsrechters en vierde official is verder het bepaalde in 
de Handleiding voor Scheidsrechters Veldvoetbal van toepassing.  

4. Voor het begin van de wedstrijd keurt de scheidsrechter het speelveld. Nadat hij het speelveld heeft goedgekeurd, draagt hij 
er zorg voor dat de elftallen de wedstrijd op het vastgestelde tijdstip aanvangen. 

5. Wanneer de scheidsrechter de bezwaren, genoemd in artikel 37 van dit reglement, juist oordeelt en de thuisspelende 
betaaldvoetbalorganisatie zich niet kan beroepen op een ter zake verleende vrijstelling, wordt de wedstrijd niet gespeeld of 
wordt deze, indien reeds aangevangen, gestaakt. 

6. De scheidsrechter heeft het recht een wedstrijd niet te laten spelen of uitspelen indien hij naar zijn mening in het uitoefenen 
van zijn functie ernstig wordt belemmerd ten gevolge van een verzuim van de thuisspelende betaaldvoetbalorganisatie als 
genoemd in artikel 37 van dit reglement. 

 
Artikel 29 – Vergoedingen voor scheidsrechter, de assistent-scheidsrechters en vierde official 
1. Aan de scheidsrechter, assistent-scheidsrechters en vierde official betaald voetbal wordt voor het deelnemen aan 

wedstrijden een vergoeding verstrekt krachtens de met de KNVB gesloten arbeidsovereenkomst.  
2. Aan de scheidsrechter, assistent-scheidsrechters en vierde official behorende tot de categorie van de niet actieve amateurs, 

genoemd in het Reglement Amateurbepalingen wordt voor het deelnemen aan wedstrijden een vergoeding verstrekt, 
volgens door het bestuur betaald voetbal vastgestelde normen. 

 

Titel 7: Accommodaties 
 
Artikel 30 – Speelvelden en kleedgelegenheden  
1. Een betaaldvoetbalorganisatie dient bij aanvang van het seizoen te beschikken over twee door het bestuur betaald voetbal 

goedgekeurde speelvelden. 
2. a. Een betaaldvoetbalorganisatie is verplicht haar bindende thuiswedstrijden te spelen op een speelveld met in de 

onmiddellijke nabijheid daarvan een kleedgelegenheid, die voldoet aan door het bestuur betaald voetbal daaraan 
gestelde eisen. 

b. Het eerste team van een betaaldvoetbalorganisatie, dat uitkomt in de eredivisie van de sectie betaald voetbal, is, in 
aanvulling op het bepaalde onder a. van dit lid, verplicht zijn bindende thuiswedstrijden te spelen op een speelveld dat de 
volgende afmetingen kent: lengte 105 meter en breedte 68 meter. 

c. Het bestuur betaald voetbal kan ontheffing verlenen van het bepaalde onder b. van dit lid. 
3. Indien een betaaldvoetbalorganisatie tijdens het seizoen van speelveld wil veranderen, is zij verplicht hiervan een maand 

tevoren aan het bestuur betaald voetbal schriftelijk mededeling te doen. 
4. Een betaaldvoetbalorganisatie is niet gerechtigd wedstrijden te spelen op een ander dan de in lid 2 onder a. en b. van dit 

artikel genoemde speelvelden, alvorens dit door het bestuur betaald voetbal is goedgekeurd. Een betaaldvoetbalorganisatie 
kan echter niet in gebreke worden gesteld, indien de keuring niet binnen de in lid 3 van dit artikel genoemde termijn heeft 
plaatsgevonden.  

5. Het bestuur betaald voetbal heeft te allen tijde het recht de goedkeuring van een speelveld te herroepen. 
6. Indien bij een herkeuring van een speelveld en/of kleedgelegenheid de voorgeschreven maatregelen niet of niet naar 

behoren zijn uitgevoerd, kan daarvoor door het bestuur betaald voetbal een boete worden opgelegd.  
 
Artikel 31 – Tijdelijke speelvelden 
1. Het bestuur betaald voetbal is bevoegd een betaaldvoetbalorganisatie toestemming te verlenen om een of meer 

thuiswedstrijden te spelen op een ander goedgekeurd speelveld dan het speelveld genoemd in artikel 30 lid 1 en 2 van dit 
reglement. 

2. Indien een betaaldvoetbalorganisatie tijdelijk niet kan voldoen aan de voorwaarde om over een goedgekeurd speelveld te 
beschikken, kan het bestuur betaald voetbal voor ten hoogste twee thuiswedstrijden uitstel verlenen of in plaats daarvan 
twee uitwedstrijden vaststellen. 

3. Indien wegens het niet ter beschikking hebben van een speelveld een derde wedstrijd geen doorgang kan vinden, wordt de 
betaaldvoetbalorganisatie het verder deelnemen aan de competitie ontzegd en worden alle door haar reeds gespeelde 
wedstrijden ongeldig verklaard, tenzij het bepaalde in de tweede zin van artikel 30 lid 4 van dit reglement van toepassing is. 

4. Indien blijkt dat de betaaldvoetbalorganisatie zich naar het oordeel van het bestuur betaald voetbal niet voldoende heeft 
ingespannen om de regelmatige afwerking van het wedstrijdprogramma te bevorderen, is het bestuur betaald voetbal 
bevoegd met onmiddellijke ingang de in lid 3 van dit artikel genoemde maatregelen te treffen. 

 
Artikel 32 – Ter beschikking stellen van een speelveld aan derden 
1. Een betaaldvoetbalorganisatie, die een speelveld in gebruik ontvangt van een ander, is verantwoordelijk voor het naleven 

van het bepaalde in artikel 30 van dit reglement.  
2. Indien een betaaldvoetbalorganisatie, die haar speelveld en kleedgelegenheid tijdelijk aan een andere 

betaaldvoetbalorganisatie ter beschikking heeft gesteld, daarmede in gebreke blijft of anderszins te kort schiet in haar 
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verplichtingen, kan het bestuur betaald voetbal van deze overtreding aangifte doen bij de aanklager betaald voetbal, 
onverminderd de verplichting van eerstbedoelde betaaldvoetbalorganisatie om tevergeefs gemaakte kosten te vergoeden.  

 
Artikel 33  
1. De thuisspelende betaaldvoetbalorganisatie dient zodanige maatregelen te nemen dat op het moment van de keuringen, 

zoals genoemd in artikel 35 en 36 van dit reglement, over een speelveld kan worden beschikt, dat in een zodanige toestand 
verkeert dat de wedstrijd gespeeld kan worden op het vastgestelde tijdstip. 

2. Alle betaaldvoetbalorganisaties die uitkomen in de eredivisie van de sectie betaald voetbal, dienen over veldverwarming te 
beschikken, met uitzondering van die betaaldvoetbalorganisaties die over een goedgekeurd kunstgrasveld beschikken 
conform de daaraan door de KNVB gestelde vereisten. 

3. Het bestuur betaald voetbal kan ontheffing verlenen van het in dit artikel bepaalde.  
 
Artikel 34 
1. Indien een betaaldvoetbalorganisatie de beschikking heeft over een stadion met een verschuifbaar dak, dat het speelveld 

kan overdekken, staat het de betaaldvoetbalorganisatie vrij het dak open dan wel dicht te hebben tijdens een wedstrijd.  
2. a. Tijdens de wedstrijd dient het verschuifbare dak in de stand te blijven, waarin het dak een uur voor aanvang van de 

wedstrijd staat. 
b. In het geval dat de thuisspelende betaaldvoetbalorganisatie heeft gekozen voor het spelen van de wedstrijd met een 

open dak, kan de scheidsrechter voor aanvang van de wedstrijd beslissen dat het dak moet worden gesloten indien de 
weersomstandigheden van dien aard zijn dat de wedstrijd anders niet kan worden gespeeld, zulks onder de voorwaarde 
dat het sluiten van het dak, mede in verband met de veiligheid, tot de mogelijkheden behoort. 

3. Onder de voorwaarde dat het sluiten van het dak, mede in verband met de veiligheid, tot de mogelijkheden behoort, kan de 
scheidsrechter tijdens de wedstrijd beslissen dat het dak moet worden gesloten indien de weeromstandigheden zodanig 
wijzigen dat de wedstrijd anders niet zal kunnen worden uitgespeeld. 

 
Artikel 35 – Keuring van het speelveld waarop de elftallen deelnemen aan de eredivisie en eerste divisie betaald 
voetbal  
1. a. Met de keuring van het speelveld waarop de eerste en tweede elftallen van betaaldvoetbalorganisaties deelnemen aan 

de eredivisie en eerste divisie betaald voetbal, is de voor het speelveld aangewezen consul belast, behoudens in de 
gevallen waarin het bestuur betaald voetbal anders bepaalt.  

b. Een betaaldvoetbalorganisatie is verplicht de consul toegang te verschaffen tot het speelveld op het tijdstip, waarop hij 
heeft bericht het speelveld te zullen keuren. Een vertegenwoordiger met beslissingsbevoegdheid van de desbetreffende 
betaaldvoetbalorganisatie dient daarbij aanwezig te zijn. 

2. a. De consul keurt een speelveld alleen indien hij twijfelt aan de gesteldheid van het speelveld. Van zijn twijfel terzake de 
gesteldheid van een speelveld doet de consul direct melding aan het bestuur betaald voetbal.  

b. Indien de betaaldvoetbalorganisatie naar het oordeel van de consul niet beschikt over een speelklaar veld, doet hij 
hiervan direct melding aan het bestuur betaald voetbal. 

c. Nadat de consul zijn hiervoor onder b genoemde bevindingen aan het bestuur betaald voetbal heeft kenbaar gemaakt, 
onderwerpt de voor de desbetreffende wedstrijd door de KNVB aangestelde scheidsrechter of een op verzoek van het 
bestuur betaald voetbal in de nabijheid van het speelveld wonende scheidsrechter, het speelveld eveneens aan een 
keuring. 

d. Indien de voor de desbetreffende wedstrijd door de KNVB aangestelde scheidsrechter of een op verzoek van het bestuur 
betaald voetbal in de nabijheid van het speelveld wonende scheidsrechter het speelveld niet speelklaar acht, keurt hij het 
speelveld af, zulks met inachtneming van het hieronder in lid 3 bepaalde. 

e. Indien geen melding als genoemd onder c is ontvangen, onderwerpt de door de KNVB aangewezen scheidsrechter bij 
aankomst het speelveld aan een keuring. 

3. a. Afkeuring van het speelveld op de dag voor de wedstrijd is slechts mogelijk, wanneer de scheidsrechter de toestand van 
het speelveld zodanig acht, dat het de volgende dag ook bij de gunstigste weersgesteldheid, het jaargetijde in 
aanmerking genomen, niet speelklaar zal zijn.  

b. De scheidsrechter is in dat geval verplicht om contact op te nemen met het bestuur betaald voetbal. 
4. Eerst nadat de scheidsrechter het speelveld en de weersgesteldheid geschikt heeft bevonden om de wedstrijd op het 

vastgestelde tijdstip te laten spelen, roept hij de elftallen daartoe op.  
5. Indien de consul en/of de scheidsrechter van mening zijn dat het afkeuren van het speelveld een gevolg is van enige 

nalatigheid, doet hij hiervan mededeling aan het bestuur betaald voetbal.  
6. a. Het bestuur betaald voetbal is bevoegd om in afwijking van het in deze titel bepaalde andere procedures met betrekking 

tot de keuring van speelvelden vast te stellen.  
b. Deze afwijkende keuringsprocedures worden voor de aanvang van het seizoen bekend gemaakt. 
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Artikel 36 – Keuring van het speelveld waarop de tweede elftallen deelnemen aan een reserve divisie betaald voetbal 
en waarop de Onder 21 en Onder 18 elftallen deelnemen aan de competities 
1. a. Met de keuring van het speelveld waarop de tweede elftallen, Onder 21 en Onder 18 elftallen van 

betaaldvoetbalorganisaties deelnemen aan een reserve divisie betaald voetbal respectievelijk de competities Onder 21 
en Onder 18, is de voor het speelveld aangewezen consul belast, behoudens in de gevallen waarin het bestuur betaald 
voetbal anders bepaalt.  

b. Een betaaldvoetbalorganisatie is verplicht de consul toegang te verschaffen tot het speelveld op het tijdstip, waarop hij 
heeft bericht het speelveld te zullen keuren. Een vertegenwoordiger met beslissingsbevoegdheid van de desbetreffende 
betaaldvoetbalorganisatie dient daarbij aanwezig te zijn. 

2. a. De consul keurt een speelveld alleen indien hij twijfelt aan de gesteldheid van het speelveld. Van zijn twijfel terzake de 
gesteldheid van een speelveld doet de consul direct melding aan het bestuur betaald voetbal.  

b. Indien de betaaldvoetbalorganisatie naar het oordeel van de consul niet beschikt over een speelklaar veld, doet hij 
hiervan direct melding aan het bestuur betaald voetbal. 

c. Nadat de consul zijn hiervoor onder b. genoemde bevindingen aan het bestuur betaald voetbal heeft kenbaar gemaakt, 
onderwerpt de voor de desbetreffende wedstrijd door de KNVB aangestelde scheidsrechter of een op verzoek van het 
bestuur betaald voetbal in de nabijheid van het speelveld wonende scheidsrechter of een hiertoe door de KNVB 
aangewezen persoon die lid is van de KNVB, het speelveld eveneens aan een keuring. 

d. Indien de voor de desbetreffende wedstrijd door de KNVB aangestelde scheidsrechter of een op verzoek van het bestuur 
betaald voetbal in de nabijheid van het speelveld wonende scheidsrechter of een hiertoe door de KNVB aangewezen 
persoon die lid is van de KNVB, het speelveld niet speelklaar acht, keurt hij het speelveld af. 

e. Indien geen melding als genoemd onder c is ontvangen, onderwerpt de door de KNVB aangewezen scheidsrechter bij 
aankomst het speelveld aan een keuring. 

3. Eerst nadat de scheidsrechter het speelveld en de weersgesteldheid geschikt heeft bevonden om de wedstrijd op het 
vastgestelde tijdstip te laten spelen, roept hij de elftallen daartoe op. 

4. Indien de consul en/of de scheidsrechter en/of de in lid 2 vermelde persoon die door de KNVB aangewezen is het veld te 
keuren van mening zijn dat het afkeuren van het speelveld een gevolg is van enige nalatigheid, doet hij hiervan mededeling 
aan het bestuur betaald voetbal. 

5. a. Het bestuur betaald voetbal is bevoegd om in afwijking van het in deze titel bepaalde andere procedures met betrekking 
tot de keuring van speelvelden vast te stellen. 

b. Deze afwijkende keuringsprocedures worden voor de aanvang van het seizoen bekend gemaakt. 
 
Artikel 37 – Speelveldinrichting en spelmateriaal 
1. De thuisspelende betaaldvoetbalorganisatie is verplicht er voor te zorgen, dat het speelveld en het spelmateriaal voldoen 

aan de daaraan in de spelregels gestelde voorschriften. 
2. Indien de thuisspelende betaaldvoetbalorganisatie niet aan de hiervoor in lid 1 genoemde bepaling voldoet, is de 

uitspelende betaaldvoetbalorganisatie bevoegd haar bezwaren hiertegen aan de scheidsrechter kenbaar te maken. De 
bezwaren moeten terstond na het ontdekte verzuim aan de scheidsrechter kenbaar worden gemaakt, teneinde hem in de 
gelegenheid te stellen de kenbaar gemaakte bezwaren te beoordelen. 

3. De scheidsrechter geeft ten spoedigste kennis aan het bestuur betaald voetbal van elk verzuim, hiervoor genoemd in lid 2, 
ook al wordt zijn aandacht daarop niet gevestigd door uitspelende betaaldvoetbalorganisatie en is de wedstrijd (uit)gespeeld. 

 
Artikel 38 – Medische voorzieningen 
De thuisspelende betaaldvoetbalorganisatie moet: 
- tijdens de wedstrijden op het speelveld een verbandtrommel voor onmiddellijk gebruik aanwezig te hebben, die voldoet aan 

de door het bestuur betaald voetbal gestelde eisen; 
- een brancard aanwezig hebben; 
- de noodzakelijke medische voorzieningen kunnen treffen ter verzorging van bezoekers.  
 

Titel 8: Overige bepalingen 
 
Artikel 39 – Vrije toegang 
1. a. Een betaaldvoetbalorganisatie is verplicht vrije toegang te verlenen tot de door de sectie betaald voetbal uitgeschreven 

of goedgekeurde wedstrijden aan een ieder die in het bezit is van een door het bestuur betaald voetbal afgegeven, naar 
tijdsruimte beperkt, algemeen toegangsbewijs, dat is voorzien van een duidelijk gelijkend en door het bestuur betaald 
voetbal gewaarmerkt portret, zulks met inachtneming van de door de betaaldvoetbalorganisatie voor de desbetreffende 
wedstrijd vastgestelde regeling. De aanvraag dient vijf dagen tevoren te worden ingediend.  

b. De thuisspelende betaaldvoetbalorganisatie biedt de onder a genoemde personen een plaats aan overeenkomstig haar 
accommodatie. 
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2. Betaaldvoetbalorganisaties zijn verplicht een ieder, die daartoe door het bondsbestuur of het bestuur betaald voetbal 
schriftelijk is gemachtigd, op diens verlangen te allen tijde vrije toegang te verlenen tot de speelvelden en alle daarbij 
behorende of daarop voorkomende inrichtingen.  

3. Het recht van vrije toegang kan worden beperkt of ingetrokken, indien de wedstrijd wordt gespeeld onder auspiciën van een 
organisatie, die met goedkeuring van de KNVB wedstrijden laat spelen. 

 
Artikel 40 – Orde en veiligheid 
1. Het bestuur betaald voetbal kan in het belang van de orde en de veiligheid van spelers, functionarissen en publiek aan 

iedere betaaldvoetbalorganisatie algemeen geldende voorschriften en bijzondere aanwijzingen geven met betrekking tot de 
handhaving van de orde en de veiligheid bij wedstrijden of toernooien waarop de reglementen van de KNVB van toepassing 
zijn. 

2. Onverminderd het hiervoor in lid 1 bepaalde is elke betaaldvoetbalorganisatie zowel voor, tijdens als na de wedstrijd, 
ongeacht of sprake is van het spelen van een uit- of thuiswedstrijd of van een wedstrijd op een neutraal speelveld, verplicht 
tot het leveren van haar bijdrage aan: 
a. het handhaven van de orde zoals onder meer aangegeven in de hiervoor in lid 1 genoemde voorschriften en (bijzondere) 

aanwijzingen; 
b. de persoonlijke veiligheid van de spelers en functionarissen.  

 
Artikel 41 – Schadevergoeding 
Een betaaldvoetbalorganisatie is verplicht de schade te vergoeden die het gevolg is van wanordelijkheden, genoemd in artikel 
20 lid 2 onder a Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal, indien deze wanordelijkheden veroorzaakt zijn door (een 
gedeelte van) haar aanhang. 
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Hoofdstuk I: Algemene bepalingen 
 
Artikel 1 – Begripsbepalingen 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
a. "algemene vergadering" de algemene vergadering betaald voetbal. 
b. "bestuur" het bestuur betaald voetbal. 
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c. "aanklager" de aanklager betaald voetbal. 
d. "tuchtcommissie" de tuchtcommissie betaald voetbal. 
e. "commissie van beroep" de commissie van beroep betaald voetbal. 
f. "tuchtrechtelijk orgaan" de aanklager en/of de tuchtcommissie en/of de commissie van beroep. 
 
Artikel 2 – Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal 
1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 en 9 van de Statuten en onverminderd het bepaalde in het Reglement 

Buitengewone Tuchtrechtspraak, het Dopingreglement KNVB, het Reglement Centrale Tuchtrechtspraak Doping KNVB en 
het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie van het ISR, geschiedt de tuchtrechtspraak binnen de sectie betaald voetbal 
uitsluitend krachtens dit reglement. 

2. Voorzover in dit reglement niet anders is bepaald wordt de bevoegdheid tot het opleggen van straffen en het registreren van 
door de scheidsrechter gegeven waarschuwingen uitsluitend uitgeoefend door de tuchtrechtelijke organen, zoals genoemd 
in artikel 9 van de Statuten. 

3. a. Berichtgeving van de KNVB uit hoofde van dit reglement wordt per e-mailbericht aan betrokkene verzonden, indien de 
KNVB in het bezit is van een e-mailadres van betrokkene. 

b. Indien betrokkene verbonden is aan een betaaldvoetbalorganisatie dan wordt de berichtgeving per e-mailbericht aan de 
betreffende betaaldvoetbalorganisatie verzonden, waarna de betreffende betaaldvoetbalorganisatie betrokkene 
onverwijld hierover dient te informeren. 

c. Indien de KNVB niet in het bezit is van een e-mailadres van betrokkene en betrokkene niet is verbonden aan een 
betaaldvoetbalorganisatie dan wordt de berichtgeving per gewone post verzonden aan betrokkene. 

 
Artikel 3 – Tuchtrechtspraak  
Aan de tuchtrechtspraak krachtens dit reglement zijn onderworpen:  
a. de leden van de KNVB die zijn toegelaten tot, dan wel ressorteren onder de sectie betaald voetbal;  
b. de leden van de KNVB die functioneel betrokken zijn bij de sectie betaald voetbal;  
c. derden, die zich op enig moment hebben onderworpen aan de tuchtrechtspraak krachtens dit reglement.  
 

Hoofdstuk II: Benoeming en samenstelling van de tuchtrechtelijke organen 
 
Artikel 4 – Benoeming aanklager 
1. Op voorstel van het bestuur bepaalt de algemene vergadering het aantal aanklagers dat tegelijkertijd in functie is. 
2. Aanklagers dienen de hoedanigheid van meester in de rechten of Master of Laws te bezitten. 
3. De aanklagers worden op voordracht van het bestuur voor de duur van drie jaar benoemd door de afgevaardigden van de 

algemene vergadering. 
4. De benoemde aanklagers hebben zitting vanaf de dag volgende op de vergadering waarin de benoeming plaatsvond tot en 

met de dag waarop de derde daaropvolgende najaarsvergadering van de algemene vergadering betaald voetbal wordt 
gehouden. 

5. Jaarlijks treedt zoveel mogelijk een derde van de aanklagers volgens een op te maken rooster af. Aftredende aanklagers 
kunnen terstond worden herbenoemd met dien verstande dat de totale zittingsduur voor aanklagers maximaal twaalf jaar 
bedraagt. 

6. Indien een aanklager tussentijds aftreedt, kan het bestuur in de vacature voorzien. Een tussentijds benoemde aanklager 
neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. De benoeming dient in de eerstvolgende algemene 
vergadering ter bekrachtiging te worden voorgelegd, bij gebreke waarvan de benoeming vervalt. 

7. Het bestuur voorziet in de secretariaatsbijstand ten behoeve van de aanklager(s). 
 
Artikel 5 – Benoeming leden van de tuchtcommissie en de commissie van beroep 
1. a. De tuchtcommissie bestaat uit ten minste zeven leden. 

b. De commissie van beroep bestaat uit ten minste zes leden. 
c. Ten minste de helft van de leden van de tuchtcommissie respectievelijk de commissie van beroep dienen de 

hoedanigheid van meester in de rechten of Master of Laws te bezitten. 
2. a. De algemeen voorzitter van de tuchtcommissie en de algemeen voorzitter van de commissie van beroep worden op 

voordracht van het bestuur door de algemene vergadering benoemd. 
b. De algemeen voorzitter dient de hoedanigheid van meester in de rechten of Master of Laws te bezitten. 

3. De algemeen voorzitter en de overige leden van de tuchtcommissie respectievelijk de commissie van beroep worden op 
voordracht van het bestuur voor de duur van drie jaar benoemd door de afgevaardigden van de algemene vergadering. 

4. De benoemde leden hebben zitting vanaf de dag volgende op de vergadering waarin de benoeming plaatsvond tot en met 
de dag waarop de derde daaropvolgende najaarsvergadering van de algemene vergadering betaald voetbal wordt 
gehouden. 
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5. Jaarlijks treedt zoveel mogelijk een derde van de leden volgens een op te maken rooster af. Aftredende leden kunnen 
terstond worden herbenoemd met dien verstande dat de totale zittingsduur voor leden van de tuchtcommissie en leden van 
de commissie van beroep maximaal twaalf jaar bedraagt. 

6. Indien een lid tussentijds aftreedt, kan het bestuur, na overleg met de desbetreffende commissie, in de vacature voorzien. 
Een tussentijds benoemd lid neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. De benoeming dient in de 
eerstvolgende vergadering ter bekrachtiging te worden voorgelegd, bij gebreke waarvan de benoeming vervalt. 

7. Het bestuur voorziet in de secretariaatsbijstand ten behoeve van de tuchtcommissie en de commissie van beroep. 
 
Artikel 6 – Algemeen voorzitter 
De algemeen voorzitter: 
a. coördineert de werkzaamheden van het tuchtrechtelijk orgaan waarvan hij algemeen voorzitter is. 
b. adviseert het bestuur onder meer over de samenstelling van het tuchtrechtelijk orgaan waarvan hij algemeen voorzitter is. 
c. bevordert waar mogelijk de uniformiteit van de uitspraken het tuchtrechtelijk orgaan waarvan hij algemeen voorzitter is. 
 
Artikel 7 – Samenstelling van de behandelende tuchtcommissie en de commissie van beroep 
1. De behandeling van zaken door de tuchtcommissie respectievelijk de commissie van beroep geschiedt door drie leden. 
2. Deze leden, van wie er een als voorzitter optreedt, worden aangemerkt als de tuchtcommissie respectievelijk de commissie 

van beroep. 
3. Het lid dat als voorzitter optreedt, dient de hoedanigheid van meester in de rechten of Master of Laws te bezitten. 
 
Artikel 8 – Onverenigbaarheden 
1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 37 lid 4 van de Statuten geldt dat het lidmaatschap van de tuchtcommissie of 

het lidmaatschap van de commissie van beroep niet verenigbaar is met een functie: 
a. van aanklager binnen de KNVB; 
b. bij de financiële commissie betaald voetbal als genoemd in artikel 34 Reglement Betaald Voetbal; 
c. bij de licentiecommissie of de beroepscommissie licentiezaken als genoemd in het Licentiereglement Betaald Voetbal en 

het Licentiereglement Amateurvoetbal; 
d. bij de adviescommissie tuchtrecht betaald voetbal; 
e. bij een betaaldvoetbalorganisatie; 
f. van werknemer bij de KNVB; 
g  van werknemer bij de CED; 
h. van werknemer bij de ECV; 
i. van werknemers bij de Federatie van Betaald Voetbal Organisaties (FBO); 
j. van werknemers bij de Vereniging van Contractspelers (VVCS); 
k. van werknemers bij ProProf; 
l. van werknemers bij de Coaches Betaald Voetbal (CBV); 
m. van de Belangenvereniging Scheidsrechters Betaald Voetbal (BSBV). 

2. a. De leden van de tuchtcommissie kunnen geen lid zijn van de commissie van beroep. 
b. De leden van de commissie van beroep kunnen geen lid zijn van de tuchtcommissie. 

3. De functie van aanklager is niet verenigbaar met een functie: 
a. in de bestuurlijke macht van de KNVB; 
b. in de wetgevende macht van de KNVB; 
c. bij enig ander tuchtrechtelijk orgaan van de KNVB; 
d. bij de financiële commissie betaald voetbal als genoemd in artikel 34 Reglement Betaald Voetbal; 
e. bij de licentiecommissie of de beroepscommissie licentiezaken als genoemd in het Licentiereglement Betaald Voetbal en 

het Licentiereglement Amateurvoetbal; 
f. bij de adviescommissie tuchtrecht betaald voetbal; 
g bij een betaaldvoetbalorganisatie; 
h. van werknemer bij de KNVB; 
i. van werknemer bij de CED; 
j. van werknemer bij de ECV; 
k. van werknemers bij de Federatie van Betaald Voetbal Organisaties (FBO); 
l. van werknemers bij de Vereniging van Contractspelers (VVCS); 
m. van werknemers bij ProProf; 
n. van werknemers bij de Coaches Betaald Voetbal (CBV); 
o. van de Belangenvereniging Scheidsrechters Betaald Voetbal (BSBV). 

 

Hoofdstuk III: Taak en bevoegdheid van de tuchtrechtelijke organen 
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Artikel 9 – Aanklager 
Onverminderd de op grond van de Statuten en reglementen van de KNVB aan andere organen toegewezen bevoegdheden, 
heeft de aanklager als taak: 
a. toe te zien op de naleving van de Statuten, reglementen, uitvoeringsbesluiten, besluiten van organen genoemd in artikel 2 

van het Reglement Betaald Voetbal en/of (bestuurs)besluiten van andere organen van de KNVB, de FIFA of de UEFA; 
b. het beschermen van de belangen van de KNVB en de sectie betaald voetbal in het bijzonder. 
 
Artikel 10 – Bevoegdheden aanklager 
1. De aanklager is bevoegd ten aanzien van een naar zijn oordeel strafbaar handelen of nalaten, als genoemd in artikel 8 lid 1 

van de Statuten en artikel 19 van dit reglement: 
a. een zaak te seponeren; 
b. een lid in staat van beschuldiging te stellen door: 

i. het desbetreffende lid een schikkingsvoorstel, houdende een straf als genoemd in artikel 22 van dit reglement, aan te 
bieden; 

ii. een zaak die zich, naar het oordeel van de aanklager niet voor een schikking leent, bij brief of aanzegging ter 
behandeling aan de tuchtcommissie voor te leggen. Tegen deze brief of aanzegging is géén verweer of beroep 
mogelijk. 

2. De aanklager is tevens bevoegd: 
a. ten aanzien van een vermoeden van het plegen van een strafbaar handelen of nalaten als genoemd in artikel 8 lid 1 van 

de Statuten en artikel 19 van dit reglement en/of 
b. in het geval van complexe zaken, een door hem conform artikel 39 van dit reglement ingesteld vooronderzoek onder zijn 

verantwoording uit te laten voeren door een of meer door hem aan te wijzen personen. 
 
Artikel 11 – Aanvaarding schikkingsvoorstel 
1. a. Het in staat van beschuldiging gestelde lid dient binnen de door de aanklager in het schikkingsvoorstel genoemde termijn 

te (laten) berichten of hij het voorstel accepteert. 
b. Indien de aanklager binnen de in het schikkingsvoorstel genoemde termijn geen bericht heeft ontvangen, wordt het 

schikkingsvoorstel geacht te zijn afgewezen. 
2. a. Indien een lid het voorstel van de aanklager accepteert, wordt de in het schikkingsvoorstel vervatte straf of maatregel 

geacht onherroepelijk te zijn opgelegd door de tuchtcommissie. 
b. De aanklager draagt zorg voor de tenuitvoerlegging van de straf. 

3. Een schikkingsvoorstel, dat is gedaan aan de betaaldvoetbalorganisatie waarvoor een lid speelgerechtigd is dan wel waarbij 
hij een functie bekleedt, wordt gelijk gesteld met een voorstel dat aan hem persoonlijk is gedaan. 

 
Artikel 12 – Tuchtcommissie 
De tuchtcommissie is bevoegd om in behandeling te nemen: 
a. het verzoek van een lid of orgaan van de KNVB dat rechtstreeks betrokken belanghebbende is, zulks ter beoordeling van de 

tuchtcommissie, om alsnog vervolging door de aanklager te bevelen; 
b. een zaak, waarbij het desbetreffende lid het schikkingsvoorstel heeft afgewezen; 
c. een zaak die de aanklager overeenkomstig het hiervoor in artikel 10 onder ii bepaalde direct aan de tuchtcommissie heeft 

voorgelegd. 
 
Artikel 13 
1. Het hiervoor in artikel 12 onder a genoemde verzoek, dient binnen vier werkdagen na de dag dat de sepotbeslissing aan de 

rechtstreeks betrokken belanghebbende bekend is geworden bij de tuchtcommissie te zijn ingediend. 
2. De tuchtcommissie behandelt het hiervoor in lid 1 genoemde verzoek en kan beslissen dat: 

a. de verzoeker geen rechtstreeks betrokken belanghebbende is; 
b. de sepotbeslissing gehandhaafd blijft; 
c. de aanklager alsnog een schikkingsvoorstel moet doen. 

3. Tegen de beslissing van de tuchtcommissie is geen verweer of beroep mogelijk. 
 
Artikel 14 
1. Indien een lid het schikkingsvoorstel van de aanklager niet accepteert, vindt behandeling van de zaak door de 

tuchtcommissie plaats: 
a. niet later dan op de vijfde werkdag volgend op de wedstrijddag, indien het lid in staat van beschuldiging is gesteld naar 

aanleiding van de in artikel 38 onder a genoemde aantekening op het wedstrijdformulier door de scheidsrechter. 
b. uiterlijk 14 werkdagen na: 

- ontvangst van een verweerschrift; 
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- de dag dat de termijn voor indiening van een verweerschrift is verstreken, indien een lid in staat van beschuldiging 
wordt gesteld naar aanleiding van een in artikel 38 onder b, c en d van dit reglement genoemde rapportage of 
melding. 

2. De tuchtcommissie kan van het in de voorgaande leden bepaalde afwijken, indien daarvoor naar haar oordeel, aanleiding 
bestaat. 

 
Artikel 15 – Commissie van beroep 
De commissie van beroep is bevoegd: 
a. een beroep tegen een uitspraak van de tuchtcommissie te behandelen; 
b. een verzoek om herziening te behandelen. 
 
Artikel 16 
1. Tenzij dit expliciet is uitgesloten, kunnen betrokkene en/of de aanklager tegen een uitspraak van de tuchtcommissie in 

beroep komen. 
2. Indien het beroep tegen een uitspraak van de tuchtcommissie niet binnen vier werkdagen na dagtekening van de 

desbetreffende uitspraak door de commissie van beroep is ontvangen, verklaart de commissie van beroep betrokkene en/of 
de aanklager niet ontvankelijk. 

3. a. Het beroep dient schriftelijk, met redenen omkleed en ondertekend bij de commissie van beroep te worden ingediend. 
b. Indien betrokkene in beroep komt, dient het beroepschrift door hemzelf dan wel door zijn raadsman te zijn ondertekend. 

 
Artikel 17 – Herziening 
1. Indien een straf is opgelegd waartegen geen beroep meer openstaat, kan betrokkene om gehele of gedeeltelijke herziening 

van de straf verzoeken op grond van feiten en omstandigheden, die: 
a. bij de behandeling door het tuchtrechtelijk orgaan niet bekend waren of niet ter kennis van het desbetreffende 

tuchtrechtelijk orgaan zijn gebracht en 
b. ernstig het vermoeden doen ontstaan, dat waren zij bekend geweest bij het desbetreffende tuchtrechtelijk orgaan, zij tot 

een andere beslissing voor de betrokkene zouden hebben geleid. 
2. Het verzoek tot herziening dient schriftelijk en met redenen omkleed bij de commissie van beroep te worden ingediend. 
3. a. Het verzoek vermeldt de feiten en omstandigheden waarop het steunt, met opgave van de bewijsmiddelen, waaruit van 

die feiten en omstandigheden kan blijken. 
b. Een verzoek dat niet voldoet aan de hiervoor in lid 1 gestelde eisen, wordt niet in behandeling genomen. 
c. De commissie van beroep is bevoegd betrokkene in de gelegenheid te stellen om, het verzoek binnen een door haar 

vast te stellen termijn, zodanig te wijzigen dat het alsnog voldoet aan de in lid 1 van dit artikel gestelde eisen. 
4. a. Een verzoek tot herziening wordt eerst in behandeling genomen nadat betrokkene het voor de behandeling van een 

herziening het door het bestuur vastgestelde bedrag als waarborgsom aan het bestuur heeft voldaan. 
b. Indien de waarborgsom niet binnen één maand na ontvangst van het verzoek tot herziening is voldaan, wordt het 

verzoek tot herziening niet meer in behandeling genomen. 
c. Indien betrokkene een betaaldvoetbalorganisatie is, kan de verschuldigde waarborgsom in rekening-courant worden 

verrekend. 
5. Tenzij de commissie van beroep anders beslist, wordt de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf door het verzoek tot 

herziening niet opgeschort. 
6. a. Indien de commissie van beroep het verzoek tot herziening gegrond acht, vernietigt zij de beslissing waarvan herziening 

is gevraagd en geeft zij een nieuwe beslissing. 
b. Indien de commissie van beroep het verzoek ongegrond acht, wijst zij dit in een met redenen omklede beslissing af. 

7. Tegen de beslissing van de commissie van beroep is géén verweer of beroep mogelijk. 
 

Hoofdstuk IV: Bijzondere bevoegdheid van de tuchtcommissie en de commissie 
van beroep 
 
Artikel 18 – Voorlopige uitsluiting of schorsing  
1. De tuchtcommissie respectievelijk de commissie van beroep kan, op vordering van de aanklager, een voorlopige uitsluiting 

of schorsing opleggen, indien: 
a. ernstige feiten niet voor de eerstvolgende wedstrijddag kunnen worden berecht; en 
b. in redelijkheid en naar ervaringsregelen oordelende mag worden verwacht, dat aan beschuldigde te zijner tijd een 

definitieve uitsluiting of schorsing zal worden opgelegd. 
2. Een opgelegde voorlopige uitsluiting of schorsing wordt: 

a. ter kennis gebracht van beschuldigde en indien van toepassing diens betaaldvoetbalorganisatie; 
b. gepubliceerd via het door het bestuur betaald voetbal voor publicaties aangewezen medium. 

3. De periode van de voorlopige uitsluiting of schorsing: 
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a. vangt aan op de dag dat hiervan aan beschuldigde en/of diens betaaldvoetbalorganisatie is kennisgegeven; 
b. eindigt op het moment dat: 

- een schikkingsvoorstel is aanvaard conform artikel 11 van dit reglement, 
dan wel 

- onherroepelijk uitspraak is gedaan door de tuchtcommissie of de commissie van beroep. 
 

Hoofdstuk V: Strafbare feiten  
 
Artikel 19  
1. Met inachtneming van de bepalingen in artikel 27 en 29 van dit reglement zal in het algemeen strafbaar zijn een zodanig 

handelen of nalaten, dat: 
a. in strijd is met de Statuten, reglementen, spelregels en/of (bestuurs)besluiten van de KNVB, de UEFA of de FIFA; 
b. de belangen van de sectie betaald voetbal of de voetbalsport in het algemeen schaadt.  

2. Voor het strafbaar zijn van overtredingen is opzet, schuld, nalatigheid of onzorgvuldigheid vereist. 
 
Artikel 20  
1. De tuchtrechtelijke organen kunnen de in artikel 22 van dit reglement genoemde straffen opleggen aan 

betaaldvoetbalorganisaties indien de desbetreffende betaaldvoetbalorganisatie: 
a. niet voldoet aan de verplichtingen uit hoofde van de reglementen van de KNVB en/of (bestuurs) besluiten betreffende de 

orde en veiligheid als genoemd in artikel 40 van het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal; 
b. (mede) verantwoordelijk wordt gehouden voor de hierna in lid 2 te noemen wanordelijkheden; 
c. verantwoordelijk wordt gehouden voor een overtreding, die is begaan door haar leden, spelers of functionarissen. 

2. a. Een bij een wedstrijd betrokken betaaldvoetbalorganisatie is verantwoordelijk voor wanordelijkheden veroorzaakt door de 
aanhang van de desbetreffende betaaldvoetbalorganisatie tenzij de desbetreffende betaaldvoetbalorganisatie 
aannemelijk maakt dat zij voor, tijdens en na de wedstrijd voldoende maatregelen heeft getroffen van dusdanig 
verstrekkende en stringente aard, dat de kans dat haar aanhang zich misdraagt te verwaarlozen is. 

b. Een uitspelende betaaldvoetbalorganisatie wordt niet bestraft voor wanordelijkheden door (een deel van) haar aanhang 
indien de betaaldvoetbalorganisatie aantoont dat (het desbetreffende deel van) haar aanhang die de wanordelijkheden 
heeft veroorzaakt: 
- niet beschikte over door de betaaldvoetbalorganisatie verstrekte geldige toegangskaarten en 
- de betaaldvoetbalorganisatie zoveel mogelijk heeft bevorderd dat haar aanhang niet zonder door de 

betaaldvoetbalorganisatie verstrekte geldige toegangskaart zou afreizen. 
c. Indien een wedstrijd van overheidswege wordt verboden, is de thuisspelende betaaldvoetbalorganisatie - of de 

uitspelende betaaldvoetbalorganisatie indien de oorzaak van het verbod bij haar ligt - daarvoor verantwoordelijk, tenzij 
de desbetreffende betaaldvoetbalorganisatie aantoont dat zij in redelijkheid alle maatregelen heeft getroffen van 
dusdanig verstrekkende en stringente aard dat het verbod had kunnen worden voorkomen. 

 

Hoofdstuk VI: Straffen en registraties 
 
Artikel 21 – Richtlijnen 
1. Voor de bestraffing en registratie van overtredingen van de spelregels gelden richtlijnen. 
2. Deze richtlijnen worden door de algemene vergadering vastgesteld en maken onverbrekelijk deel uit van dit reglement. 
3. De in de richtlijnen genoemde strafmaxima kunnen worden verhoogd, indien: 

a. sprake is van zeer ernstige misdragingen; 
b. een lid zich binnen twee jaar na de laatste aantekening op de strafkaart opnieuw schuldig maakt aan een strafbaar feit 

niet vallend onder de artikelen 27 en 29 van dit reglement. Dit geldt niet voor een lid dat in een andere hoedanigheid aan 
de sectie betaald voetbal gaat deelnemen en in die hoedanigheid een overtreding begaat. 

 
Artikel 22 – Straffen 
1. De straffen, die kunnen worden opgelegd, zijn: 

a. berisping; 
b. het opstellen van een plan van aanpak gericht op het voorkomen van wanordelijkheden; 
c. geldboete; 
d. uitsluiting van deelname aan wedstrijden; 
e. een of meer winstpunten in mindering op de ranglijst van de competitie en de ranglijst van de desbetreffende periode; 
f. het spelen van één of meer bindende thuiswedstrijden, waartoe geen andere personen als toeschouwer toegang mogen 

hebben dan bij uitspraak van het desbetreffende tuchtrechtelijke orgaan is bepaald; 
g. het tijdelijk of definitief ontzeggen van het recht tot het uitoefenen van één of meer functies; 
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h. opschorting van het recht van een betaaldvoetbalorganisatie tot het verkrijgen van toegangskaarten voor een aantal 
nader te benoemen uitwedstrijden van die betaaldvoetbalorganisatie; 

i. plaatsing in de naast lagere competitie met ingang van het eerstvolgende seizoen indien sprake is van een in titel l onder 
2.6b van de richtlijnen genoemde overtreding; 

j. uitsluiting van (verdere) deelname aan: 
- het toernooi om de KNVB beker; of 
- een wedstrijdenreeks die leidt tot promotie en degradatie; of 
- een wedstrijdenreeks die beslist over deelname aan internationale competities; of 
- de Johan Cruijff-schaal; 
indien sprake is van een in titel I onder 2.6b van de richtlijnen genoemde overtreding; 

k. schorsing; 
l. ontzetting uit het lidmaatschap van de KNVB. 

2. De hiervoor in lid 1 genoemde straffen kunnen tezamen worden opgelegd. 
3. Alle opgelegde straffen worden: 

a. ter kennis gebracht van betrokkene en indien van toepassing diens betaaldvoetbalorganisatie; 
b. gepubliceerd via het door het bestuur betaald voetbal voor publicaties aangewezen medium. 

 
Artikel 23 – Geldboete 
1. a. Aan natuurlijke personen kan een geldboete van ten hoogste <euro> 34.000,- worden opgelegd. 

b. Aan betaaldvoetbalorganisaties kan een geldboete van ten hoogste <euro> 90.750,- worden opgelegd. 
2. Bij het opleggen van een geldboete aan een betaaldvoetbalorganisatie wordt rekening gehouden met de grootte en omvang 

van deze betaaldvoetbalorganisatie. 
3. Een aan een lid opgelegde geldboete kan; 

a. door het bestrafte lid uit zijn eigen middelen worden voldaan; 
b. door de betaaldvoetbalorganisatie van het gestrafte lid in rekening-courant worden verrekend. 

4. Indien een geldboete niet binnen de daarvoor vastgestelde termijn is betaald, kan, op vordering van de aanklager, een 
nieuwe bestraffing plaatsvinden. Tegen deze beslissing is geen verweer of beroep mogelijk. 

 
Artikel 24 – Uitsluiting 
1. Een uitsluiting geldt voor: 

a. het in de uitspraak van een tuchtrechtelijk orgaan genoemde aantal wedstrijden; 
b. de in de uitspraak van het tuchtrechtelijk orgaan genoemde categorie wedstrijden. 

2. In het geval van zeer ernstige overtredingen is de uitsluiting ook van toepassing op wedstrijden in door de UEFA of de FIFA 
georganiseerde competities en toernooien. 

3. De periode van de uitsluiting vangt aan op de dag van de tuchtrechtelijke uitspraak. 
 
Artikel 25 – Schorsing 
1. Een schorsing wordt opgelegd voor een bepaalde periode. 
2. Gedurende de hiervoor in lid 1 bepaalde periode, mag een geschorste niet: 

a. deelnemen aan wedstrijden; 
b. geen functies uitoefenen: 

- binnen de sectie betaald voetbal; 
- bij een betaaldvoetbalorganisatie; 
- bij een wedstrijd. 

3. De periode van de schorsing vangt aan op de dag van de tuchtrechtelijke uitspraak. 
 
Artikel 25A – Opstellen plan van aanpak 
1. Het opstellen van een plan van aanpak kan worden opgelegd bij een bewezenverklaring van wanordelijkheden. 
2. Het bestuur betaald voetbal stelt nadere voorwaarden vast terzake de invulling en bekrachtiging van het plan van aanpak. 
3. Het plan van aanpak dient te voorzien in een concreet door betrokkene te behalen resultaat, gericht op het voorkomen van 

wanordelijkheden. 
4. Het plan van aanpak dient ter bekrachtiging binnen de daarvoor in de uitspraak gestelde termijn te worden ingediend bij het 

bestuur betaald voetbal. 
5. Het bestuur betaald voetbal stelt een termijn waarbinnen het resultaat behaald dient te zijn en draagt zorg voor de controle 

op de uitvoering. 
6. Het bestuur betaald voetbal doet aangifte bij het bevoegde tuchtrechtelijke orgaan indien: 

a. betrokkene niet voldoet aan het hiervoor in de leden 3 en 4 gestelde; 
b. het bestuur betaald voetbal het plan van aanpak niet bekrachtigt; 
c. het bestuur betaald voetbal vaststelt dat betrokkene niet handelt conform het bekrachtigde plan van aanpak. 
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Artikel 26 – Voorwaardelijke straffen 
1. De in artikel 22 lid 1 onder b, c, d, e, f, g, h, i, j en k van dit reglement genoemde straffen kunnen geheel of gedeeltelijk 

voorwaardelijk worden opgelegd. 
2. a. Indien aan een lid van de KNVB een voorwaardelijke straf is opgelegd en het desbetreffende lid zich binnen de gestelde 

proeftijd andermaal schuldig blijkt te hebben gemaakt aan een handelen of nalaten zoals omschreven in artikel 19 van dit 
reglement kunnen de tuchtrechtelijke organen de voorwaardelijke straf omzetten in een onvoorwaardelijke of de proeftijd 
verlengen.  

b. Voordat de onder a van dit artikel genoemde beslissing wordt genomen, wordt het desbetreffende lid gehoord, althans in 
de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden. 

c. De onder a van dit artikel genoemde beslissing wordt, zo mogelijk, tegelijk genomen met de beslissing ter zake van de 
overtreding, die tot de omzetting van de voorwaardelijke straf of verlenging van de proeftijd aanleiding heeft gegeven. 

 
Artikel 27 – Wedstrijdformulier 
1. a. Indien de scheidsrechter aan een speler of een team-official een waarschuwing heeft gegeven, vermeldt hij op het 

wedstrijdformulier welke overtreding de speler of de team-official heeft gepleegd.  
b. In het geval de scheidsrechter direct na afloop van de wedstrijd constateert dat hij ter zake van een overtreding een 

waarschuwing heeft gegeven aan een andere speler of een andere team-official dan degene die de desbetreffende 
overtreding heeft begaan, vermeldt hij zulks op het wedstrijdformulier. 

2. Het (originele) ingevulde en door de scheidsrechter ondertekende wedstrijdformulier dient: 
a. door de scheidsrechter binnen twee werkdagen na de wedstrijd in het bezit van het secretariaat van de aanklager te 

worden gesteld. 
b. door de thuisspelende betaaldvoetbalorganisatie binnen één uur na de wedstrijd per fax aan het secretariaat van de 

aanklager te zijn gezonden. 
 
Artikel 28 
1. Indien een speler of een team-official in een wedstrijd van het eerste elftal of het tweede elftal een overtreding begaat 

waarop een waarschuwing volgt, dan heeft de registratie van die waarschuwing en een eventueel op te leggen uitsluiting 
respectievelijk ontzegging van het recht tot het uitoefenen van één of meer functies alleen betrekking op wedstrijden van het 
eerste elftal respectievelijk het tweede elftal. Dit geldt tevens voor de situatie dat aan één speler of aan één team-official in 
één wedstrijd twee waarschuwingen worden gegeven. 

2. Indien een speler in een wedstrijd van het eerste of het tweede elftal wegens ernstig wangedrag, bestaande in de bal met de 
hand spelen, vasthouden in welke vorm dan ook of duwen van een tegenspeler ten gevolge waarvan deze een duidelijke 
scoringskans wordt ontnomen, van het veld wordt gezonden, heeft een eventueel op te leggen uitsluiting alleen betrekking 
op wedstrijden van het eerste, respectievelijk het tweede elftal. In geval van recidive kan een eventueel op te leggen 
uitsluiting tevens gelden voor wedstrijden van alle elftallen. 

3. In andere dan de hiervoor in lid 2 genoemde gevallen waarin een speler of een team-official in een wedstrijd van het eerste 
of het tweede elftal van het veld wordt gezonden, heeft een eventueel op te leggen uitsluiting respectievelijk ontzegging van 
het recht tot het uitoefenen van één of meer functies betrekking op wedstrijden van alle elftallen, waaronder het eerste en 
het tweede elftal, van de betaaldvoetbalorganisatie waarvoor de desbetreffende speler speelgerechtigd is respectievelijk 
waarvoor de desbetreffende team-official één of meer functies uitoefent.  

4. a. Indien een speler of een team-official in een vriendschappelijke wedstrijd genoemd in titel 4 van het Reglement 
Wedstrijden Betaald Voetbal een overtreding begaat, waarop een waarschuwing of een veldverwijdering volgt, heeft een 
eventueel op te leggen uitsluiting respectievelijk ontzegging van het recht tot het uitoefenen van één of meer functies 
betrekking op vriendschappelijke wedstrijden. 

b. Indien sprake is van een in titel I, onder 2 van de richtlijnen genoemde overtreding, kan de uitsluiting respectievelijk 
ontzegging van het recht tot het uitoefenen van één of meer functies ook van toepassing zijn op competitie-, play-off- 
en/of bekerwedstrijden van de KNVB. 

5. Indien een speler in een wedstrijd van een vertegenwoordigend elftal van de KNVB een overtreding begaat, heeft een 
eventueel op te leggen uitsluiting alleen betrekking op wedstrijden van een vertegenwoordigend elftal van de KNVB, tenzij 
de desbetreffende speler door zijn overtreding de belangen van de KNVB en/of de voetbalsport in het algemeen zijn 
geschaad. 

 
Artikel 29 – Waarschuwingen gegeven aan spelers in competitiewedstrijden van de KNVB 
1. a. De aanklager registreert waarschuwingen gegeven in competitiewedstrijden van de KNVB, na ontvangst van het 

wedstrijdformulier als genoemd in artikel 27 lid 2 van dit reglement. 
b. Registratie blijft achterwege indien, uiterlijk voor de eerstvolgende competitiewedstrijd van de betaaldvoetbalorganisatie 

van de speler aan wie de waarschuwing is gegeven, de aanklager is gebleken dat de scheidsrechter ter zake van een 
overtreding een waarschuwing heeft gegeven aan een andere speler dan degene die de desbetreffende overtreding 
heeft begaan. 
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c. Indien de scheidsrechter, overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 lid 1 onder b van dit reglement, op het 
wedstrijdformulier heeft vermeld dat hij ter zake van een overtreding een waarschuwing heeft gegeven aan een andere 
speler dan degene die de desbetreffende overtreding heeft begaan, zal de waarschuwing alsnog worden geregistreerd 
op naam van de speler die de overtreding heeft begaan. 

d. Als registratiedatum voor waarschuwingen gegeven in competitiewedstrijden van de KNVB geldt de datum waarop de 
desbetreffende wedstrijd is gespeeld. 

e. Behoudens het hierna onder f. bepaalde, vervallen door de aanklager geregistreerde waarschuwingen gegeven in 
competitiewedstrijden van de KNVB, waarop geen uitsluiting is gevolgd, na afloop van het desbetreffende seizoen. 

f. Door de aanklager geregistreerde waarschuwingen in de laatste twee competitiewedstrijden van de KNVB, waarop geen 
uitsluiting is gevolgd, gelden als geregistreerd in het daaropvolgende seizoen. 

g. Van de registratie van een waarschuwing gegeven in een competitiewedstrijd van de KNVB wordt een schriftelijke 
mededeling verzonden op de wijze als bepaald in artikel 2 lid 3 van dit reglement. 

2. a. Behoudens het hierna in lid 3 bepaalde, heeft de registratie van een eerste, tweede, derde en vierde waarschuwing 
gegeven in competitiewedstrijden van de KNVB geen uitsluiting tot gevolg. 

b. De registratie van een vijfde en een tiende waarschuwing gegeven in een competitiewedstrijd van de KNVB, heeft de 
uitsluiting van deelname aan de eerstvolgende competitiewedstrijd van de KNVB van het desbetreffende elftal, waarvoor 
hij speelgerechtigd is, tot gevolg. 

c. De registratie van de elfde waarschuwing en voorts elke volgende waarschuwing, gegeven in een competitiewedstrijd 
van de KNVB, heeft de uitsluiting van deelname aan de eerstvolgende competitiewedstrijd van de KNVB van het 
desbetreffende elftal, waarvoor hij speelgerechtigd is, tot gevolg. 

3. a. Twee waarschuwingen in één competitiewedstrijd van de KNVB ten gevolge waarvan de desbetreffende speler uit het 
veld is gezonden, of had moeten worden gezonden, mits geregistreerd, hebben uitsluiting van deelname aan de 
eerstvolgende competitiewedstrijd van de KNVB van het desbetreffende elftal, waarvoor hij speelgerechtigd is, tot 
gevolg. 

b. De hiervoor onder a. genoemde uitsluiting heeft geen gevolgen voor andere geregistreerde waarschuwingen. Reeds 
geregistreerde waarschuwingen blijven gehandhaafd. 

4. Een uitsluiting van deelname aan de eerstvolgende competitiewedstrijd wordt: 
- onverwijld schriftelijk medegedeeld op de wijze als bepaald in artikel 2 lid 3 van dit reglement; 
- gepubliceerd via het door het bestuur betaald voetbal voor publicaties aangewezen medium. 

5. Tegen de registratie door de aanklager van waarschuwingen gegeven in competitiewedstrijden van de KNVB of de daaruit 
voortvloeiende uitsluiting van deelname aan de eerstvolgende competitiewedstrijd van de KNVB is géén verweer of beroep 
mogelijk. 

 
Artikel 30 – Waarschuwingen gegeven aan spelers in play-offwedstrijden van de KNVB 
1. a. De aanklager registreert waarschuwingen gegeven in play-offwedstrijden van de KNVB, na ontvangst van het 

wedstrijdformulier als genoemd in artikel 27 lid 2 van dit reglement. 
b. Registratie blijft achterwege indien, uiterlijk voor de eerstvolgende play-offwedstrijd van de betaaldvoetbalorganisatie van 

de speler aan wie de waarschuwing is gegeven, de aanklager is gebleken dat de scheidsrechter ter zake van een 
overtreding een waarschuwing heeft gegeven aan een andere speler dan degene die de desbetreffende overtreding 
heeft begaan. 

c. Indien de scheidsrechter, overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 lid 1 onder b van dit reglement, op het 
wedstrijdformulier heeft vermeld dat hij ter zake van een overtreding een waarschuwing heeft gegeven aan een andere 
speler dan degene die de desbetreffende overtreding heeft begaan, zal de waarschuwing alsnog worden geregistreerd 
op naam van de speler die de overtreding heeft begaan. 

d. Als registratiedatum voor waarschuwingen gegeven in play-offwedstrijden van de KNVB geldt de datum waarop de 
desbetreffende play-offwedstrijd is gespeeld. 

e. Door de aanklager geregistreerde waarschuwingen gegeven in play-offwedstrijden van de KNVB, waarop geen uitsluiting 
is gevolgd, vervallen na afloop van de desbetreffende play-offcompetitie. 

f. Van de registratie van een waarschuwing gegeven in een play-offwedstrijd van de KNVB wordt een schriftelijke 
mededeling verzonden op de wijze als bepaald in artikel 2 lid 3 van dit reglement. 

2. a. De registratie van een eerste waarschuwing gegeven in een play-offwedstrijd van de KNVB heeft geen uitsluiting tot 
gevolg. 

b. De registratie van een tweede waarschuwing gegeven in een play-offwedstrijd van de KNVB heeft de uitsluiting van 
deelname aan de eerstvolgende play-offwedstrijd van de KNVB van het desbetreffende elftal, waarvoor hij 
speelgerechtigd is, tot gevolg. 

c. De registratie van een derde waarschuwing gegeven in een play-offwedstrijd van de KNVB heeft geen uitsluiting tot 
gevolg. 

d. De registratie van een vierde en elke volgende waarschuwing gegeven in een play-offwedstrijd van de KNVB heeft de 
uitsluiting van deelname aan de eerstvolgende play-offwedstrijd van de KNVB van het desbetreffende elftal, waarvoor hij 
speelgerechtigd is, tot gevolg. 
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3. a. Twee waarschuwingen in één play-offwedstrijd van de KNVB ten gevolge waarvan de desbetreffende speler uit het veld 
is gezonden, of had moeten worden gezonden, mits geregistreerd, hebben uitsluiting van deelname aan de 
eerstvolgende play-offwedstrijd van de KNVB van het desbetreffende elftal, waarvoor hij speelgerechtigd is, tot gevolg.  

b. De hiervoor onder a. genoemde uitsluiting heeft geen gevolgen voor andere geregistreerde waarschuwingen. Reeds 
geregistreerde waarschuwingen blijven gehandhaafd. 

4. Een uitsluiting van deelname aan de eerstvolgende play-offwedstrijd van de KNVB naar aanleiding van de registratie van 
waarschuwingen gegeven in een of meerdere play-offwedstrijden van de KNVB verjaart bij aanvang van het tweede seizoen 
direct volgend op de desbetreffende wedstrijd waarin de uitsluiting is opgelegd. 

5. Een uitsluiting van deelname aan de eerstvolgende play-offwedstrijd van de KNVB wordt: 
- onverwijld schriftelijk medegedeeld op de wijze als bepaald in artikel 2 lid 3 van dit reglement; 
- gepubliceerd via het door het bestuur betaald voetbal voor publicaties aangewezen medium. 

6. Tegen de registratie door de aanklager van waarschuwingen gegeven in play-offwedstrijden van de KNVB of de daaruit 
voortvloeiende uitsluiting van deelname aan de eerstvolgende play-offwedstrijd van de KNVB is géén verweer of beroep 
mogelijk. 

 
Artikel 31 – Waarschuwingen gegeven aan spelers in bekerwedstrijden van de KNVB 
1. a. De aanklager registreert waarschuwingen gegeven in bekerwedstrijden van de KNVB, na ontvangst van het 

wedstrijdformulier als genoemd in artikel 27 lid 2 van dit reglement. 
b. Registratie blijft achterwege indien, uiterlijk voor de eerstvolgende bekerwedstrijd van de betaaldvoetbalorganisatie van 

de speler aan wie de waarschuwing is gegeven, de aanklager is gebleken dat de scheidsrechter ter zake van een 
overtreding een waarschuwing heeft gegeven aan een andere speler dan degene die de desbetreffende overtreding 
heeft begaan. 

c. Indien de scheidsrechter, overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 lid 1 onder b van dit reglement, op het 
wedstrijdformulier heeft vermeld dat hij ter zake van een overtreding een waarschuwing heeft gegeven aan een andere 
speler dan degene die de desbetreffende overtreding heeft begaan, zal de waarschuwing alsnog worden geregistreerd 
op naam van de speler die de overtreding heeft begaan. 

d. Als registratiedatum voor waarschuwingen gegeven in bekerwedstrijden van de KNVB geldt de datum waarop de 
desbetreffende wedstrijd is gespeeld. 

e. Door de aanklager geregistreerde waarschuwingen gegeven in bekerwedstrijden van de KNVB, waarop geen uitsluiting 
is gevolgd, vervallen na afloop van het desbetreffende seizoen. 

f. Van de registratie van een waarschuwing gegeven in een bekerwedstrijd van de KNVB wordt een schriftelijke 
mededeling verzonden op de wijze als bepaald in artikel 2 lid 3 van dit reglement. 

2. a. De registratie van een eerste waarschuwing gegeven in een bekerwedstrijd van de KNVB heeft geen uitsluiting tot 
gevolg. 

b. De registratie van een tweede waarschuwing gegeven in een bekerwedstrijd van de KNVB heeft de uitsluiting van 
deelname aan de eerstvolgende bekerwedstrijd van de KNVB van het desbetreffende elftal, waarvoor hij speelgerechtigd 
is, tot gevolg. 

c. De registratie van een derde waarschuwing gegeven in een bekerwedstrijd van de KNVB heeft geen uitsluiting tot 
gevolg. 

d. De registratie van een vierde en elke volgende waarschuwing gegeven in een bekerwedstrijd van de KNVB heeft de 
uitsluiting van deelname aan de eerstvolgende bekerwedstrijd van de KNVB van het desbetreffende elftal, waarvoor hij 
speelgerechtigd is, tot gevolg. 

3. a. Twee waarschuwingen in één bekerwedstrijd van de KNVB ten gevolge waarvan de desbetreffende speler uit het veld is 
gezonden, of had moeten worden gezonden, mits geregistreerd, hebben uitsluiting van deelname aan de eerstvolgende 
bekerwedstrijd van de KNVB van het desbetreffende elftal, waarvoor hij speelgerechtigd is, tot gevolg. 

b. De hiervoor onder a. genoemde uitsluiting heeft geen gevolgen voor andere geregistreerde waarschuwingen. Reeds 
geregistreerde waarschuwingen blijven gehandhaafd. 

4. Een uitsluiting van deelname aan de eerstvolgende bekerwedstrijd van de KNVB wordt: 
- onverwijld schriftelijk medegedeeld op de wijze als bepaald in artikel 2 lid 3 van dit reglement; 
- gepubliceerd via het door het bestuur betaald voetbal voor publicaties aangewezen medium. 

5. Tegen de registratie door de aanklager van waarschuwingen gegeven in bekerwedstrijden van de KNVB of de daaruit 
voortvloeiende uitsluiting van deelname aan de eerstvolgende bekerwedstrijd van de KNVB is géén verweer of beroep 
mogelijk. 

6.  In afwijking van het hiervoor in dit artikel bepaalde, vervallen door de aanklager geregistreerde waarschuwingen gegeven in 
bekerwedstrijden van de KNVB tot en met de bij het desbetreffende bekerreglement nader te bepalen ronde, na die ronde.  

7.  De registratie van een eerste of een derde waarschuwing gegeven in een bekerwedstrijd van de KNVB tot en met de bij het 
desbetreffende bekerreglement nader te bepalen ronde, heeft geen uitsluiting tot gevolg. 
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Artikel 32 – Waarschuwingen gegeven aan team-officials in wedstrijden van de KNVB 
1. a. De aanklager registreert waarschuwingen gegeven in competitie-, play-off- en/of bekerwedstrijden van de KNVB, na 

ontvangst van het wedstrijdformulier als genoemd in artikel 27 lid 2 van dit reglement.  
b. Registratie blijft achterwege indien, uiterlijk voor de eerstvolgende competitie-, play-off- en/of bekerwedstrijd van de 

betaaldvoetbalorganisatie van de team-official aan wie de waarschuwing is gegeven, de aanklager is gebleken dat de 
scheidsrechter ter zake van een overtreding een waarschuwing heeft gegeven aan een andere team-official dan degene 
die de desbetreffende overtreding heeft begaan.  

c. Indien de scheidsrechter, overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 lid 1 onder b van dit reglement, op het 
wedstrijdformulier heeft vermeld dat hij ter zake van een overtreding een waarschuwing heeft gegeven aan een andere 
team-official dan degene die de desbetreffende overtreding heeft begaan, zal de waarschuwing alsnog worden 
geregistreerd op naam van de team-official die de overtreding heeft begaan.  

d. Als registratiedatum voor waarschuwingen gegeven in competitie-, play-off- en/of bekerwedstrijden van de KNVB geldt 
de datum waarop de desbetreffende wedstrijd is gespeeld.  

e. Door de aanklager geregistreerde waarschuwingen gegeven in competitie-, play-off- en/of bekerwedstrijden van de 
KNVB, waarop geen ontzegging van het recht tot het uitoefenen van één of meer functies is gevolgd, vervallen na afloop 
van het desbetreffende seizoen.  

f. Van de registratie van een waarschuwing gegeven in een competitie-, play-off- en/of bekerwedstrijd van de KNVB wordt 
een schriftelijke mededeling verzonden op de wijze als bepaald in artikel 2 lid 3 van dit reglement.  

2. a. Behoudens het hierna in lid 3 bepaalde, heeft de registratie van een eerste, tweede en derde waarschuwing, gegeven in 
competitie-, play-off- en/of bekerwedstrijden van de KNVB, geen ontzegging van het recht tot het uitoefenen van één of 
meer functies tot gevolg.  

b. De registratie van een vierde, een achtste, en elke volgende waarschuwing gegeven in een competitie-, play-off- en/of 
bekerwedstrijd van de KNVB, heeft de ontzegging van het recht tot het uitoefenen van één of meer functies bij de 
eerstvolgende competitie-, play-off- en/of bekerwedstrijd van de KNVB van het desbetreffende elftal, waarvoor hij één of 
meer functies uitoefent, tot gevolg.  

3. a. Twee waarschuwingen in één competitie-, play-off- en/of bekerwedstrijd van de KNVB ten gevolge waarvan de 
desbetreffende team-official uit het veld is gezonden, of had moeten worden gezonden, mits geregistreerd, hebben de 
ontzegging van het recht tot het uitoefenen van één of meer functies bij de eerstvolgende competitie-, play-off- en/of 
bekerwedstrijd van de KNVB van het desbetreffende elftal, waarvoor hij één of meer functies uitoefent, tot gevolg.  

b. De hiervoor onder a. genoemde ontzegging van het recht tot het uitoefenen van één of meer functies heeft geen 
gevolgen voor andere geregistreerde waarschuwingen. Reeds geregistreerde waarschuwingen blijven gehandhaafd.  

4. Een ontzegging van het recht tot het uitoefenen van één of meer functies bij de eerstvolgende competitie-, play-off- en/of 
bekerwedstrijd wordt:  
- onverwijld schriftelijk medegedeeld op de wijze als bepaald in artikel 2 lid 3 van dit reglement;  
- gepubliceerd via het door het bestuur betaald voetbal voor publicaties aangewezen medium.  

5. Tegen de registratie door de aanklager van waarschuwingen gegeven in competitie-, play-off- en/of bekerwedstrijden van de 
KNVB of de daaruit voortvloeiende ontzegging van het recht tot het uitoefenen van één of meer functies bij de eerstvolgende 
competitie-, play-off- en/of bekerwedstrijd van de KNVB is géén verweer of beroep mogelijk. 

 
Artikel 33 
1. Voor de wedstrijd tussen de winnaar van de KNVB-beker van het vorige seizoen en de landskampioen, dan wel de nummer 

twee van de eredivisie indien de landskampioen tevens de winnaar van de KNVB-beker van het vorige seizoen is, geldt dat 
de speler of de team-official die als het gevolg van twee waarschuwingen in één wedstrijd van het veld is of had moeten 
worden gezonden, mits geregistreerd, wordt uitgesloten van deelname aan, respectievelijk het recht ontzegd tot het 
uitoefenen van één of meer functies bij, de eerstvolgende wedstrijd tussen de winnaar van de KNVB-beker van het vorige 
seizoen en de landskampioen, dan wel de nummer twee van de eredivisie indien de landskampioen tevens de winnaar van 
de KNVB-beker is. Deze uitsluiting van deelname aan, respectievelijk ontzegging van het recht tot het uitoefenen van één of 
meer functies bij, de eerstvolgende wedstrijd verjaart bij aanvang van het tweede seizoen direct volgend op de wedstrijd 
waarin de uitsluiting respectievelijk ontzegging van het recht tot het uitoefenen van één of meer functies is opgelegd.  

2. Door de aanklager geregistreerde waarschuwingen gegeven in de wedstrijd genoemd in lid 1, waarop geen uitsluiting 
respectievelijk ontzegging van het recht tot het uitoefenen van één of meer functies is gevolgd, vervallen na afloop van deze 
wedstrijd.  

 
Artikel 34 – Automatische uitsluiting en ontzegging van het recht tot het uitoefenen van één of meer functies 
1. Een speler of een team-official die in een competitie-, play-off- of bekerwedstrijd van de KNVB, of de wedstrijd zoals 

genoemd in artikel 33 van dit reglement, door de scheidsrechter direct van het veld wordt gezonden, wordt uitgesloten van 
deelname aan, respectievelijk het recht ontzegd tot het uitoefenen van één of meer functies bij, de eerstvolgende competitie-
, play-off- of bekerwedstrijd van de KNVB van het desbetreffende elftal. 

2. De hiervoor in lid 1 genoemde automatische uitsluiting en ontzegging van het recht tot het uitoefenen van één of meer 
functies vindt plaats, indien: 
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a. de tuchtcommissie vóór de eerstvolgende competitie-, play-off-, of bekerwedstrijd van de KNVB, of de wedstrijd zoals 
genoemd in artikel 33 van dit reglement, van het desbetreffende elftal in staat is de tuchtzaak van die speler of die team-
official te behandelen; en 

b. de tuchtcommissie tijdens de onder a. genoemde behandeling vaststelt dat: 
i. de scheidsrechter geen andere speler of andere team-official dan degene die de overtreding heeft begaan van het 

veld heeft gezonden; 
ii. de scheidsrechter geen speler of team-official ten onrechte van het veld heeft gezonden. 

3. Tegen de automatische uitsluiting en ontzegging van het recht tot het uitoefenen van één of meer functies is op andere, dan 
de hiervoor in lid 2 genoemde gronden geen verweer of beroep mogelijk. 

4. De uitsluiting en ontzegging van het recht tot het uitoefenen van één of meer functies als genoemd in dit artikel laat onverlet 
de bevoegdheid van de aanklager op grond van het bepaalde in artikelen 10 en 11 van dit reglement. 

 
Artikel 35 – Rapportage 
Indien een speler of een team-official in een competitie-, play-off- of bekerwedstrijd van de KNVB, of de wedstrijd zoals 
genoemd in artikel 33 van dit reglement, door de scheidsrechter direct van het speelveld of de instructiezone is gezonden, 
rapporteren: 
a. de (assistent-)scheidsrechters en de vierde official; 
b. de bij een voorval betrokken spelers respectievelijk team-officials; 
c. de beide aanvoerders; 
d. de besturen van de betrokken voetbalorganisaties; 
uiterlijk de eerste dag na de wedstrijd voor 09.30 uur per fax of per e-mail aan de aanklager. 
 
Artikel 36 
Het hiervoor bepaalde in de artikelen 27, 29, 34 en 35 van dit reglement is, met uitzondering van het bepaalde in artikel 29 lid 1 
onder f, voorzover noodzakelijk, mede van toepassing op vriendschappelijke wedstrijden als genoemd in titel 4 Reglement 
Wedstrijden Betaald Voetbal.  
 
Artikel 37 
Met uitzondering van het bepaalde in de artikelen 27, 29, 30, 31, 32 en 33 van dit reglement worden strafbare feiten aanhangig 
gemaakt en behandeld overeenkomstig de navolgende artikelen 38 tot en met 58 van dit reglement. 
 

Hoofdstuk VII: Aanhangig maken van een zaak 
 
Artikel 38 – Aanhangig maken van overtredingen 
Een overtreding wordt bij de aanklager aanhangig gemaakt door: 
a. een aantekening op het wedstrijdformulier door de scheidsrechter wanneer het een overtreding van een wedstrijdbepaling 

betreft; 
b. een rapportage van de in artikel 12 van het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal genoemde personen ten aanzien van 

de in artikel 11 lid 3 van het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal genoemde situaties;  
c. een rapportage van een burgemeester dat wanordelijkheden, als genoemd in artikel 20 lid 2 onder b van dit reglement, 

hebben plaatsgevonden; 
d. een melding dat sprake is van een overtreding als genoemd in artikel 19 van dit reglement. 
 
Artikel 39 – Vooronderzoek 
1. Alvorens betrokkene in staat van beschuldiging te stellen, kan de aanklager een vooronderzoek instellen naar de feiten en/of 

omstandigheden van de overtreding. 
2. In dat geval stelt de aanklager betrokkene ervan in kennis op de wijze als bepaald in artikel 2 lid 3 van dit reglement, dat 

jegens hem een vermoeden van het plegen van een strafbaar handelen of nalaten, als genoemd in hoofdstuk III van dit 
reglement, is gerezen. 

3. Betrokkene heeft het recht zich tegen het hiervoor in lid 2 genoemde vermoeden te verweren binnen een door de aanklager 
in diens berichtgeving gestelde termijn. 

4. Ieder lid dat in het kader van een vooronderzoek door de aanklager daarom wordt verzocht, is verplicht: 
a. mondeling of schriftelijk, volledige en juiste inlichtingen en opgaven te verstrekken, binnen de termijn door de aanklager 

gesteld in diens berichtgeving; en/of 
b. mondeling in persoon volledige en juiste inlichtingen en opgaven te verstrekken, op de locatie en het tijdstip door de 

aanklager gesteld in diens berichtgeving. 
5. Indien de aanklager een of meerdere personen overeenkomstig artikel 10 lid 2 van dit reglement heeft aangewezen voor de 

uitvoering van het vooronderzoek, komen aan deze personen dezelfde bevoegdheden toe als aan de aanklager op grond 
van lid 4 zijn toegekend. 
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Artikel 40 – Bewijsmiddelen 
1. Als bewijsmiddelen van een overtreding, genoemd in artikel 19 van dit reglement, kunnen onder meer dienen: 

- schriftelijke stukken; 
- verklaringen; 
- tv-beelden. 

2. Het bewijs dat betrokkene de overtreding heeft begaan, dient te berusten op ten minste twee bewijsmiddelen. 
3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kan het bewijs ook berusten op de enkele verklaring van de (assistent-)scheidsrechter 

en/of vierde official in het geval dat onbehoorlijke of beledigende taal jegens de (assistent-)scheidsrechter en/of vierde 
official is gebezigd. 

4. Het desbetreffende tuchtrechtelijke orgaan komt niet tot een bewezenverklaring, indien het ondanks het voorhanden hebben 
van voldoende bewijsmiddelen als hiervoor vermeld, niet de overtuiging heeft, dat betrokkene de desbetreffende overtreding 
heeft begaan. 

 

Hoofdstuk VIII: Behandeling van een zaak door de tuchtcommissie 
 
Artikel 41 – Bijstand 
1. Beschuldigde kan zich doen bijstaan door een raadsman, zijnde: 

- een de rechtspraktijk uitoefenende advocaat; 
- een lid van de sectie betaald voetbal; 
- een ieder die als zodanig door de tuchtcommissie wordt toegelaten. 

2. Aan de raadsman komen dezelfde rechten toe als aan de beschuldigde. 
 
Artikel 41A – Klacht 
1. Een beschuldigde kan een klacht indienen over een ter behandeling van zijn zaak aangewezen lid van de tuchtcommissie 

indien beschuldigde van mening is dat er gerechtvaardigde twijfel bestaat over de onpartijdigheid en/of onafhankelijkheid 
van het betreffende lid. 

2. De beschuldigde dient hiertoe de klacht schriftelijk, met redenen omkleed en ondertekend uiterlijk de dag voorafgaand aan 
de behandeling van zijn zaak in te dienen bij de voorzitter van de behandelende tuchtcommissie. 

3. Indiening van een klacht als bedoeld in lid 1 van dit artikel heeft geen opschorting tot gevolg van de tenuitvoerlegging van 
een, al dan niet voorlopig, opgelegde straf. 

4. De voorzitter van de behandelende tuchtcommissie beslist over de klacht. Indien de klacht de voorzitter van de 
behandelende tuchtcommissie betreft, beslist het langstzittende lid van de behandelende tuchtcommissie, overeenkomstig 
het in dit artikel bepaalde. 

5. Indien de voorzitter van de behandelende tuchtcommissie de klacht gegrond acht, vervangt hij het betreffende lid door een 
ander lid van de tuchtcommissie. 

6. Tegen de uitspraak van de voorzitter van de behandelende tuchtcommissie op de klacht is geen verweer of beroep mogelijk. 
 
Artikel 42 – Mondelinge of schriftelijke behandeling 
1. De tuchtcommissie behandelt zaken mondeling of schriftelijk. 
2. Een zaak wordt alleen schriftelijk behandeld indien: 

a. de aanklager geen mondelinge behandeling van de zaak heeft gevorderd; 
b. beschuldigde niet om een mondelinge behandeling van de zaak heeft verzocht; 
c. de tuchtcommissie van oordeel is dat zij over voldoende bescheiden beschikt om tot een oordeel te komen. 

3. Beschuldigde en de aanklager kunnen binnen een door de tuchtcommissie gestelde termijn kenbaar maken of zij een 
schriftelijke dan wel een mondelinge behandeling van de zaak wensen. 

 
Artikel 43 – Openbare behandeling 
1. De behandeling van een zaak is openbaar, tenzij de tuchtcommissie een niet openbare behandeling wenselijk acht. 
2. De tuchtcommissie kan beslissen dat de behandeling niet in het openbaar plaatsvindt indien: 

- de aanklager en/of beschuldigde daarom verzoeken; 
- het belang van de KNVB en/of beschuldigde dit wenselijk maakt. 

 
Artikel 44 – Bijwonen behandeling 
1. a. Beschuldigde en de aanklager dienen bij de behandeling van een zaak aanwezig te zijn. 

b. Indien beschuldigde en/of de aanklager niet bij de behandeling van een zaak aanwezig zijn, kan de tuchtcommissie 
daaruit de gevolgtrekkingen maken, die zij juist acht. 

2. De voorzitter van de tuchtcommissie kan beschuldigde het recht tot het bijwonen van de behandeling van diens zaak 
ontnemen, indien het gedrag van beschuldigde ter zitting daartoe aanleiding geeft. 

3. a. Indien beschuldigde een betaaldvoetbalorganisatie is, kan deze zich bij de behandeling van de zaak doen 
vertegenwoordigen door ten hoogste drie bestuursleden. 
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b. Voor de behandeling aanvangt, wordt aan de voorzitter medegedeeld wie van de aanwezige bestuursleden als 
woordvoerder zal optreden. 

4. a. De betaaldvoetbalorganisatie, waartoe beschuldigde behoort, kan de tuchtcommissie verzoeken een van haar 
vertegenwoordigers als toehoorder tot de behandeling van de zaak toe te laten. 

b. De voorzitter van de tuchtcommissie kan in het belang van het onderzoek het toelaten van een toehoorder weigeren. 
c. Een toehoorder mag zich niet in het verhoor mengen, tenzij de tuchtcommissie hem om een verklaring vraagt. 
d. Een toehoorder mag het vertrek waarin de behandeling van een zaak plaatsvindt, gedurende de behandeling, niet 

zonder toestemming van de voorzitter van de tuchtcommissie verlaten. 
 
Artikel 45 – Getuigen en deskundigen 
1. De tuchtcommissie is ambtshalve bevoegd getuigen en/of deskundigen op te roepen en te horen. 
2. De aanklager en beschuldigde kunnen de tuchtcommissie voor aanvang van de behandeling verzoeken de door hem 

meegebrachte getuigen en/of deskundigen te doen horen. De tuchtcommissie kan dergelijke verzoeken gemotiveerd 
weigeren. 

3. Tenzij de tuchtcommissie anders beslist, zijn de aanklager en beschuldigde ieder bevoegd om maximaal 3 getuigen en/of 
deskundigen mee te brengen. 

4. Een lid dat als getuige of deskundige door de tuchtcommissie wordt opgeroepen, is verplicht te verschijnen. 
5. Een getuige of een deskundige wordt voorafgaand aan het verhoor medegedeeld dat hij verplicht is de waarheid te spreken. 
6. Indien tijdens de behandeling van de zaak het vermoeden rijst, dat een getuige of een deskundige een overtreding in de zin 

van artikel 19 van dit reglement heeft gepleegd, kan de aanklager zulks aan hem mededelen en hem overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 38 van dit reglement het recht geven zich te verweren binnen een door de aanklager gestelde termijn. 

 
Artikel 46 – Kosten van de behandeling 
1. De kosten van de behandeling van een zaak komen: 

a. ten laste van degene(n) aan wie een straf is opgelegd; 
b. ten laste van de sectie betaald voetbal als geen straf is opgelegd, voor zover bij de uitspraak niet anders is bepaald. 

2. De kosten veroorzaakt door het niet verschijnen van één of meer getuigen kunnen op desbetreffende getuige(n) worden 
verhaald. 

 
Artikel 47 – Dossier 
Voorafgaand aan de behandeling van de zaak, ontvangen de aanklager en beschuldigde en/of diens raadsman fotokopieën van 
de stukken die op de zaak betrekking hebben. 
 
Artikel 48 – Aanvang mondelinge behandeling 
1. Bij aanvang van de behandeling van een zaak: 

a. deelt de aanklager aan beschuldigde mede welke overtreding hem ten laste wordt gelegd; 
b. kan de aanklager de tenlastelegging aanvullen en/of wijzigen. 

2. Vervolgens doet de voorzitter mededeling van de korte inhoud van de stukken betrekking hebbend op deze zaak. 
3. Daarna wordt beschuldigde in de gelegenheid gesteld zich te verweren. 
 
Artikel 49 
Beschuldigde heeft het recht zijn verweren te staven door: 
a. geschriften; 
b. getuigen; 
c. deskundigen; 
d. een andere, door de tuchtcommissie te aanvaarden, wijze. 
 
Artikel 50 – Getuigen en/of deskundigen 
1. Beschuldigde en de aanklager kunnen de voorzitter van de tuchtcommissie verzoeken een getuige of een deskundige 

bepaalde vragen te stellen. 
2. De tuchtcommissie kan dergelijke verzoeken gemotiveerd weigeren. 
 
Artikel 51 
1. De tuchtcommissie kan bepalen dat verklaringen van beschuldigde, een getuige of een deskundige in het belang van de 

behandeling van de zaak, tijdens de behandeling, schriftelijk worden vastgelegd. 
2. Na voorlezing van de desbetreffende verklaring door de voorzitter van de tuchtcommissie, wordt de verklaring ondertekend 

door degene die de verklaring heeft afgelegd. 
3. Indien degene die de verklaring heeft afgelegd, ondertekening weigert, wordt dit op de verklaring aangetekend. 
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Artikel 52 
Indien van een overtreding tv-beelden beschikbaar zijn en de tuchtcommissie daarvan gebruik wenst te maken, dan worden de 
aanklager en beschuldigde en/of diens raadsman in elkaars bijzijn in de gelegenheid gesteld hun zienswijze met betrekking tot 
dit bewijsmiddel te geven. 
 
Artikel 53 – Nader onderzoek 
1. De tuchtcommissie kan - ook buiten de mondelinge behandeling om - te allen tijde schriftelijke of mondelinge inlichtingen 

vragen. 
2. Ieder lid is verplicht desgevraagd aan de tuchtcommissie, mondeling of schriftelijk, volledige en juiste inlichtingen en 

opgaven te verstrekken. 
 
Artikel 54 – Sluiting van de behandeling 
Indien de tuchtcommissie meent alle benodigde gegevens ter beoordeling van de zaak te hebben verkregen, verleent zij 
beschuldigde het laatste woord, waarna zij de behandeling sluit. 
 
Artikel 55 – Beraadslaging 
1. a. Terstond na sluiting van de behandeling vinden de beraadslagingen plaats.  

b. De beraadslaging vindt niet in het openbaar plaats. 
2. Zo mogelijk terstond na de beraadslagingen, doch in ieder geval zo spoedig mogelijk daarna wordt de summiere inhoud van 

de uitspraak van de tuchtcommissie aan beschuldigde en de aanklager medegedeeld. 
 
Artikel 56 – Uitspraak 
1. De tuchtcommissie verklaart zich onbevoegd om van de zaak kennis te nemen, indien de beweerde overtreding niet bij of 

krachtens dit reglement strafbaar is gesteld. 
2. Indien de tuchtcommissie van oordeel is dat een overtreding niet wettig en overtuigend is aangetoond, spreekt zij 

beschuldigde vrij.  
3. Indien de tuchtcommissie van oordeel is dat de overtreding geheel of gedeeltelijk is aangetoond, bepaalt zij terzake welke 

van de in artikel 22 van dit reglement genoemde straf(fen) worden opgelegd. 
4. Elke uitspraak van de tuchtcommissie wordt schriftelijk vastgelegd en is met redenen omkleed. 
5. a. De uitspraak wordt verzonden op de wijze als bepaald in artikel 2 lid 3 van dit reglement. 

b. In aanvulling op het bepaalde onder a van dit lid wordt de uitspraak eveneens verzonden aan de aanklager. 
6. De uitspraak van de tuchtcommissie wordt geheel of gedeeltelijk gepubliceerd via het door het bestuur betaald voetbal voor 

publicaties aangewezen medium. 
 

Hoofdstuk IX: Beroep 
 
Artikel 57 – Commissie van beroep 
1. De commissie van beroep kan een uitspraak van de tuchtcommissie bevestigen, geheel of gedeeltelijk vernietigen en 

opnieuw recht doen;  
2. Op de werkwijze van de commissie van beroep zijn de bepalingen in hoofdstuk VIII van dit reglement van overeenkomstige 

toepassing. 
3. In afwijking van c.q. aanvulling op het bepaalde in artikel 48 lid 1 onder b van dit reglement geldt dat de aanklager: 

a. uitsluitend bevoegd is om zijn tenlastelegging in beroep te wijzigen, indien door de aanklager tijdig beroep is 
aangetekend tegen de uitspraak van de tuchtcommissie; en  

b. uitsluitend bevoegd is om zijn strafeis in beroep te verhogen, indien door de aanklager tijdig beroep is aangetekend 
tegen de uitspraak van de tuchtcommissie. 

 
Artikel 58 – Opschorting 
1. a. Tenzij de commissie van beroep, op vordering van de aanklager of ambtshalve, op zwaarwichtige gronden, anders 

beslist, schort het instellen van beroep de tenuitvoerlegging van de opgelegde straf op. 
b. In afwijking van het hiervoor onder a. bepaalde wordt door het instellen van beroep de tenuitvoerlegging van de 

ingevolge artikel 34 van dit reglement opgelegde automatische uitsluiting of automatische ontzegging van het recht tot 
het uitoefenen van één of meer functies niet opgeschort.  

2. De uitvoering van de opgelegde straf wordt alleen opgeschort indien het beroepschrift door de commissie van beroep is 
ontvangen voor de eerstvolgende wedstrijd van het desbetreffende elftal van zijn betaaldvoetbalorganisatie, niet zijnde de 
wedstrijd waarvoor de automatische uitsluiting of automatische ontzegging van het recht tot het uitoefenen van één of meer 
functies als bedoeld in artikel 34 van dit reglement geldt, en uiterlijk: 
a. om 16.00 uur op de werkdag voorafgaand aan de zaterdag, zondag of een erkende feestdag indien deze wedstrijd op 

een van de genoemde dagen wordt gespeeld; of 
b. vier uur vóór het vastgestelde aanvangstijdstip van deze wedstrijd, indien: 
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- de desbetreffende wedstrijd op een andere dag dan op de hiervoor onder a. genoemde dagen wordt gespeeld; of 
- de wedstrijd wordt gespeeld op een dag als genoemd onder a. maar de uitspraak van de tuchtcommissie geschiedt 

na 16.00 uur op de werkdag voorafgaand aan deze speeldag. 
3. De opschortende werking van het instellen van beroep vervalt indien een speler of een team-official beroep instelt nadat het 

desbetreffende elftal van zijn betaaldvoetbalorganisatie een wedstrijd, niet zijnde de wedstrijd waarvoor de automatische 
uitsluiting of automatische ontzegging van het recht tot het uitoefenen van één of meer functies als bedoeld in artikel 34 van 
dit reglement geldt, heeft gespeeld, tenzij de commissie van beroep anders beslist: 
- na een gemotiveerd verzoek van appellant daartoe; 
- op zwaarwichtige, door appellant aan te voeren, gronden; en 
- gehoord hebbend de aanklager. 

 
Artikel 59 – Vervallen 
 

Hoofdstuk X: Gratie 
 
Artikel 60 – Gratie 
1. Indien een straf is opgelegd waartegen geen beroep meer openstaat, kan betrokkene om gratie verzoeken. 
2. Een verzoek om gratie wordt, schriftelijk en met redenen omkleed, bij het bestuur ingediend. 
3. a. Voordat het bestuur op het verzoek om gratie beslist, vraagt het bestuur: 

- advies aan het tuchtrechtelijk orgaan dat de straf heeft opgelegd; en  
- het standpunt van de aanklager met betrekking tot het verzoek. 

b. Het bestuur beslist binnen twee maanden na indiening van het verzoek om gratie. 
4. Een verzoek om gratie schort de tenuitvoerlegging van de opgelegde straf niet op. 
5. Het bestuur kan, indien het gratie verleent, het restant van de straf geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk opleggen. 
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Richtlijnen 
Genoemd in artikel 21 van het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal. 
 
Titel I Algemeen 
Overtredingen en onbehoorlijk gedrag kunnen de scheidsrechter doen besluiten tot:  
1. een waarschuwing; 
2. een veldverwijdering; 
3. een rapportage.  
 
1. Waarschuwing 
Een speler ontvangt een waarschuwing en wordt de gele kaart getoond, indien hij een van de hieronder genoemde 
overtredingen begaat: 
1.1 het zich schuldig maken aan onsportief gedrag; 
1.2 het door woord en gebaar tonen het niet eens te zijn met de beslissing van de scheidsrechter; 
1.3 het herhaaldelijk overtreden van de spelregels; 
1.4 het vertragen van de uitvoering van de spelhervatting; 
1.5 het niet in acht nemen van de vereiste afstand bij een hoekschop of een vrije schop; 
1.6 het (opnieuw) betreden van het speelveld zonder toestemming van de scheidsrechter; 
1.7 het doelbewust verlaten van het speelveld zonder toestemming van de scheidsrechter. 
 
2. Veldverwijdering 
Een speler wordt van het speelveld gezonden en wordt de rode kaart getoond, indien hij een van de hieronder genoemde 
overtredingen begaat: 
 
2.1 Ernstig gemeen spel. 
a. Een speler maakt zich schuldig aan ernstig gemeen spel, als hij speelt met buitensporige inzet of geweld gebruikt 

tegenover een tegenstander tijdens een duel om de bal. 
b. Een tackle, die de veiligheid van de tegenstander in gevaar brengt, moet worden bestraft als ernstig gemeen spel. 
c. Een speler die met buitensporige inzet naar een tegenstander springt in een duel om de bal te veroveren, hetzij van voren, 

van opzij of van achteren en dit doet met een of beide benen en op deze wijze de veiligheid van de tegenstander in gevaar 
brengt, maakt zich schuldig aan ernstig gemeen spel. 

2.2 Gewelddadige handeling. 
Onder een gewelddadige handeling moet worden verstaan de ongeoorloofde agressie van een speler tegenover een 
tegenstander of een ander persoon zonder dat sprake is van strijd om de bal. Gewelddadige handelingen zijn onder meer:  
a. het trappen/slaan van een tegenstander; 
b. het trappen/slaan naar een tegenstander; 
c. het geven van een elleboog-/kop-/kniestoot aan een tegenstander; 
d. het pogen een elleboog-/kop-/kniestoot aan een tegenstander te geven; 
e. de bal in het gezicht van een tegenstander duwen/gooien; 
f. het trekken aan het lichaam en/of de kleding of het wegduwen van de (assistent-) scheidsrechter en/of de vierde official.  
2.3 Het spuwen van/naar een tegenstander of een ander persoon. 
2.4 Het ontnemen van een doelpunt of een duidelijke scoringskans aan de tegenpartij, door de bal opzettelijk met de arm of 

hand te spelen (dit geldt niet voor de doelverdediger binnen zijn eigen strafschopgebied). 
2.5 Het door middel van een overtreding waarvoor een vrije schop of een strafschop moet worden toegekend, ontnemen van 

een duidelijke scoringskans aan een tegenstander die zich in de richting van het doel van die speler begeeft. 
2.6a Het gebruiken van grove, beledigende taal of een scheldwoord en/of het maken van gebaren tegenover de (assistent-) 

scheidsrechter en/of de vierde official en andere bij de wedstrijd betrokken personen. 
2.6bHet gebruiken van discriminerende taal en/of het maken van discriminerende gebaren. 
2.7 Een overtreding tengevolge waarvan een tweede gele kaart wordt gegeven in dezelfde wedstrijd. 
 
3. Rapportage 
De scheidsrechter rapporteert andere, niet onder ad 2. genoemde vormen van (ernstig) wangedrag ongeacht of deze door een 
speler op of buiten het speelveld zijn begaan en ongeacht of deze handelingen zijn gericht tegen een tegenspeler, een 
medespeler, de (assistent-)scheidsrechter en/of vierde official of enig ander persoon, voorzover op dit wangedrag geen andere 
sanctie staat. 
 
Titel II Strafmaximum 
1. Indien sprake is van een hiervoor in titel I onder 2.1, 2.2 en 2.3 van de richtlijnen genoemde overtreding gericht tegen: 
 a. een tegenspeler of 
 b. een ander persoon dan de (assistent-)scheidsrechter en/of de vierde official 
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 is de op te leggen maximumstraf een uitsluiting van acht competitie-, play-off- en/of bekerwedstrijden van de KNVB, dan 
wel andere met name in de uitspraak te noemen wedstrijden, al dan niet gecombineerd met een geldboete van ten hoogste 
€ 34.000,-. 

2. Indien sprake is van een hiervoor in titel I onder 2.1, 2.2 en 2.3 van de richtlijnen genoemde overtreding gericht tegen de 
(assistent-) scheidsrechter en/of vierde official is de op te leggen maximumstraf een schorsing van 10 jaar al dan niet 
gecombineerd met een geldboete van ten hoogste € 34.000,-. 

3. a. Indien sprake is van een hiervoor in titel I onder 2.6b van de richtlijnen  genoemde overtreding, is de op te leggen 
maximumstraf een uitsluiting van acht competitie-, play-off- en/of bekerwedstrijden van de KNVB, dan wel andere met 
name in de uitspraak te noemen wedstrijden, al dan niet gecombineerd met een geldboete van ten hoogste € 34.000,-. 

 b.1. Indien sprake is van een hiervoor in titel I onder 2.6b van de richtlijnen genoemde overtreding tegelijkertijd begaan door 
meerdere spelers van dezelfde betaaldvoetbalorganisatie en/of indien er sprake is van andere verzwarende 
omstandigheden, bij gelegenheid van de reguliere competitie, is de op te leggen maximumstraf een aftrek van drie 
wedstrijdpunten voor een eerste overtreding en zes wedstrijdpunten voor een tweede overtreding in een seizoen. De 
wedstrijdpunten worden in mindering gebracht in het seizoen waarin de overtreding is begaan. Bij een derde 
overtreding in een seizoen is de op te leggen maximumstraf plaatsing in de naast lagere competitie met ingang van het 
eerstvolgende seizoen. 

 b.2 Indien sprake is van een hiervoor in titel I onder 2.6b van de richtlijnen genoemde overtreding tegelijkertijd begaan door 
meerdere spelers van dezelfde betaaldvoetbalorganisatie en/of indien er sprake is van andere verzwarende 
omstandigheden, bij gelegenheid van: 

  - het toernooi om de KNVB beker; of  
  - een wedstrijdenreeks die leidt tot promotie en degradatie; of 
  - een wedstrijdenreeks die beslist over deelname aan internationale competities; of 
  - de Johan Cruijff-schaal;  
  is de op te leggen maximumstraf uitsluiting van verdere deelname aan de desbetreffende competitie. De tegenstander 

in de desbetreffende wedstrijd zal alsdan worden aangemerkt als winnaar van deze wedstrijd. 
4. Indien sprake is van een andere hiervoor in titel I onder 2 van de richtlijnen genoemde overtreding gericht tegen een ieder 

die bij de desbetreffende wedstrijd betrokken is, is de op te leggen maximumstraf een uitsluiting van vier competitie-, play-
off- en/of bekerwedstrijden van de KNVB, dan wel andere met name in de uitspraak te noemen wedstrijden, al dan niet 
gecombineerd met een geldboete van ten hoogste € 34.000,. 

5. Indien sprake is van een hiervoor in titel I onder 3 van de richtlijnen genoemde rapportage is de op te leggen maximumstraf 
een schorsing van 10 jaar al dan niet gecombineerd met een geldboete van ten hoogste € 34.000,-. 

 
Titel III Bijzonderheden 
1. Indien een speler, nadat hij in een wedstrijd een waarschuwing heeft ontvangen, in diezelfde wedstrijd van het veld wordt 

gezonden voor het plegen van een overtreding, genoemd onder ad 2., wordt de waarschuwing door de aanklager betaald 
voetbal geregistreerd en wordt de overtreding die tot de veldverwijdering heeft geleid, behandeld conform het bepaalde in 
het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal. 

2. Indien veel spelers van een betaaldvoetbalorganisatie in een seizoen in aanraking komen met de tuchtrechtelijke organen 
van de KNVB, dient de betaaldvoetbalorganisatie rekening ermee te houden dat zij door de tuchtrechtelijke organen ter 
verantwoording kan worden geroepen respectievelijk kan worden gestraft. 

3. Uitsluitingen opgelegd in een seizoen, die in hetzelfde seizoen niet meer ten uitvoer kunnen worden gelegd, voor: 
 - competitie-, play-off- en/of bekerwedstrijden van de KNVB, dan wel  
 - in de uitspraak met name genoemde andere wedstrijden, 
 gelden voor competitie-, play-off- en/of bekerwedstrijden van het eerstvolgende seizoen waaraan wordt deelgenomen. 
 



juli 2020 

 
 

SPONSORINGREGLEMENT BETAALD VOETBAL 
Laatstelijk gewijzigd in de algemene vergadering betaald voetbal van 3 december 2019. 
 
 

Artikel 1 – Sponsoringovereenkomsten ............................................................................................................................. 75 

Artikel 2 – Het aangaan van een sponsoringovereenkomst .............................................................................................. 75 

Artikel 3 – Algemene voorschriften .................................................................................................................................... 75 

Artikel 4 – Nadere voorschriften met betrekking tot overeenkomsten tot het maken van reclame op wedstrijdkleding ..... 76 

Artikel 5 – Dispensatie ....................................................................................................................................................... 77 

Artikel 6 – Schadevergoeding ............................................................................................................................................ 77 

Artikel 7 – Overtreding ....................................................................................................................................................... 77 

 
 
Artikel 1 – Sponsoringovereenkomsten 
1. Sponsoring is de overeenkomst, waarbij de ene partij (sponsor) geld of een op geld waardeerbare prestatie levert, 

waartegenover de andere partij (de club) communicatiemogelijkheden verschaft voortvloeiende uit haar sportbeoefening, 
welke overeenkomst mede gericht is op de bevordering van de voetbalsport. 

2. In dit reglement worden onder sponsoring begrepen: 
a. overeenkomsten, waarbij van de club als tegenprestatie wordt verlangd dat een aanduiding, als bedoeld in artikel 4 lid 1, 

op de wedstrijdkleding wordt aangebracht. Onder wedstrijdkleding wordt verstaan: shirt (hieronder ook te begrijpen een 
trui), broek en kousen; 

b. overeenkomsten, waarbij de club zich verplicht tot één of meer van de volgende of soortgelijke tegenprestaties: 
- het aanbrengen van reclameborden of -teksten; 
- het dragen van trainingspakken met reclametekst; 
- het dragen van tassen met reclametekst; 
- het plaatsen van advertenties in clubbladen en andere uitgaven; 
- het gebruik van de omroepinstallatie ten behoeve van reclamedoeleinden. 

3. Het is een club niet toegestaan om met een sponsor overeen te komen dat de naam van de club zal worden gewijzigd dan 
wel dat de naam van de sponsor, een merknaam of een productnaam aan de naam van de club wordt verbonden. 

 
Artikel 2 – Het aangaan van een sponsoringovereenkomst 
1. Aan de bepalingen van dit reglement zijn onderworpen: 

a. de KNVB, vertegenwoordigd door het bestuur betaald voetbal; 
b. de verenigingen - voor zover deze onder de sectie betaald voetbal ressorteren - alsmede de stichtingen, naamloze 

vennootschappen en besloten vennootschappen, als bedoeld in artikel 6 lid 2 van de Statuten, (nader aan te duiden als 
"club"); 

c. de natuurlijke personen, als bedoeld in artikel 6 lid 2 onder d en e van de Statuten, voor zover zij onder de sectie betaald 
voetbal ressorteren; 

d. de sponsor, zulks ingevolge een met een onder a of b genoemde partij gesloten sponsoringovereenkomst, als bedoeld in 
artikel 1. 

2. Indien de KNVB, als bedoeld in lid 1 onder a, als contractpartij optreedt, dient in dit reglement voor "club" te worden gelezen: 
KNVB. 

3. Met uitsluiting van anderen kan het bestuur betaald voetbal een sponsoringovereenkomst aangaan met betrekking tot de 
onder de sectie betaald voetbal ressorterende vertegenwoordigende elftallen. 

 
Artikel 3 – Algemene voorschriften 
1. Op sponsoringovereenkomsten zijn de statuten en andere reglementen van de KNVB of besluiten van het bestuur betaald 

voetbal en meer in het bijzonder de bepalingen van dit reglement van toepassing. 
2. De club dient de inkomsten uit sponsoring in zijn boekhouding te verantwoorden. 
3. De uit hoofde van sponsoring door de club te leveren of te ontvangen tegenprestatie mag niet in strijd zijn met enige wet, de 

openbare orde of de goede zeden of met de Nederlandse Reclame Code, dan wel met de goede smaak of het fatsoen en 
evenmin met de statuten en reglementen van de KNVB of met besluiten van het bestuur betaald voetbal. 

4. Op sponsoringovereenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 
5. In de overeenkomst moeten alle rechten en verplichtingen van beide partijen duidelijk zijn omschreven. 
6. Ten aanzien van de overeenkomst, waarin reclame op wedstrijdkleding is overeengekomen, geldt als voorwaarde dat de 

club volledige rechtsbevoegdheid dient te bezitten, alsmede dat de club en de sponsor zijn ingeschreven in het 
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Verenigingsregister c.q. het Stichtingenregister respectievelijk het Handelsregister van een Nederlandse Kamer van 
Koophandel en Fabrieken. 

7. Partijen kunnen niet overeenkomen dat aan de sponsor op enigerlei wijze inmenging in het beleid van de club zal worden 
toegestaan. 

8. a. Een sponsor dient bij het aangaan van een sponsoringovereenkomst in te stemmen met de bepalingen van dit 
reglement. 

b. Wijziging van de onder a bedoelde bepalingen zullen ten opzichte van de contractpartijen eerst van toepassing zijn op 
een overeenkomst welke na het betreffende, daartoe strekkende besluit van de algemene vergadering betaald voetbal 
worden gesloten of verlengd. 

 
Artikel 4 – Nadere voorschriften met betrekking tot overeenkomsten tot het maken van reclame op wedstrijdkleding 
1. Partijen kunnen in het kader van een sponsoringovereenkomst overeenkomen, dat op wedstrijdkleding aanduidingen 

worden aangebracht van: 
- de naam van een fabrikant of bedrijfsnaam; 
- een beeldmerk; 
- een woordmerk; 
- een logo; 
- een specifieke type- of soortaanduiding van de fabrikant; 
- een domeinnaam. 

2 a. Overeenkomsten met betrekking tot reclame op wedstrijdkleding kunnen betrekking hebben op alle elftallen van de club, 
dan wel op één of meerdere elftallen van die club. 

b. Voorzover elftallen van een club deelnemen aan de competities van het amateurvoetbal, is artikel 34 van het Reglement 
Amateurvoetbal van toepassing. 

3. Indien ten behoeve van een elftal reclame op wedstrijdkleding is overeengekomen, dient deze voor alle spelers en reserves 
van dat elftal uniform te zijn. Het is bovendien niet toegestaan dat sommige spelers en reserves van een elftal wel van 
reclame op de wedstrijdkleding zijn voorzien en anderen niet. 

4. Een overeenkomst, waarbij reclame op wedstrijdkleding wordt overeengekomen, mag niet leiden tot wijzigingen van de door 
de KNVB goedgekeurde wedstrijdkleding. 

5. De reclame op wedstrijdkleding moet qua afmetingen blijven binnen de navolgende beperkingen: 
a. Fabrikant wedstrijdkleding 

Naam, beeldmerk, logo en/of domeinnaam van de fabrikant mogen maximaal drie maal per kledingstuk voorkomen, 
waarbij de oppervlakte per reclame-uiting niet meer mag bedragen dan 20 cm2. 
Indien de fabrikant van de wedstrijdkleding tevens fungeert als shirtsponsor dan wel shirtsubsponsor mogen de reclame-
uitingen slechts zodanig zijn aangebracht, dat per wedstrijdtenue niet meer dan drie uitingen met dezelfde naam tegelijk 
in beeld kunnen komen. 

b. Shirtsponsor of shirtsubsponsor 
Shirt 
- Aan de voorkant van het shirt mogen maximaal drie, al dan niet dezelfde, reclame-uitingen worden aangebracht met 

een totale oppervlakte van 600 cm2. 
- Aan de zijkant van elke mouw van het shirt mag maximaal één reclame-uiting worden aangebracht tot een maximale 

oppervlakte van 40 cm2. 
- Indien een reclame-uiting slechts aan de zijkant van één mouw van het shirt wordt aangebracht, terwijl er op de 

andere mouw geen enkele reclame-uiting wordt aangebracht, dan mag eerstgenoemde reclame-uiting worden 
aangebracht tot een maximale oppervlakte van 60 cm2. 

- Aan de achterkant van het shirt mogen maximaal twee, al dan niet dezelfde, reclame-uitingen worden aangebracht 
met een totale oppervlakte van 400 cm2. 

- Indien sprake is van vermelding van spelersnamen op de rugzijde van het shirt, staat het een club vrij te bepalen of 
een eventuele reclame-uiting onder of boven het nummer op de rugzijde wordt vermeld, met dien verstande dat de 
reclame-uitingen en de spelersnamen niet tezamen boven dan wel onder het nummer mogen worden vermeld. Indien 
geen sprake is van die naamsvermelding staat het de club eveneens vrij te bepalen of een eventuele reclame-uiting 
onder of boven het nummer op de rugzijde wordt vermeld. 

- De afstand van een reclame-uiting tot het rugnummer op de achterkant van het shirt dient in alle gevallen minimaal 2 
cm te bedragen. 
De reclame-uitingen op het shirt dienen zodanig te worden aangebracht, dat per wedstrijdtenue niet meer dan drie 
dezelfde uitingen tegelijk in beeld kunnen komen. Voorts dient de reclame zodanig op het shirt te worden 
aangebracht, dat de herkenbaarheid van het tenue, met name waar het de basiskleur betreft, niet in het geding komt. 

Divisienaam 
Op het shirt mag één uiting van de desbetreffende divisie voorkomen, waarbij de oppervlakte van de uiting niet meer 
mag bedragen dan 20 cm2 en waarbij de uiting bestaat uit een willekeurige combinatie van naam, beeldmerk en logo van 
de desbetreffende divisie. 
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Broek 
Op iedere broekspijp mag maximaal één reclame-uiting van maximaal 75 cm2 worden aangebracht. 
Kousen 
Op de kousen mag uitsluitend de naam, het beeldmerk en/of het logo van de fabrikant van de kousen worden 
aangebracht. 

6. Het dragen van reclame op wedstrijdkleding is slechts toegestaan op Nederlands grondgebied, behoudens toestemming van 
het bestuur betaald voetbal, waaraan voorwaarden kunnen worden verbonden. 

7. a. Op de wedstrijdkleding van scheidsrechters, assistent-scheidsrechters en vierde official mag tijdens de uitoefening van 
hun functie geen andere reclameaanduiding zijn aangebracht: 
- dan naam, beeldmerk en/of het logo van de fabrikant als genoemd in de eerste zin van artikel 4 lid 5 onder a; 
- dan uit hoofde van een door de KNVB gesloten sponsorovereenkomst. 

b. Te allen tijde dienen de door de FIFA gestelde regels ter zake van reclame-uitingen op de uitrusting van scheidsrechters, 
assistent-scheidsrechters en vierde officials te worden nageleefd. 

 
Artikel 5 – Dispensatie 
Het bestuur betaald voetbal kan met betrekking tot het bepaalde in dit reglement dispensatie verlenen. 
 
Artikel 6 – Schadevergoeding 
Aan het niet verlenen van dispensatie kan noch door de contractpartijen noch door anderen een recht op schadevergoeding 
jegens de KNVB worden ontleend. 
 
Artikel 7 – Overtreding 
1. In het geval een overtreding van een bepaling van dit reglement wordt vermoed, kan in opdracht van het bestuur betaald 

voetbal of op initiatief van de tuchtcommissie betaald voetbal door of namens deze commissie een onderzoek worden 
ingesteld. 

2. In geval van overtreding is het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal van toepassing. 
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Begripsbepalingen 
Beroepscommissie 
licentiezaken 

Orgaan van de KNVB dat deel uitmaakt van de rechtsprekende macht van de KNVB en besluit over 
voor beroep vatbare besluiten van de licentiecommissie  

Beroep Het aantekenen van bezwaar tegen een besluit van de licentiecommissie 

BVA-entiteit Rechtspersoon, behorende tot de groep van een licentiehouder, waarin de 
betaaldvoetbalactiviteiten, waaronder mede begrepen het eerste elftal, zijn ondergebracht, indien 
dit niet de KNVB licentiehouder is 

Clubontwikkelscan Een scan waarbij de organisatie van een licentiehouder door een door de KNVB aangewezen 
externe partij wordt doorgelicht en een advies wordt gegeven tot verbetering van de tijdens de scan 
vastgestelde ontwikkelpunten 

KNVB licentie Licentie die recht geeft op deelname aan de door of onder verantwoordelijkheid van het bestuur 
betaald voetbal van de KNVB georganiseerde competities 
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Licentie KNVB en/of UEFA licentie 

Licentieaanvrager Rechtspersoon die in aanmerking wenst te komen voor een UEFA licentie 

Licentiecommissie Orgaan van de KNVB dat besluiten neemt in het kader van het licentiesysteem  

Licentie-eis De bij of krachtens dit reglement voor een licentiehouder geldende eis en verplichting 

Licentiehouder Rechtspersoon die in het bezit is gesteld van een KNVB en/of een UEFA licentie 

Licentiesysteem Het geheel aan rechten en verplichtingen in het kader van de KNVB en UEFA licentie  

Licentieverstrekker KNVB, ten behoeve van de door of onder verantwoordelijkheid van het bestuur betaald voetbal 
georganiseerde competities en, namens de UEFA, ten behoeve van de onder verantwoordelijkheid 
van de UEFA georganiseerde clubcompetities 

UEFA licentie Licentie die recht geeft op deelname aan de door of onder verantwoordelijkheid van de UEFA 
georganiseerde clubcompetities  

 

Titel 1: Algemene bepalingen 
 
Artikel 1 – Toepassingsgebied 
Dit reglement regelt de rechten en plichten van de licentiecommissie, de beroepscommissie licentiezaken, een licentiehouder 
en een licentieaanvrager en definieert in het bijzonder: 
1. de eisen waaraan moet worden voldaan door de KNVB om, namens de UEFA, op te treden als licentieverstrekker, evenals 

de procedures die in dit verband moeten worden gevolgd door de KNVB ter zake van de beoordeling van de licentie-eisen; 
2. de eisen en verplichtingen waaraan voldaan moet worden door licentiehouders en licentieaanvragers van de licentie die 

recht geeft op deelname aan de door of onder verantwoordelijkheid van: 
a. het bestuur betaald voetbal georganiseerde competities (KNVB licentie); en 
b. de UEFA georganiseerde clubcompetities (UEFA licentie). 

 
Artikel 2 – Doelstelling 
1. Het licentiesysteem kent voor wat betreft de KNVB licentie als doelstellingen: 

a. het waarborgen van de integriteit en de continuïteit van de competities betaald voetbal, teneinde zo veel als mogelijk het 
(ongestoorde) verloop van de competitie te kunnen garanderen; 

b. het waarborgen van de continuïteit van de betaaldvoetbalorganisaties door middel van het garanderen en verbeteren 
van kwaliteitsbepalende factoren ter zake van: 
i. de inrichting van de jeugdopleiding; 
ii. de inrichting van de arbeidsorganisatie; 
iii. de juridische structuur en governance; 
iv. de infrastructuur en veiligheid; 
v. financiën. 

2. Voor wat betreft de UEFA licentie gelden de doelstellingen van het licentiesysteem zoals opgenomen in de op dat moment 
geldende UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations. 

 
Artikel 3 – Licentie-eisen 
1. De licentie-eisen zijn opgenomen in het Overzicht licentie-eisen, ingedeeld naar: 

a. Sportief kader; 
b. Organisatie kader en administratief kader; 
c. Juridisch kader; 
d. Infrastructureel kader; en 
e. Financieel kader. 
Het Overzicht licentie-eisen maakt onlosmakelijk onderdeel uit van dit reglement. 

2. Het bestuur betaald voetbal is, gehoord de licentiecommissie, bevoegd om alle in dit reglement voorkomende artikelen en 
de in het Overzicht licentie-eisen opgenomen licentie-eisen uit te werken in richtlijnen en/of beoordelingscriteria aan de hand 
waarvan moet worden beoordeeld of aan de desbetreffende verplichting of verplichtingen is voldaan. Hieronder worden 
onder meer begrepen de te overleggen bescheiden en de voor die bescheiden geldende indieningstermijnen. 

3. Het bestuur betaald voetbal stelt het financieel ratingsysteem vast op basis waarvan aan de KNVB licentiehouder jaarlijks, 
op basis van de jaarstukken over het daaraan voorafgaande seizoen en de prognose over het lopende seizoen, een 
puntenaantal wordt toegekend. De criteria die ten grondslag liggen aan deze toekenning staan vermeld in de licentie-eisen, 
onderdeel Financieel kader. De licentiecommissie toetst of is voldaan aan die criteria en kent op grond van haar bevindingen 
de KNVB licentiehouder een puntenaantal toe. 

4. Het jaarlijks toegekende puntenaantal aan een licentiehouder moet, inclusief een toelichting, uiterlijk op 31 januari van enig 
jaar worden gepubliceerd door de licentiehouder tezamen met het bestuursverslag van de betreffende licentiehouder 
(licentie-eis F.04) als bedoeld in artikel 6 lid 7 van dit reglement. 
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5. Om deel te mogen nemen aan de door de UEFA georganiseerde clubcompetities dient te worden voldaan aan de licentie-
eisen in relatie tot de UEFA licentie en de op dat moment geldende UEFA Club Licensing and Financial Fair Play 
Regulations. 

6. Ingeval van tegenstrijdigheden tussen de richtlijnen, beoordelingscriteria en/of dit reglement prevaleert dit reglement. 
 
Overgangsregime artikel 3 lid 4 
In het seizoen 2018/’19 (jaarcijfers 2017/’18 en prognose 2018/’19) en het seizoen 2019/’20 (jaarcijfers 2018/’19 en prognose 
2019/’20) geldt dat uitsluitend de licentiehouder die een plan van aanpak moeten overleggen, het toegekende puntenaantal 
moet publiceren. Dit geldt (derhalve) voor de licentiehouder die op basis van het financieel ratingsysteem 15 punten of minder 
behaalt (zie artikel 6 lid 10) en ingevolge het oude systeem in categorie 1 zou worden ingedeeld. 
NB: De verplichting tot het publiceren van het bestuursverslag geldt onverkort (en voor alle licentiehouders). 
 
Artikel 4 – KNVB licentie 
1. [Rechtspersonen, als bedoeld in artikel 6 lid 2 sub a, b en c van de Statuten, waartoe het eerste elftal behoort dat 

overeenkomstig de van toepassing zijnde regelgeving op basis van sportieve gronden promoveert vanuit de sectie 
amateurvoetbal naar de sectie betaald voetbal, worden tot de sectie betaald voetbal toegelaten.]* 

2. Uitsluitend voor de rechtspersonen als bedoeld in artikel 6 lid 2 onder a.1 en a.2 van de Statuten, bestaat de mogelijkheid 
om de betaaldvoetbalactiviteiten, waaronder mede begrepen het eerste elftal, na instemming van de licentiecommissie 
onder te brengen in een BVA-entiteit. 

3. [De licentiecommissie verstrekt aan de rechtspersoon, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, een KNVB licentie.]* 
4. Een KNVB licentie geeft, na toelating overeenkomstig artikel 44 lid 3 van het Reglement Betaald Voetbal, recht op deelname 

aan de door of onder verantwoordelijkheid van het bestuur betaald voetbal georganiseerde competities, onverminderd het 
bepaalde in het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal. 

5. Een KNVB licentie wordt verstrekt voor onbepaalde tijd, onverminderd hetgeen in dit reglement is bepaald omtrent het verval 
van een KNVB licentie. 

6. De KNVB licentie is niet overdraagbaar of voor enigerlei andere vorm van overgang vatbaar. 
7. In afwijking van het bepaalde in lid 6 van dit artikel kan de KNVB licentie na instemming van de licentiecommissie overgaan 

op een andere rechtspersoon mits deze: 
a. behoort tot dezelfde groep als de KNVB licentiehouder; 
b. voldoet aan de bij of krachtens dit reglement voor een licentiehouder geldende eisen en verplichtingen; en 
c. overeenkomstig artikel 44 lid 3 van het Reglement Betaald Voetbal is toegelaten tot de sectie betaald voetbal. 

8. Behoudens instemming van de licentiecommissie, vervalt een KNVB licentie indien een licentiehouder zich omzet in een 
andere rechtsvorm, splitst, dan wel fuseert of anderszins samengaat met een andere rechtspersoon. 

9. Een voorgenomen besluit inhoudende dat een (rechts)persoon middellijk of onmiddellijk 25% of meer van de aandelen en/of 
zeggenschapsrechten verkrijgt of mag behouden in een licentiehouder/BVA-entiteit, vereist de voorafgaande goedkeuring 
van de licentiecommissie. 

 
Artikel 5 – UEFA licentie 
1. Uitsluitend KNVB licentiehouders, dan wel de BVA-entiteit waarmee de KNVB licentiehouder een contractuele verbintenis 

heeft, kunnen deelnemen aan een door de UEFA georganiseerde clubcompetitie, indien zij tijdig aantonen volledig te 
voldoen aan de op dat moment geldende UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations. 

2. In geval van tegenstrijdigheden tussen de bij of krachtens dit reglement voor een UEFA licentiehouder/licentieaanvrager 
geldende eisen en verplichtingen en de op dat moment geldende UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations, 
prevaleert het bepaalde in de op dat moment geldende Engelstalige versie van de UEFA Club Licensing and Financial Fair 
Play Regulations. 

3. Het lidmaatschap van de KNVB en, indien van toepassing, de contractuele verbintenis met de BVA-entiteit, moet ten minste 
drie opeenvolgende jaren hebben geduurd. 

4. De UEFA licentieaanvrager dient schriftelijk aan de licentiecommissie te melden, elke voorgenomen wijziging ten aanzien 
van: 
a. de rechtsvorm; 
b. de (groeps)structuur (waaronder mede begrepen een fusie met een andere entiteit of het overdragen van de 
voetbalactiviteiten naar een andere entiteit) als bedoeld in licentie-eis L.02 (Juridische (groeps)structuur); en/of 
c. de identiteit (waaronder mede begrepen het hoofdkantoor, de naam of kleuren).  
Een wijziging als genoemd onder a., b. en/of c. ten koste van de integriteit van de competitie, met als doel de kwalificatie op 
sportieve gronden te vergemakkelijken en/of met als doel de ontvangst van de UEFA licentie te vergemakkelijken, wordt 
beschouwd als een onderbreking van de gewone KNVB lidmaatschapsduur in de zin van lid 3 van dit artikel. 

5. Indien de UEFA licentieaanvrager tijdig aantoont aan de bij of krachtens dit reglement voor een UEFA licentiehouder 
geldende eisen en verplichtingen te voldoen, waaronder mede wordt begrepen de op dat moment geldende UEFA Club 

 
* Bepaling is aangenomen op de algemene vergadering betaald voetbal van 19 maart 2018 maar momenteel niet inwerking als gevolg van 

nadere besluitvorming. 
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Licensing and Financial Fair Play Regulations, verstrekt de licentiecommissie namens de UEFA aan de aanvrager een 
UEFA licentie. 

6. UEFA licentiehouders die zijn toegelaten tot de door de UEFA georganiseerde clubcompetities dienen te voldoen aan de 
eisen ter zake van club monitoring overeenkomstig het bepaalde in de op dat moment geldende UEFA Club Licensing and 
Financial Fair Play Regulations. 

7. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 lid 1 van dit reglement, wordt op de naleving van dit reglement en de bij of krachtens 
dit reglement geldende voorwaarden en verplichtingen mede toegezien door de UEFA Club Financial Control Body voor 
zover het betreft de UEFA licentie. 

8. De UEFA licentie expireert zonder voorafgaande kennisgeving aan het einde van het seizoen waarvoor deze is afgegeven, 
onverminderd het bepaalde in artikel 16 van dit reglement. 

9. De UEFA licentie is niet overdraagbaar. 
 

Titel 2: Verplichtingen licentiehouder/licentieaanvrager 
 
Artikel 6 – Verplichtingen licentiehouder/licentieaanvrager 
1. Een licentiehouder/licentieaanvrager dient: 

a. de KNVB tijdig te voorzien van alle benodigde informatie en/of documentatie. De licentiecommissie en/of de 
beroepscommissie licentiezaken kunnen nader specificeren welke informatie en/of documentatie dient te worden 
aangeleverd. Elke gebeurtenis die zich na het overleggen van voornoemde informatie en/of documentatie voordoet en 
een wijziging betekent, dient onverwijld te worden gemeld en toegelicht; 

b. gedurende de looptijd van de licentie, steeds te voldoen aan de licentie-eisen. 
2. Een licentiehouder/licentieaanvrager is verplicht bij de licentiecommissie onverwijld melding te maken van een wijziging van 

feiten en/of omstandigheden die van belang (kunnen) zijn voor de beoordeling of aan de licentie-eisen wordt voldaan. De 
licentiecommissie kan nader specificeren ten aanzien van welke feiten en omstandigheden in ieder geval een meldplicht 
bestaat. 

3. De informatie die door een licentiehouder/licentieaanvrager aan de licentiecommissie en/of de beroepscommissie 
licentiezaken wordt verstrekt, dient juist en volledig te zijn, zulks te beoordelen naar de kennis die de licentiehouder had en 
redelijkerwijs had behoren te hebben op het moment van verstrekken van de informatie. 

4. De bewijslast en de plicht tijdig te voldoen aan de bij of krachtens dit reglement voor een licentiehouder/licentieaanvrager 
geldende eisen en verplichtingen, rusten bij de licentiehouder/licentieaanvrager. 

5. Documenten die door de licentiehouder/licentieaanvrager ingediend worden ingevolge dit reglement of de richtlijnen als 
bedoeld in artikel 3 lid 2 van dit reglement dienen: 
a. ondertekend te zijn door een functionaris die bevoegd is de licentiehouder/licentieaanvrager te vertegenwoordigen. Die 

bevoegdheid van de functionaris dient te worden aangetoond door bijvoorbeeld een schriftelijke volmacht van de 
licentiehouder/licentieaanvrager en/of een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel; 

b. in de Nederlandse taal te zijn gesteld, tenzij de licentiecommissie of de beroepscommissie licentiezaken in een specifiek 
geval anders beslist. Indien een document niet beschikbaar is in het Nederlands, kan de licentiehouder/licentieaanvrager 
verzocht worden om een beëdigde vertaling van het betreffende stuk in het Nederlands in te dienen, zulks op kosten van 
de licentiehouder/licentieaanvrager. Indien aan dit verzoek niet wordt voldaan, staat het de licentiecommissie en 
beroepscommissie licentiezaken vrij om het document in kwestie te negeren. 

6. Een licentiehouder/licentieaanvrager is verplicht om jaarlijks aan de licentiecommissie ter hand te doen stellen, een en ander 
conform de daartoe door het bestuur betaald voetbal vastgestelde richtlijnen: 
a. de jaarstukken over het daaraan voorafgaande seizoen en prognose over het alsdan lopende seizoen, zulks uiterlijk op: 

i. 1 oktober van enig jaar, indien de licentiehouder alsdan uitkomt in de eredivisie; 
ii. 1 november van enig jaar, indien de licentiehouder alsdan uitkomt in de eerste divisie; 

b. de halfjaarcijfers over het alsdan lopende seizoen, zulks uiterlijk op 1 maart van enig jaar; 
c. een begroting voor het komende seizoen, zulks uiterlijk op 15 juni van enig jaar, indien: 

i. voor de licentiehouder een plan van aanpak geldt als bedoeld in lid 10 van dit artikel; 
ii. uit de jaarstukken als genoemd in lid 6 sub a. en/of halfjaarcijfers als genoemd in lid 6 sub b, na eventueel 

doorgevoerde correcties, een negatief eigen vermogen blijkt; 
iii. bij de jaarstukken als genoemd in lid 6 sub a. en/of de halfjaarcijfers als genoemd in lid 6 sub b. door de accountant 

een verklaring is afgegeven die een (on)verplichte paragraaf bevat vanwege een continuïteitsvraagstuk of niet 
goedkeurend is; en/of 

iv. de licentiehouder in het opvolgende seizoen zal uitkomen in de eerste divisie. 
Een licentiehouder die op grond van sub c. i. tot en met iii, maar niet op grond van sub c. iv, verplicht is om een begroting 
in te dienen, kan worden vrijgesteld van de verplichting tot het ter hand stellen van een begroting indien de betreffende 
licentiehouder reeds ‘future financial information’ (UEFA-begroting) als bedoeld in licentie-eis F.13 heeft ingediend op 
basis waarvan door de licentiecommissie geen belemmering is gebleken voor het verstrekken van een UEFA licentie. 

d. het controledocument betreffende de licentie-eisen sportief kader, organisatie kader en administratief kader, zulks 
uiterlijk op: 
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i. 1 oktober en 1 maart van enig jaar indien de licentiehouder alsdan uitkomt in de eredivisie; 
ii. 1 november en 1 maart van enig jaar indien de licentiehouder alsdan uitkomt in de eerste divisie; 

e. het controledocument betreffende de licentie-eisen juridisch kader, zulks uiterlijk op: 
i. 1 oktober van enig jaar indien de licentiehouder uitkomt in de eredivisie; 
ii. 1 november van enig jaar indien de licentiehouder alsdan uitkomt in de eerste divisie; 

f. het overzicht betreffende de licentievoorwaarden infrastructureel kader, zulks uiterlijk op 1 maart van enig jaar. 
7. Een licentiehouder is verplicht om jaarlijks op uiterlijk 31 januari van enig jaar, een bestuursverslag over het afgelopen 

seizoen uit te brengen en te openbaren op de eigen website overeenkomstig het bepaalde in licentie-eis F.04. Op het door 
het bestuur betaald voetbal voor publicaties aangewezen medium wordt een verwijzing opgenomen naar de gepubliceerde 
bestuursverslagen van alle licentiehouders. 

8. Indien uit de jaarstukken als genoemd in lid 6 sub a van dit artikel, eventueel na doorgevoerde correcties door de 
licentiecommissie, een negatief eigen vermogen blijkt, geldt dat de licentiehouder verplicht is om per seizoen een 
verbetering van het eigen vermogen te realiseren van ten minste 5% zulks overeenkomstig het bepaalde in de Richtlijn 
verbetering negatief eigen vermogen. 

9. Ingeval van een controle als genoemd in artikel 7 lid 4 van dit reglement, dient de licentiehouder/licentieaanvrager alle 
medewerking te verlenen en de daartoe benodigde informatie te verstrekken en desgevraagd toegang tot gebouwen of 
terreinen te verschaffen aan de daartoe door de licentiecommissie aangewezen personen. 

10. Een licentiehouder die op basis van het financieel ratingsysteem 15 punten of minder heeft behaald, is verplicht om een 
clubontwikkelscan te ondergaan en een plan van aanpak in te dienen. Het plan van aanpak moet tezamen met de begroting 
als genoemd in artikel 6 lid 6 sub c van dit reglement worden ingediend. Het op te stellen plan van aanpak dient te voorzien 
in concrete prestaties van de KNVB licentiehouder waaraan op daarvoor vastgestelde data dient te zijn voldaan. Het plan 
van aanpak dient door de licentiecommissie te worden goedgekeurd. 

11. Indien voor de KNVB licentiehouder/licentieaanvrager een plan van aanpak geldt als bedoeld in lid 10 van dit artikel, dient 
de KNVB licentiehouder/licentieaanvrager tijdig te voldoen aan hetgeen daarin ten aanzien van hem is vastgelegd. Een plan 
van aanpak kan door de licentiecommissie op verzoek van de licentiehouder worden herzien indien daartoe gronden 
aanwezig zijn, zulks ter beoordeling van de licentiecommissie. Een herzieningsverzoek moet ten minste vier weken voor de 
datum waarop aan de desbetreffende verplichting of verplichtingen dient te zijn voldaan, zijn ontvangen. De herziening kan 
geen betrekking hebben op de in het oorspronkelijke plan van aanpak gestelde datum waarop aan de desbetreffende 
verplichting of verplichtingen dient te zijn voldaan. Indien het verzoek tot herziening wordt gehonoreerd, stelt de 
licentiecommissie zo nodig het aan het plan van aanpak gekoppelde sanctietraject opnieuw vast. Een verzoek tot herziening 
heeft geen schorsende werking. Tegen een beslissing op een verzoek tot herziening staat geen beroep open. 

 
Overgangsregime artikel 6 lid 10 
In het seizoen 2018/’19 (jaarcijfers 2017/’18 en prognose 2018/’19) en het seizoen 2019/’20 (jaarcijfers 2018/’19 en prognose 
2019/’20) geldt dat een licentiehouder die op basis van het financieel ratingsysteem 15 punten of minder behaalt, slechts een 
clubontwikkelscan moet ondergaan en een plan van aanpak moet indienen, indien de betreffende licentiehouder tevens 
ingevolge het oude licentiesysteem zou zijn ingedeeld in categorie I. 
 

Titel 3: Licentiecommissie en beroepscommissie licentiezaken 
 
Artikel 7 – Licentiecommissie en beroepscommissie licentiezaken 
1. Op de naleving van dit reglement en de bij of krachtens dit reglement geldende voorwaarden en verplichtingen wordt 

toegezien door de licentiecommissie en de beroepscommissie licentiezaken. De licentiecommissie en de beroepscommissie 
licentiezaken zijn bevoegd zich hierbij door deskundigen te doen voorlichten. 

2. De licentiecommissie en de beroepscommissie licentiezaken nemen bij de besluitvorming te allen tijde de doelstellingen van 
het licentiesysteem, zoals omschreven in artikel 2 lid 1 van dit reglement, in acht, in het bijzonder teneinde het handelen in 
strijd met deze doelstellingen te voorkomen. 

3. Licentiehouders worden in gelijke gevallen gelijk behandeld met dien verstande dat bij financiële straffen rekening kan 
worden gehouden met de grootte en omvang van de licentiehouder en/of BVA-entiteit. 

4. De licentiecommissie en de beroepscommissie licentiezaken hebben het recht om te doen controleren of een licentiehouder 
aan de licentievoorwaarden en overige verplichtingen voortvloeiend uit of verband houdend met dit reglement voldoet. 

5. De leden van de licentiecommissie en de beroepscommissie licentiezaken alsmede de secretaris genoemd in artikel 8 lid 10 
en artikel 9 lid 10 van dit reglement zijn - behoudens een eventueel op hen rustende wettelijke verplichting tot het 
verschaffen van informatie - gehouden tot geheimhouding van alle gegevens die zij in het kader van hun werkzaamheden 
hebben verkregen. De leden van de licentiecommissie en de beroepscommissie licentiezaken, voorafgaand aan hun 
benoeming, en de secretarissen van deze beide commissies, voorafgaand aan hun aanstelling,  dienen eenmalig schriftelijk 
een geheimhoudingsverklaring en elk jaar een onafhankelijkheidsverklaring af te geven. 

 
Artikel 8 – Samenstelling licentiecommissie 
1. De licentiecommissie bestaat uit ten minste vijf leden. De commissie heeft haar zetel in het bondsbureau te Zeist. 
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2. Ten minste twee leden van de licentiecommissie dienen de hoedanigheid van meester in de rechten of master of laws met 
civiel effect te bezitten onder wie de voorzitter. Van de licentiecommissie zijn tevens ten minste twee personen lid die 
beschikken over financiële deskundigheid, onder wie ten minste één registeraccountant en/of registercontroller. Voorts 
kunnen van de licentiecommissie deel uit maken personen die beschikken over deskundigheid ten aanzien van de overige 
kaders als genoemd in artikel 3 lid 1 van dit reglement. 

3. De licentiecommissie neemt slechts besluiten indien ten minste drie leden, waaronder een lid die als voorzitter fungeert, een 
lid die de hoedanigheid van meester in de rechten of master of laws met civiel effect bezit en een lid die beschikt over 
financiële deskundigheid, ter vergadering aanwezig zijn. De leden van de licentiecommissie kunnen zich ter vergadering niet 
doen vertegenwoordigen. In geval de stemmen staken, is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

4. Door leden van de licentiecommissie kan telefonisch, per videoconference, of door middel van een ander 
communicatiemiddel aan een vergadering worden deelgenomen, mits het betreffende lid van de licentiecommissie alle 
andere aan die vergadering deelnemende leden van de licentiecommissie kan verstaan en door die andere leden van de 
licentiecommissie wordt verstaan. 

5. Besluiten van de licentiecommissie kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits dit schriftelijk of op 
reproduceerbare wijze langs elektronische weg gebeurt en alle leden die, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 
lid 5 van dit reglement, bevoegd zijn om deel te nemen aan de beraadslaging en besluitvorming ter zake, met deze 
besluitvorming hebben ingestemd. 

6. De leden van de licentiecommissie worden op voordracht van het bestuur betaald voetbal of ten minste vijf afgevaardigden 
van de algemene vergadering betaald voetbal benoemd door de algemene vergadering betaald voetbal. De algemeen 
voorzitter van de licentiecommissie wordt in hoedanigheid benoemd. 

7. De leden van de licentiecommissie worden benoemd voor de duur van drie jaren, met dien verstande dat voor zover 
mogelijk jaarlijks een derde van de leden aftreedt, volgens een door de licentiecommissie op te maken rooster. Afgetreden 
leden kunnen terstond worden herbenoemd met dien verstande dat de totale zittingstermijn voor leden van de 
licentiecommissie ten hoogste twaalf jaren bedraagt. 

8. De leden treden, behoudens het bepaalde in lid 9 van dit artikel, in functie met ingang van de dag volgende op die van de 
najaarsvergadering van de algemene vergadering betaald voetbal waarop zij zijn benoemd tot en met de dag waarop de 
derde daaropvolgende najaarsvergadering van de algemene vergadering betaald voetbal wordt gehouden. 

9. In geval van een tussentijdse vacature zal het bestuur betaald voetbal schriftelijk een nieuw lid aan de leden van de 
algemene vergadering voordragen. Indien geen der stemgerechtigde leden bezwaar maakt binnen de door het bestuur 
betaald voetbal gestelde termijn, wordt het nieuwe lid aangesteld door het bestuur betaald voetbal en zal hij in de 
eerstvolgende algemene vergadering formeel worden benoemd. Het aldus benoemde lid neemt op het rooster van aftreden 
de plaats van zijn voorganger in. 

10. Het bestuur betaald voetbal voorziet in de secretariaatsbijstand ten behoeve van de licentiecommissie. De secretaris dient te 
beschikken over een bedrijfseconomische vooropleiding. 

 
Artikel 9 – Samenstelling beroepscommissie licentiezaken 
1. De beroepscommissie licentiezaken bestaat uit ten minste vijf leden. De beroepscommissie licentiezaken heeft haar zetel in 

het bondsbureau te Zeist. 
2. Ten minste drie leden van de beroepscommissie licentiezaken dienen de hoedanigheid van meester in de rechten of master 

of laws met civiel effect te bezitten onder wie de voorzitter. Van de beroepscommissie licentiezaken zijn tevens ten minste 
twee personen lid die beschikken over financiële deskundigheid en kunnen voorts deel uit maken personen die beschikken 
over deskundigheid ten aanzien van veiligheid en openbare orde. 

3. De behandeling van beroepszaken vindt plaats door ten minste drie leden van de beroepscommissie licentiezaken. Ten 
minste één van deze drie leden dient de hoedanigheid van meester in de rechten of master of laws met civiel effect te 
bezitten en zal bij de behandeling van de zaak fungeren als voorzitter. 

4. Ingeval van een schriftelijke behandeling van een beroepszaak, kan door leden van de beroepscommissie licentiezaken 
telefonisch, per videoconference, of door middel van een ander communicatiemiddel aan de besluitvorming worden 
deelgenomen, mits het betreffende lid van de beroepscommissie licentiezaken alle andere aan die vergadering 
deelnemende leden van de beroepscommissie licentiezaken kan verstaan en door die andere leden van de 
beroepscommissie licentiezaken wordt verstaan. 

5. De schriftelijke behandeling van een beroepszaak kan buiten vergadering plaatsvinden, mits dit schriftelijk of op 
reproduceerbare wijze langs elektronische weg gebeurt en alle leden die, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 
lid 5 van dit reglement, bevoegd zijn om deel te nemen aan de beraadslaging en besluitvorming ter zake, met deze wijze 
van besluitvorming hebben ingestemd. 

6. De leden van de beroepscommissie licentiezaken worden op voordracht van het bestuur betaald voetbal of ten minste vijf 
afgevaardigden van de algemene vergadering betaald voetbal benoemd door de algemene vergadering betaald voetbal. De 
algemeen voorzitter van de beroepscommissie licentiezaken wordt in hoedanigheid benoemd. 

7. De leden van de beroepscommissie licentiezaken worden benoemd voor de duur van drie jaren, met dien verstande dat 
voor zover mogelijk jaarlijks een derde van de leden aftreedt, volgens een door de beroepscommissie licentiezaken op te 
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maken rooster. Afgetreden leden kunnen terstond worden herbenoemd met dien verstande dat de totale zittingstermijn voor 
leden van de beroepscommissie licentiezaken ten hoogste twaalf jaren bedraagt. 

8. Behoudens het bepaalde in lid 9 van dit artikel treden de leden in functie met ingang van de dag volgende op die van de 
najaarsvergadering van de algemene vergadering betaald voetbal waarop zij zijn benoemd tot en met de dag waarop de 
derde daaropvolgende najaarsvergadering van de algemene vergadering betaald voetbal wordt gehouden. 

9. In geval van een tussentijdse vacature zal het bestuur betaald voetbal schriftelijk een nieuw lid aan de leden van de 
algemene vergadering voordragen. Indien geen der stemgerechtigde leden bezwaar maakt binnen de door het bestuur 
betaald voetbal gestelde termijn wordt het nieuwe lid aangesteld door het bestuur betaald voetbal en zal hij in de 
eerstvolgende algemene vergadering formeel worden benoemd. Het aldus benoemde lid neemt op het rooster van aftreden 
de plaats van zijn voorganger in. 

10. Het bestuur betaald voetbal voorziet in de secretariaatsbijstand ten behoeve van de beroepscommissie licentiezaken. De 
secretaris dient te beschikken over een bedrijfseconomische en/of juridische vooropleiding. 

 
Artikel 10 – Onverenigbaarheden 
1. Leden van de licentiecommissie en de beroepscommissie licentiezaken zijn onafhankelijk. 
2. Personen die: 

a. deel uitmaken van de bestuurlijke macht van de KNVB; 
b. deel uitmaken van de raad van commissarissen betaald voetbal; 
c. deel uitmaken van de raad van toezicht amateurvoetbal; 
d. deel uitmaken van de reglementscommissie; 
e. deel uitmaken van tuchtrechtelijke organen van de KNVB; 
f. deel uitmaken van het bestuur of een toezichthoudend orgaan van een licentiehouder en/of BVA-entiteit of een 

rechtspersoon die behoort tot de groep waarvan een licentiehouder en/of BVA-entiteit deel uitmaakt; 
g. deel uitmaken van het bestuur van een belangenorganisatie in het betaald voetbal; 
h. actief zijn als werknemer in het betaald voetbal; 
i. een functie van werknemer bekleden bij de KNVB; 
j. direct of indirect aandeelhouder zijn in een licentiehouder en/of BVA entiteit of een vennootschap die behoort tot de 

groep waarvan een licentiehouder en/of BVA-entiteit deel uitmaakt; 
k. deel uitmaken van een statutair erkende en besluitvormende commissie van de UEFA; 
kunnen geen lid kunnen zijn van de licentiecommissie of de beroepscommissie licentiezaken. 

3. Personen die sponsor zijn dan wel deel uitmaken van het bestuur of een ander orgaan van een sponsor, dan wel 
werknemers zijn van een sponsor van een licentiehouder en/of BVA-entiteit, kunnen lid zijn van de licentiecommissie of de 
beroepscommissie licentiezaken. Deze personen mogen echter niet deelnemen aan de behandeling en besluitvorming over 
een licentiehouder waar ze uit dien hoofde enige relatie mee hebben. 

4. Een persoon kan niet tegelijk lid zijn van de licentiecommissie en de beroepscommissie licentiezaken. 
5. Indien dient te worden beslist omtrent een aangelegenheid waarbij een lid van de licentiecommissie of beroepscommissie 

licentiezaken, direct of indirect, persoonlijk is betrokken, bijvoorbeeld via zijn familie of aanverwanten, of als lid, 
aandeelhouder of adviseur, meldt het lid dit terstond aan de voorzitter van de commissie waarvan hij lid is en onthoudt hij 
zich van deelneming aan de beraadslaging en besluitvorming ter zake. 

 
Artikel 11 – Schriftelijke of mondelinge behandeling 
1. Zaken worden door de licentiecommissie schriftelijk behandeld tenzij sprake is van een voorgenomen besluit tot het 

opleggen van een maatregel en/of sanctie als bepaald in artikel 14 lid 1 sub f. [tot]* en [met]* i. van dit reglement in welk 
geval de licentiecommissie de betreffende licentiehouder/licentieaanvrager in gelegenheid stelt om zijn standpunt omtrent 
het voorgenomen besluit mondeling kenbaar te maken. 

2. Zaken worden door de beroepscommissie licentiezaken mondeling behandeld indien de betrokken 
licentiehouder/licentieaanvrager en/of de licentiecommissie daarom schriftelijk verzoekt, dan wel indien de 
beroepscommissie licentiezaken een mondelinge behandeling noodzakelijk en/of wenselijk acht. In afwijking hiervan geldt 
dat een zaak uitsluitend schriftelijk wordt behandeld, op basis van het ontvangen beroepschrift, indien het een beroep betreft 
als bedoeld in artikel 13 lid 3 van dit reglement. 

3. In geval van een mondelinge behandeling bepaalt de beroepscommissie licentiezaken datum, uur en plaats van de 
behandeling waarbij rekening wordt gehouden met de spoedeisendheid van een zaak. De beroepscommissie licentiezaken 
stelt de licentiecommissie in gelegenheid om aan de mondelinge behandeling deel te nemen en daarin het woord te voeren. 

4. De betrokken licentiehouder/licentieaanvrager kan zich doen bijstaan door een raadsman. 
5. Uitsluitend ingeval de beroepscommissie licentiezaken de verschijning van bepaalde personen wenselijk acht, geldt een 

reglementaire oproepingstermijn van ten minste vier werkdagen, de dag van de verzending en die van de behandeling niet 
meegerekend. De secretaris zal de personen van wie de beroepscommissie licentiezaken de verschijning wenselijk acht, 

 
* Bepaling is aangenomen op de algemene vergadering betaald voetbal van 19 maart 2018 maar momenteel niet geheel inwerking als gevolg 

van nadere besluitvorming. 
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oproepen. Opgeroepen personen zijn vervolgens verplicht te verschijnen, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zulks ter 
beoordeling van de beroepscommissie licentiezaken. 

6. De mondelinge behandeling vindt, tenzij de beroepscommissie licentiezaken anders beslist, niet in het openbaar plaats. 
7. De kosten van een mondelinge behandeling kunnen ten laste van de licentiehouder worden gebracht. Kosten van 

behandeling veroorzaakt door het niet verschijnen van één of meer opgeroepen personen als bedoeld in lid 5 van dit artikel 
kunnen op de licentiehouder worden verhaald. De kosten, genoemd in dit lid, bedragen niet meer dan een door het bestuur 
betaald voetbal te bepalen bedrag. Voor zover de werkelijke kosten, die voor de KNVB aan de mondelinge behandeling 
verbonden zijn geweest, dit bedrag overschrijden, worden zij gedragen door de KNVB. 

 
Artikel 12 – Besluiten 
1. De licentiecommissie en de beroepscommissie licentiezaken, in geval van beroep, zijn bevoegd tot het nemen van onder 

meer de navolgende besluiten waaraan een licentiehouder/licentieaanvrager alsdan is gebonden: 
a. het verlenen of niet verlenen van een licentie; 
b. het verlenen of weigeren van instemming respectievelijk goedkeuring als bedoeld in artikel 4 lid 2, 7, 8 en 9 van dit 

reglement; 
c. het opleggen van een of meer nadere verplichtingen, waaronder mede begrepen het stellen van een nieuwe 

termijnstelling voor een bestaande verplichting; 
d. het toekennen van een puntenaantal als bedoeld in artikel 3 lid 3 van dit reglement; 
e. het opleggen van een maatregel of sanctie als bedoeld in artikel 14 van dit reglement; 
f. het opleggen van een verplichting correcties door te voeren op ingediende stukken zoals vermeld in artikel 6 lid 6 van dit 

reglement; 
g. het verlenen of afwijzen van een verzoek tot dispensatie ten aanzien van een verplichting; 
h. het goedkeuren, het afkeuren of het opheffen van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 6 lid 10 van dit reglement; 
i. het vaststellen of de licentiehouder al dan niet tijdig voldaan heeft aan de in het plan van aanpak opgelegde 

normstellingen. 
2. Elk besluit wordt schriftelijk vastgelegd en is met redenen omkleed. De betrokken licentiehouder/licentieaanvrager ontvangt 

het besluit zo spoedig mogelijk door middel van een mededeling die per e-mailbericht wordt verzonden. 
3. Tweejaarlijks zal, via het door het bestuur betaald voetbal voor publicaties aangewezen medium, gerapporteerd worden over 

de besluitvorming door de licentiecommissie en de beroepscommissie licentiezaken in het kader van het licentiesysteem. 
 
Artikel 13 – Beroep 
1. Voor zover in dit reglement niet anders is bepaald, geldt dat tegen een besluit van de licentiecommissie, als genoemd in 

artikel 12 lid 1 van dit reglement, door de licentiehouder/licentieaanvrager tegen wie het besluit zich richt, beroep kan 
worden aangetekend bij de beroepscommissie licentiezaken. 

2. Geen beroep is mogelijk tegen: 
a. besluiten naar aanleiding van een verzoek om dispensatie ten aanzien van de stukken als genoemd in artikel 6 lid 6 van 

dit reglement; 
b. normen die zijn opgelegd naar aanleiding van een goedgekeurd plan van aanpak en niet afwijken van de door de 

licentiehouder in het ingediende plan van aanpak geformuleerde prestaties; 
c. een besluit op een herzieningsverzoek ten aanzien van een plan van aanpak. 

3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 van dit artikel geldt dat wel beroep mogelijk is tegen de besluiten als bedoeld in lid 2 
sub a van dit artikel indien sprake is van een evidente overmachtssituatie, zulks ter beoordeling van de beroepscommissie 
licentiezaken, en uitsluitend voor zover het beroep betrekking heeft op de termijn voor het indienen van de stukken als 
bedoeld in artikel 6 lid 6 van dit reglement of de termijn waarbinnen een plan van aanpak als bedoeld in artikel 6 lid 10 van 
dit reglement dient te zijn opgesteld. 

4. Het beroep dient, schriftelijk en gemotiveerd, binnen vijf werkdagen na de dagtekening van het besluit waartegen het beroep 
is ingesteld, in het bezit te zijn van de beroepscommissie licentiezaken. 
Indien het een beroep betreft als bedoeld in lid 3 van dit artikel, dient het beroep, schriftelijk gemotiveerd, binnen twee 
werkdagen na de dagtekening van het besluit waartegen het beroep is ingesteld, in het bezit te zijn van de 
beroepscommissie licentiezaken. 

5. Door het instellen van beroep wordt de uitvoering van een besluit opgeschort tenzij: 
a. het een besluit betreft tot het overleggen van een externe garantstelling als bedoeld in artikel 14 lid 1 onder c van dit 

reglement; en/of 
b. de beroepscommissie licentiezaken op zwaarwichtige gronden en na de betreffende licentiehouder/licentieaanvrager te 

hebben gehoord, anders beslist. 
6. De licentiehouder/licentieaanvrager, die een beroepschrift heeft ingediend, is desgevraagd verplicht alle inlichtingen te 

verstrekken, die de beroepscommissie licentiezaken noodzakelijk acht voor de behandeling van het beroepschrift. 
7. De beroepscommissie licentiezaken beoordeelt het besluit waartegen beroep is aangetekend uitsluitend naar de stand van 

zaken ten tijde van het nemen van het desbetreffende besluit, tenzij het besluit betrekking heeft op: 
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a. de vaststelling of een licentiehouder al dan niet heeft voldaan aan de concrete prestaties in het plan van aanpak als 
bedoeld in artikel 6 lid 10 van dit reglement en uiteindelijk de licentievoorwaarde of –voorwaarden als bedoeld in artikel 3 
van dit reglement. 
De beoordeling zal in dit geval geschieden naar de stand van zaken op de datum waarop aan die genormeerde 
prestaties of licentievoorwaarde of –voorwaarden moest zijn voldaan; 

b. de vaststelling of een licentiehouder al dan niet voldaan heeft aan de opgelegde garantstelling als bedoeld in artikel 14 
lid 1 sub c van dit reglement. 
De beoordeling zal in dit geval geschieden naar de stand van zaken op de datum waarop aan de opgelegde 
garantstelling moest zijn voldaan; 

c. de intrekking van de betreffende licentie. 
De beoordeling zal in dit geval geschieden naar de stand van zaken ten tijde van behandeling van het beroep; 

d. het niet verlenen van de UEFA licentie. 
De beoordeling zal in dit geval geschieden naar de stand van zaken ten tijde van behandeling van het beroep. 

8. De behandeltermijn van zaken door de beroepscommissie licentiezaken is zo kort mogelijk en de beroepscommissie 
licentiezaken doet zo spoedig mogelijk uitspraak. In spoedeisende gevallen kan de beroepscommissie licentiezaken 
afwijken van de termijn genoemd in artikel 11 lid 5 van dit reglement. 

9. De beroepscommissie licentiezaken verstrekt het ontvangen beroepschrift aan de licentiecommissie en stelt, alvorens 
uitspraak te doen, de licentiecommissie in gelegenheid om haar standpunt omtrent het voorliggende beroep, schriftelijk 
kenbaar te maken en stukken te overleggen. 

10. Besluiten van de beroepscommissie licentiezaken worden gepubliceerd via het door het bestuur betaald voetbal voor 
publicaties aangewezen medium. 

11. Indien en voor zover de beroepscommissie licentiezaken een besluit vernietigt, doet zij opnieuw recht naar de stand van 
zaken ten tijde van het nemen van het vernietigde besluit, tenzij het besluit betrekking heeft op: 
a. de vaststelling of een licentiehouder al dan niet heeft voldaan aan een of meer genormeerde prestaties of 

licentievoorwaarden in het plan van aanpak als bedoeld in artikel 6 lid 10 van dit reglement. 
In dit geval zal opnieuw recht worden gedaan naar de stand van zaken op de datum waarop aan de betreffende 
normstelling of normstellingen moest zijn voldaan; 

b. de opgelegde externe garantstelling als bedoeld in artikel 14 lid 1 sub c van dit reglement; 
c. het intrekken van de licentie. 

In het geval als genoemd in lid 11 sub b en c van dit reglement zal opnieuw recht worden gedaan naar de stand van 
zaken ten tijde van behandeling van het beroep. 

12. De betrokken licentiehouder, noch derden kunnen aan de gehele of gedeeltelijke vernietiging van een besluit enig recht op 
schadeloosstelling ontlenen. 

13. Een ordentelijke procesgang binnen de KNVB houdt in dat een licentiehouder die het niet eens is met een besluit van de 
licentiecommissie eerst beroep aantekent bij de beroepscommissie licentiezaken en de uitspraak van de beroepscommissie 
licentiezaken afwacht, alvorens de zaak voor te leggen aan de burgerlijke rechter. 

 

Titel 4: Maatregelen en sancties 
 
Artikel 14 – Overzicht maatregelen en sancties 
1. De maatregelen en/of sancties die kunnen worden opgelegd indien een licentiehouder/licentieaanvrager niet, niet adequaat 

of niet tijdig voldoet aan één of meer van de voor hem geldende verplichtingen krachtens dit reglement zijn: 
a. publieke waarschuwing; 
b. het vaststellen van het sanctietraject bij de goedkeuring van het plan van aanpak als bedoeld in artikel 6 lid 10 van dit 

reglement waarin vastligt welke sancties - in voorkomende gevallen achtereenvolgend - zijn verbonden aan het niet of 
niet tijdig voldoen aan de in het plan van aanpak geformuleerde prestaties. 

c. een externe garantstelling te overleggen, waaronder in ieder geval wordt verstaan een bankgarantie en/of een private 
garantie van natuurlijke- of rechtspersonen, mits jegens de licentiecommissie genoegzaam wordt aangetoond dat de 
gegarandeerde bedragen daadwerkelijk beschikbaar en op eerste verzoek inbaar zijn; 

d. geldboete van ten hoogste € 100.000,- per overtreding en/of niet nakomen van een verplichting; 
e. een of meer wedstrijdpunten in mindering op de ranglijst van de competitie voor het eerste elftal en/of, indien van 

toepassing, het tweede elftal. Hierbij geldt dat indien deze sanctie onherroepelijk is geworden nadat de laatste wedstrijd 
in de reguliere competitie van dat seizoen is gespeeld, de wedstrijdpunten in mindering worden gebracht bij aanvang van 
het eerstvolgende seizoen; 

f. het gedurende een bepaalde periode, zulks met een maximum van drie seizoenen, niet verlenen van een UEFA licentie; 
g. [uitsluiting van (verdere) deelname van het eerste en/of, indien van toepassing, het tweede elftal van een licentiehouder 

aan de competities betaald voetbal;]* 

 
* Bepaling is aangenomen op de algemene vergadering betaald voetbal van 19 maart 2018 maar momenteel niet inwerking als gevolg van 

nadere besluitvorming. 
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h. [plaatsing in een lagere competitie van het eerste en/of, indien van toepassing, het tweede elftal van een licentiehouder 
met ingang van het eerstvolgende seizoen in gevallen als bepaald in artikel 17 van dit reglement;]* 

i. het intrekken van een licentie, zulks met inachtneming van het adviesrecht van de centrale spelersraad en de centrale 
trainersraad krachtens artikel 27 en artikel 31C van het Reglement Betaald Voetbal. 

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde maatregelen en/of sancties kunnen (geheel of gedeeltelijk) voorwaardelijk en/of tezamen 
worden opgelegd. 

3. Aan een voorwaardelijk opgelegde maatregel en/of sanctie wordt een proeftijd verbonden. Opleggen van een 
voorwaardelijke maatregel en/of sanctie geschiedt in ieder geval onder de voorwaarde dat de licentiehouder voor het einde 
van de proeftijd niet opnieuw een overtreding zal begaan als bedoeld in de aanhef van lid 1 van dit artikel. 

4. Voor de bestraffing krachtens dit reglement kunnen richtlijnen gelden. Deze richtlijnen worden, met inachtneming van het 
bepaalde in dit reglement, jaarlijks voor aanvang van een seizoen door de licentiecommissie vastgesteld en, indien nodig, 
bijgesteld op basis van jurisprudentie. 

5. Van de in de richtlijnen genoemde straffen kan worden afgeweken, ingeval bijvoorbeeld: 
a. naar oordeel van de licentiecommissie en, ingeval van beroep, de beroepscommissie licentiezaken sprake is van zeer 

ernstige misdragingen; 
b. naar oordeel van de licentiecommissie en, ingeval van beroep, de beroepscommissie licentiezaken de licentiehouder 

opzettelijk niet adequaat of niet tijdig voldoet aan één of meer van de voor hem geldende verplichtingen en hiermee in 
strijd handelt met de doelstelling van het licentiesysteem; 

c. sprake is van recidive binnen twee jaar; 
d. naar oordeel van de licentiecommissie en, ingeval van beroep, de beroepscommissie licentiezaken sprake is van 

verzwarende of verzachtende omstandigheden anders dan genoemd in sub a t/m c. 
6. Onverminderd het bepaalde in lid 1 sub d van dit artikel, kan het bij een plan van aanpak behorend sanctietraject als 

genoemd in lid 1 sub b van dit artikel voorzien in het achtereenvolgens opleggen van één of meer van de volgende sancties 
indien de KNVB licentiehouder niet aan de op basis van het plan van aanpak opgelegde verplichtingen voldoet: 
a. een publieke waarschuwing op een nader door de licentiecommissie te bepalen wijze; 
b. aftrek van telkens drie wedstrijdpunten tot maximaal negen wedstrijdpunten per seizoen, met dien verstande dat indien 

een sanctie eerst onherroepelijk is geworden nadat de laatste wedstrijd in de reguliere competitie van dat seizoen is 
gespeeld, de wedstrijdpunten in mindering worden gebracht bij aanvang van het eerstvolgende seizoen; 

c. intrekking van de KNVB licentie. 
7. Het opleggen van een maatregel en/of sanctie aan een licentiehouder/licentieaanvrager overeenkomstig het bepaalde in dit 

reglement laat onverlet de mogelijkheid voor de tuchtrechtelijke organen tot het opleggen van sancties aan functionarissen 
van de betreffende licentiehouder/licentieaanvrager op grond van het bepaalde in het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald 
Voetbal. 

8. Een opgelegde maatregel en/of sanctie die onherroepelijk is geworden, wordt gepubliceerd via het door het bestuur betaald 
voetbal voor publicaties aangewezen medium. 

 

Titel 5: Verval en intrekking licentie en degradatie 
 
Artikel 15 – Verval KNVB licentie 
1. Een KNVB licentie vervalt: 

a. in geval van een wijziging van de rechtsvorm van de licentiehouder zonder instemmen van de licentiecommissie; 
b. door ontbinding van de KNVB licentiehouder; 
c. door het eindigen van het lidmaatschap van de sectie betaald voetbal of het KNVB-lidmaatschap van de KNVB 

licentiehouder; 
d. door intrekking ingevolge lid 2 van dit artikel; 
e. doordat de KNVB licentiehouder in staat van faillissement verkeert krachtens rechterlijke uitspraak waartegen geen 

gewoon rechtsmiddel kan worden ingesteld; 
f. [indien het eerste elftal van een KNVB licentiehouder vanuit de eerste divisie degradeert naar de sectie 

amateurvoetbal.]* 
2. De licentiecommissie is in ieder geval bevoegd tot intrekking van een licentie indien: 

a. een KNVB licentiehouder niet of niet tijdig voldoet aan de uit dit reglement voortvloeiende verplichtingen tot het 
verstrekken van informatie en gegevens als bedoeld in artikel 6 van dit reglement en/of het verlenen van medewerking, 
verstrekken van daartoe benodigde informatie en het desgevraagd verschaffen van de toegang tot gebouwen of 
terreinen als bedoeld in artikel 6 lid 9 juncto artikel 7 lid 4 van dit reglement; 

b. een tot de groep van de licentiehouder behorende rechtspersoon failliet is verklaard, dan wel indien aan de KNVB 
licentiehouder of een rechtspersoon die tot de groep van de KNVB licentiehouder behoort, al dan niet voorlopig, 
surseance van betaling is verleend. 

 
* Bepaling is aangenomen op de algemene vergadering betaald voetbal van 19 maart 2018 maar momenteel niet inwerking als gevolg van 

nadere besluitvorming. 
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3. In de gevallen als bedoeld in het vorige lid stelt de licentiecommissie de datum vast waarop de KNVB licentie wordt 
ingetrokken. 

4. De licentiecommissie zal de KNVB licentie niet eerder intrekken dan nadat over de gevolgen hiervan voor de elftallen van de 
KNVB licentiehouder die uitkomen in competities van het amateurvoetbal overleg is gevoerd met het bestuur 
amateurvoetbal. 

5. Met ingang van de datum waarop de licentie is geëindigd, vervalt het recht van de KNVB licentiehouder als beschreven in 
artikel 1 lid 3 van dit reglement. In het geval de licentiecommissie besluit om de licentie in te trekken van een KNVB 
licentiehouder, die, al dan niet via de aan deze KNVB licentiehouder verbonden BVA-entiteit, actief is in een door UEFA 
georganiseerde competitie, wordt hiervan door de licentiecommissie onverwijld bij de UEFA melding gemaakt. 

 
Artikel 16 – Intrekking UEFA licentie 
De licentiecommissie en/of de UEFA zijn bevoegd tot intrekking van een UEFA licentie indien door een UEFA licentiehouder: 
a. niet meer aan een van de krachtens dit reglement geldende voorwaarden voor de verstrekking van een UEFA licentie wordt 

voldaan; en/of 
b. in strijd wordt gehandeld met de bij of krachtens de op dat moment geldende UEFA Club Licensing and Financial Fair Play 

Regulations en/of het Licentiereglement Betaald Voetbal voor een UEFA licentiehouder geldende eisen en verplichtingen. 
De licentiecommissie zal een besluit tot intrekking van de UEFA licentie niet eerder nemen dan nadat de UEFA hierover is 
geïnformeerd. 
 
[Artikel 17 – Degradatie]* 
1. Indien een KNVB licentiehouder niet of niet tijdig voldoet aan de uit dit reglement voortvloeiende verplichtingen tot het 

verstrekken van informatie en gegevens als bedoeld in artikel 6 van dit reglement en/of het verlenen van medewerking, 
verstrekken van daartoe benodigde informatie en het desgevraagd verschaffen van de toegang tot gebouwen of terreinen 
als bedoeld in artikel 6 lid 9 juncto artikel 7 lid 4 van dit reglement, is de licentiecommissie onverminderd het bepaalde in 
artikel 15 lid 2 van dit reglement en het bepaalde in het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal, bevoegd tot het doen 
plaatsen van de KNVB licentiehouder in de naast lagere competitie met ingang van het eerstvolgende seizoen. 

2. Indien een licentiehouder die overeenkomstig de van toepassing zijnde regelgeving op basis van sportieve gronden met het 
eerste elftal is gepromoveerd vanuit de sectie amateurvoetbal naar de sectie betaald voetbal, persisteert in het niet of niet 
tijdig voldoen aan de licentie-eisen, is de licentiecommissie onverminderd het bepaalde in artikel 15 lid 2 van dit reglement 
en het bepaalde in het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal, bevoegd tot het doen (laten) plaatsen van de KNVB 
licentiehouder in de competitie drie divisies lager met ingang van het eerstvolgende seizoen. 
De licentiecommissie zal hiertoe niet eerder besluiten dan nadat over de gevolgen hiervan overleg is gevoerd met het 
bestuur amateurvoetbal. 

 

Titel 6: Overig 
 
Artikel 18 – Wijziging Reglement 
Wijzigingen en aanvullingen van dit reglement behoeven een meerderheid van twee derde van de in de algemene vergadering 
betaald voetbal uitgebrachte stemmen met inachtneming van de bevoegdheden van de centrale spelersraad.  

 
* Bepaling is aangenomen op de algemene vergadering betaald voetbal van 19 maart 2018 maar momenteel niet inwerking als gevolg van 

nadere besluitvorming. 
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Overzicht licentie-eisen per 1 juli 2020 
 No: Categorie: 

KNVB/UEFA 
Omschrijving: 

 
Sportief kader 
  
 S.01 A / A Jeugdopleidingsprogramma 
 S.02 A / A Jeugdteams 
 S.03 

S.03b 
A / A 
B / B 

Medische controle A-selectie 
Medische controle jeugdspelers (>12 jaar) 

 S.04 A / A Registratie spelers 
 S.05 A / A Aantal contractspelers en schriftelijk contract 
 S.06 B / B Scheidsrechters en spelregels 
 S.07 

S.08 
B / B 
B / B 

Anti-discriminatie en anti-racisme beleid 
Veilig Sportklimaat 

    
Organisatie kader en Administratief kader 
  
 P.01 A / A Clubsecretariaat 
 P.02 A / A Algemeen directeur / Algemeen manager 
 P.03 A / A Financieel directeur / Financieel manager 
 P.04 A / A Veiligheidscoördinator 
 P.05 A / A Persvoorlichter 
 P.06 A / A  Arts 
 P.07 

P.07b 
A / A 
B / B 

Fysiotherapeut 
Medische ondersteuning jeugdspelers 

 P.08 A / A Technische staf - trainer-coach 
 P.09 A / A Technische staf - hoofd jeugdopleidingen 
 P.10 A / A Technische staf - assistent trainer-coach 
 P.11 A / A Stewarding 
 P.12 B / B Supporterscoördinator en mindervalidencoördinator 
 P.13 A / A Technische staf – jeugdcoach 
 P.14 B / B Rechten en plichten van functionarissen P.01 - P.13 
 P.15 B / - Meldingsplicht significante wijzigingen arbeidsorganisatie 
 P.16 B / B Verplichting vacante posities (P.01 - P.13) 
 P.17 B / - Introductieprogramma directieleden, bestuurders en 

commissarissen/toezichthouders 
    
Juridisch kader   
  
 L.01 A / A Deelname aan KNVB/UEFA competities 
 L.02 A / A Juridische (groepsstructuur)  
 L.03 A / A Statuten en uittreksel uit het KvK-register 
 L.04 A / - Waarborgen 
    
Infrastructureel kader 
  
 I.01 A / - Veiligheidsverklaring 
 I.02 A / - Commandoruimte 
 I.03 A / - Beschikbaarheid stadion 
 I.04 A / A Beschikbaarheid trainingsfaciliteit 
 I.05 A / - Capaciteit stadion 
 I.06 A / - Zitplaatsen 
 I.07 A / - Bedrijfswaarde lichtinstallatie 
 I.08 A / - Sectorindeling 
 I.09 A / - Eerste hulp ruimte  
 I.10 A / - Speelveld: specificaties en afmetingen 
 I.11 A / - Automatische toegangscontrole 
 I.12 A / - Omroepinstallatie 
 I.13 A / - Video-installatie 
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 I.14 B / B Trainingsfaciliteiten 
 I.15 B / - Reglement van Orde 
 I.16 B / - Bezoekersvak 
 I.17 B / - Sanitaire voorzieningen 
 I.18 B / - Bewegwijzering 
 I.19 B / - Media- en persfaciliteiten 
 I.20 B / - Dopingcontrolestation 
 I.21 B / - Voorzieningen minder valide toeschouwers 
 I.22 - / A Gecertificeerde accommodatie 
 
Financieel kader 
  
 F.01 

 
A / A 

 
Jaarstukken voorzien van controleverklaring en prognose voorzien van 
onderzoeksrapport 

 F.02 A / A Halfjaarcijfers al dan niet voorzien van beoordelingsverklaring 
 F.03 A / - Begroting  
 F.04 B / A Bestuursverslag  
 F.05 A / - Betalingsachterstand van licentiehouder uit hoofde van transferactiviteiten en het 

CFK 
 F.06 A / - Betalingsachterstand van licentiehouder bij werknemers 
 F.07 A / - Betalingsachterstand van licentiehouder bij Belastingdienst 
 F.08 B / - Meldplicht licentiehouder zijnde schuldeiser 
 F.09 B / - Meldplicht wezenlijke wijzigingen financiële positie van licentiehouder 
    
 F.10 - / A ‘Transfers table’ met rapport van feitelijke bevindingen: betalingsachterstanden 

aan voetbalclubs  
 F.11 - / A ‘Employees table’ met rapport van feitelijke bevindingen: betalingsachterstanden 

aan werknemers  
 F.12 

 
F.13 

- / A 
 

- / A 

‘Social/tax table’: betalingsachterstanden aan Belastingdienst en sociale 
verzekeringsinstellingen 
‘Future financial information’ (UEFA-begroting) 

 F.14 - / A ‘Letter of representation’ 
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Begripsbepalingen 
DTMS Domestic Transfer Matching System: een webgebaseerde database met als primaire 

doelstelling het vereenvoudigen van het proces van overschrijvingen van spelers 
binnen de sectie betaald voetbal en het verbeteren van de transparantie en de 
informatiestromen in relatie tot deze overschrijvingen 

DTMS-manager een door een betaaldvoetbalorganisatie aangewezen functionaris die door de KNVB 
is getraind om met het DTMS te werken 

internationaal transfercertificaat een door het bestuur betaald voetbal of een bij de FIFA aangesloten buitenlandse 
bond afgegeven verklaring van geen-bezwaar voor een internationale overschrijving 

ITMS International Transfer Matching System: een webgebaseerde database met als 
primaire doelstelling het vereenvoudigen van het proces van internationale 
overschrijvingen van contractspelers en het verbeteren van de transparantie en de 
informatiestromen in relatie tot deze overschrijvingen 

nationaal transfercertificaat een door het bestuur betaald voetbal afgegeven verklaring van geen-bezwaar voor 
een overschrijving van een speler binnen de sectie betaald voetbal 

nieuwe betaaldvoetbalorganisatie de betaaldvoetbalorganisatie waarvoor een speler door middel van een 
overschrijving wenst uit te komen 

verlatende betaaldvoetbalorganisatie de betaaldvoetbalorganisatie die een speler door middel van een overschrijving 
wenst te verlaten 

 

Titel 1: Algemeen 
 
Artikel 1 – Reikwijdte 
Dit reglement is van toepassing op: 
a. overschrijvingen binnen de sectie betaald voetbal van: 

- contractspelers; en/of 
- senior amateurspelers; 
uitsluitend voor zover speelgerechtigd voor de competities van de sectie betaald voetbal; 
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b. internationale overschrijvingen van spelers van en naar de sectie betaald voetbal. 
 
Artikel 2 – Gerechtigd tot deelname wedstrijden 
Een speler is speelgerechtigd voor een betaaldvoetbalorganisatie, indien hij voldoet aan hetgeen te dien aanzien is bepaald in 
de Statuten en reglementen, in het bijzonder in het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal.  
 
Artikel 3 – Wanneer overschrijving nodig/bevoegde instanties 
1. Indien een speler, genoemd in artikel 1 onder a. van dit reglement voor een andere betaaldvoetbalorganisatie dan waarvoor 

hij speelgerechtigd is, wenst uit te komen in bindende wedstrijden, is overschrijving nodig. Deze overschrijving kan 
uitsluitend worden verleend door het bestuur betaald voetbal.  

2. Indien een speler, bedoeld in artikel 1 onder b. van dit reglement voor een buitenlandse club wenst uit te komen in bindende 
wedstrijden, moet een internationaal transfercertificaat worden aangevraagd bij het bestuur betaald voetbal in 
overeenstemming met de van toepassing zijnde reglementen van de FIFA. 

3. Indien een speler, bedoeld in artikel 1 onder b. van dit reglement voor een betaaldvoetbalorganisatie wenst uit te komen in 
bindende wedstrijden, moet een internationaal transfercertificaat worden aangevraagd door het bestuur betaald voetbal in 
overeenstemming met de van toepassing zijnde reglementen van de FIFA.  

 

Titel 2: Overschrijvingen binnen de sectie betaald voetbal 
 
Artikel 4 – Procedure overschrijvingen binnen de sectie betaald voetbal 
1. Overschrijving als bedoeld in artikel 3 lid 1 van dit reglement moet door een speler bij het bestuur betaald voetbal worden 

verzocht. 
2. Een verzoek tot overschrijving als genoemd in lid 1 van dit artikel kan slechts in behandeling worden genomen indien de 

nieuwe betaaldvoetbalorganisatie namens de speler en, indien van toepassing, de verlatende betaaldvoetbalorganisatie de 
voor een overschrijving verzochte informatie volledig en naar waarheid hebben ingevoerd en bevestigd in het DTMS. 
Hieronder valt in elk geval, voor zover van toepassing: 
a. of de speler voor de betaaldvoetbalorganisatie wenst uit te komen dan wel de betaaldvoetbalorganisatie wenst te 

verlaten; 
b. of de speler wenst uit te komen als senior amateurspeler of contractspeler; 
c. of de speler uitgeleend wordt als bedoeld in artikel 54 van het Reglement Betaald Voetbal en, in het bevestigende geval, 

de uitleenperiode alsmede de datum van ondertekening van de overeenkomst tot uitleen; 
d. indien er sprake is van een uitleenperiode die is geëindigd: 

i. of er sprake is van een speler die overschrijving verzoekt naar de betaaldvoetbalorganisatie die hem heeft 
uitgeleend; 

ii. of er sprake is van een verlenging van de uitleenperiode; 
iii. of de uitgeleende speler definitief zal worden geregistreerd bij de betaaldvoetbalorganisatie die hem heeft ingeleend; 

e. de naam van de verlatende betaaldvoetbalorganisatie en/of de naam van de nieuwe betaaldvoetbalorganisatie; 
f. of er sprake is van een overeenkomst betreffende een vergoeding en/of eventuele voorwaardelijke vergoeding(en) ter 

compensatie van de voortijdige beëindiging van het spelerscontract dan wel ter compensatie van het uitlenen van de 
speler inclusief de datum van ondertekening van de betreffende overeenkomst; 

g. de naam, nationaliteit(en) en geboortedatum van de speler; 
h. of er sprake is van een verplichting ten aanzien van een tewerkstellings- en/of verblijfsvergunning; 
i. of er een intermediair als bedoeld in het Reglement Intermediairs bij de overschrijving een van de bij de overschrijving 

betrokken betaaldvoetbalorganisaties en/of de speler heeft vertegenwoordigd en, in het bevestigende geval, de hoogte 
van de eventuele vergoeding die in dit verband is overeengekomen; 

j. de ingangs- en einddatum van het spelerscontract tussen de verlatende betaaldvoetbalorganisatie en de speler alsmede 
de ingangs- en einddatum en de datum van ondertekening van het spelerscontract tussen de nieuwe 
betaaldvoetbalorganisatie en de speler; 

k. de reden van het eindigen van het spelerscontract tussen de verlatende betaaldvoetbalorganisatie en de speler; 
l. de hoogte van het gegarandeerde inkomen en/of andere gegarandeerde vergoedingen die de speler zal ontvangen; 
m. of er sprake is van een of meer van de navolgende, eventueel voorwaardelijke, vergoedingen, inclusief details over de 

hoogte, eventuele betalingstermijnen en de begunstigde: 
i. de vergoeding die overeengekomen is ter compensatie van de voortijdige beëindiging van het spelerscontract tussen 

de verlatende betaaldvoetbalorganisatie en de speler; 
ii. de totale opleidingsvergoeding en/of de totale solidariteitsbijdrage als bedoeld in artikel 3 en 4 van het Reglement 

Overschrijvingsbepalingen Algemeen, Opleidingsvergoeding en Solidariteitsbijdrage; 
n. de bankgegevens van de betaaldvoetbalorganisatie die de informatie in het DTMS invoert; 
o. de bevestiging dat de betaaldvoetbalorganisatie die de gegevens invoert geen overeenkomst gesloten heeft waardoor 

enige andere partij de mogelijkheid heeft invloed uit te oefenen als bedoeld in artikel 57 van het Reglement Betaald 
Voetbal. 
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3. De bij een overschrijving betrokken betaaldvoetbalorganisaties dienen de in lid 2 bedoelde informatie, voor zover van 
toepassing, onafhankelijk van elkaar in het DTMS in te voeren en ervoor te zorgen dat deze informatie met elkaar in 
overeenstemming is. 

4. Bij een verzoek tot overschrijving dient de nieuwe betaaldvoetbalorganisatie de volgende documenten in het DTMS in te 
voeren, voor zover van toepassing: 
a. een document houdende de door de speler ondertekende verklaring dat hij overschrijving verzoekt naar de nieuwe 

betaaldvoetbalorganisatie, indien het een overschrijving betreft van een speler die als amateurspeler geregistreerd wenst 
te worden; 

b. een kopie van het volledig ondertekende spelerscontract tussen de nieuwe betaaldvoetbalorganisatie en de speler;  
c. een kopie van de volledig ondertekende overeenkomst betreffende de voortijdige beëindiging van het spelerscontract of 

het uitlenen van de speler; 
d. een kopie van een rechtsgeldig paspoort of een rechtsgeldige identiteitskaart waaruit de identiteit, de nationaliteit(en) en 

de geboortedatum van de speler blijken; 
e. een document houdende de door de verlatende betaaldvoetbalorganisatie afgegeven verklaring:  

- van de reden van het eindigen en de einddatum van het spelerscontract tussen de verlatende 
betaaldvoetbalorganisatie en de speler; of 

- dat de speler uitkomt als amateurspeler voor de verlatende betaaldvoetbalorganisatie; 
f. een document houdende de door de speler ondertekende verklaring dat hij uitkomt als amateurspeler voor de verlatende 

betaaldvoetbalorganisatie. 
5. Het bestuur betaald voetbal verleent de overschrijving, door middel van het afgeven van het nationale transfercertificaat in 

het DTMS, onmiddellijk nadat:  
- het verzoek volledig en naar waarheid ingevoerd is in het DTMS als bedoeld in lid 2 van dit artikel; 
- de vereiste documenten in het DTMS ingevoerd zijn als bedoeld in lid 4 van dit artikel; en 
- het verzoek voldoet aan de toepasselijke reglementaire eisen. 

6. Bij de registratie van de speler wordt een spelerspaspoort overgelegd aan de nieuwe betaaldvoetbalorganisatie. Dit 
spelerspaspoort bevat de navolgende gegevens: 
a. naam van de speler; 
b. geboortedatum van de speler; 
c. nationaliteit(en) van de speler; 
d. clubs waarbij de speler als speelgerechtigd lid geregistreerd is geweest vanaf het seizoen waarin hij 12 jaar is geworden. 
Indien een speler geboren is tussen 1 juli en 1 augustus van enig jaar wordt in het spelerspaspoort als eerste club vermeld 
de club waarbij hij als speelgerechtigd lid geregistreerd is in het seizoen volgend op de dag van zijn twaalfde verjaardag. 

7. Een speler die gerechtigd is uit te komen voor een betaaldvoetbalorganisatie mag niet deelnemen aan trainingen of 
wedstrijden van een andere betaaldvoetbalorganisatie of veldvoetbalvereniging, tenzij het hierna in lid 8 van dit artikel 
bepaalde van toepassing is. 

8. Een speler mag deelnemen aan trainingen en niet-bindende wedstrijden van een andere betaaldvoetbalorganisatie of 
veldvoetbalvereniging indien hij schriftelijk toestemming heeft gekregen van de betaaldvoetbalorganisatie waarvoor hij 
speelgerechtigd is. 

9. Bij overtreding van het in de leden 7 en 8 van dit artikel bepaalde kan het bestuur betaald voetbal besluiten een verzoek om 
overschrijving niet in behandeling te nemen of de overschrijving te weigeren, dan wel een reeds verleende overschrijving in 
te trekken met ingang van de datum van het besluit tot intrekking, onverminderd de mogelijkheid van tuchtrechtelijke 
maatregelen. 

10. Het bestuur betaald voetbal kan het besluit tot verlening van een overschrijving intrekken, met ingang van de datum van het 
besluit tot intrekking, indien mocht blijken dat het verzoek niet volledig en naar waarheid is ingevoerd in het DTMS. 

 
Artikel 5 – Betalingen 
De betaaldvoetbalorganisatie die een van de in artikel 4 lid 2 onder m. van dit reglement genoemde vergoedingen betaald heeft, 
dient na betaling onmiddellijk een kopie van bewijs van de betaling in het DTMS in te voeren. 
 
Artikel 6 – DTMS-managers 
1. Een betaaldvoetbalorganisatie dient ten minste twee DTMS-managers aan te wijzen. 
2.  De DTMS-managers als genoemd in het vorige lid alsmede de werknemers van de KNVB die zijn belast met de behandeling 

van een verzoek tot overschrijving, zijn verplicht om een geheimhoudingsverklaring van de KNVB te ondertekenen alvorens 
zij geautoriseerd kunnen worden om met het DTMS te mogen werken. 

3.  Een betaaldvoetbalorganisatie en de KNVB dienen ervoor te zorgen dat uitsluitend geautoriseerde DTMS-managers 
toegang hebben tot het DTMS. 

4. Een betaaldvoetbalorganisatie dient de KNVB onverwijld te informeren indien zij niet langer de beschikking heeft over een 
van de door haar aangewezen DTMS-managers. 
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Titel 3: Internationale overschrijvingen naar de sectie betaald voetbal 
 
Artikel 7 – Procedure internationale overschrijvingen naar de sectie betaald voetbal 
1. Bij een verzoek tot overschrijving als bedoeld in artikel 3 lid 3 van dit reglement dient de nieuwe betaaldvoetbalorganisatie 

namens de speler: 
- het verzoek volledig en naar waarheid in het ITMS in te voeren en te bevestigen, in overeenstemming met de van 

toepassing zijnde reglementen van de FIFA, indien het een overschrijving betreft van een speler die als contractspeler 
geregistreerd wenst te worden; en 

- een overschrijvingsformulier en een modelverklaring, beide volledig en naar waarheid ingevuld en ondertekend, in te 
dienen op het bondsbureau, indien het een overschrijving betreft van een speler die als amateurspeler geregistreerd 
wenst te worden. 

2. Het bestuur betaald voetbal verleent de overschrijving onmiddellijk nadat het internationale transfercertificaat is ontvangen 
van de bij de FIFA aangesloten buitenlandse bond. 

3. Het bestuur betaald voetbal kan het besluit tot verlening van een overschrijving intrekken met ingang van de datum van het 
besluit tot intrekking indien mocht blijken dat het overschrijvingsformulier en/of de modelverklaring niet naar waarheid zijn 
ingevuld. 

 

Titel 4: Verzoek tot overschrijving, speelgerechtigdheid en 
overschrijvingsperiodes 
 
Artikel 8 – Wanneer overschrijving 
1. Om een verzoek tot overschrijving te kunnen verlenen, dient het verzoek hiertoe door de bij de overschrijving betrokken 

clubs volledig en naar waarheid te zijn ingediend gedurende de overschrijvingsperiodes als genoemd in artikel 9 lid 1 van dit 
reglement. 

2. Om de speelgerechtigdheid van de speler, die overschrijving verzoekt, te verkrijgen voor de eerstvolgende bindende 
wedstrijd, die gespeeld zal worden, dient uiterlijk om 12.00 uur op de werkdag voorafgaande aan de dag van de betreffende 
wedstrijd: 
- de overschrijving verleend te zijn overeenkomstig artikel 4 lid 5 of artikel 7 lid 2 van dit reglement; en 
- voldaan te zijn aan de toepasselijke reglementaire en wettelijke eisen, waaronder de eisen met betrekking tot de 

tewerkstellings- en/of verblijfsvergunning. 
3. De speler is speelgerechtigd nadat hiervan een schriftelijke bevestiging van het bestuur betaald voetbal door de speler en/of 

de nieuwe betaaldvoetbalorganisatie is ontvangen. 
4. Is de overschrijving verleend aan een geschorste of uitgesloten speler dan wordt deze eerst speelgerechtigd na het einde 

van zijn schorsing of uitsluiting. 
 
Artikel 9 – Overschrijvingsperiodes 
1. Voor de overschrijvingen genoemd in artikel 1 van dit reglement gelden twee jaarlijkse overschrijvingsperiodes: 

a. in de zomer gedurende een periode van 12 weken; 
b. in de winter gedurende een periode van 4 weken. 

2. Het bestuur betaald voetbal stelt jaarlijks en ten minste 12 maanden voor aanvang, de begin- en einddata van de 
overschrijvingsperiodes als genoemd in lid 1 vast. 

3. Spelers mogen voor maximaal drie clubs geregistreerd staan in de periode van 1 juli tot en met 30 juni van het jaar 
daaropvolgend. Gedurende deze periode mag een speler slechts voor twee clubs in bindende wedstrijden uitkomen. 

 

Titel 5: Slotbepaling 
 
Artikel 10 – Dispensatie 
In bijzondere gevallen kan het bestuur betaald voetbal dispensatie verlenen van de in dit reglement voorkomende bepalingen. 
Het bestuur betaald voetbal kan hiervoor richtlijnen vaststellen. 
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Begripsbepalingen 
Pool Een fonds dat dient om de opleidingskosten van een betaaldvoetbalorganisatie te vergoeden in het geval 

van een overschrijving van een speler in opleiding van een betaaldvoetbalorganisatie naar een andere 
betaaldvoetbalorganisatie. 

Poolvergoeding Een vergoeding uit de pool. 

 

Hoofdstuk I: Omvang van de werking van dit reglement 
 
Artikel 1 
1. Dit reglement is van toepassing op de overschrijving van een speler die in een seizoen de leeftijd van 11 jaar heeft bereikt of 

bereikt, tot en met het seizoen waarin hij de leeftijd van 20 jaar bereikt of heeft bereikt, van een betaaldvoetbalorganisatie 
naar een andere betaaldvoetbalorganisatie.  

2. De deelnemende leden als genoemd in het Reglement Gezamenlijke Jeugdopleiding worden voor de toepassing van dit 
reglement, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 onder d van het Reglement Gezamenlijke Jeugdopleiding, als één 
betaaldvoetbalorganisatie aangemerkt. 
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Artikel 2 
1. Indien een overschrijving als genoemd in artikel 1 van dit reglement is verleend, heeft de betaaldvoetbalorganisatie waar de 

speler opleiding heeft genoten, recht op een poolvergoeding ter zake van de door de betaaldvoetbalorganisatie gemaakte 
opleidingskosten voor de desbetreffende speler, mits 
a. aan de voorwaarden genoemd in dit reglement is voldaan; 
b. aan de voorwaarden van artikel 48 van het Reglement Betaald Voetbal is voldaan. 

2. Door verkrijging van een vergoeding uit de pool vervalt het recht op een vergoeding genoemd in artikel 3 van het Reglement 
Overschrijvingsbepalingen Algemeen, Opleidingsvergoeding en Solidariteitsbijdrage. 

3. Het overeenkomstig lid 5 van dit artikel vastgestelde bedrag aan opleidingskosten dient door de nieuwe 
betaaldvoetbalorganisatie in de pool te worden gestort. 

4. Eventuele rechten van amateurverenigingen op een vergoeding genoemd in artikel 3 van het Reglement 
Overschrijvingsbepalingen Algemeen, Opleidingsvergoeding en Solidariteitsbijdrage worden door dit reglement niet 
aangetast. 

5. De hoogte van de door de verlatende (opleidende) betaaldvoetbalorganisatie te ontvangen poolvergoeding voor de 
opleidingskosten van een speler, wordt bepaald afhankelijk van: 
a. het aantal seizoenen dat de speler bij de verlatende (opleidende) betaaldvoetbalorganisatie als speelgerechtigde speler 

geregistreerd is geweest in de periode vanaf het seizoen waarin hij de leeftijd van 11 jaar heeft bereikt tot en met het 
seizoen waarin hij de leeftijd van 20 jaar heeft bereikt of bereikt; 

b. de hoogte van de poolvergoeding per categorie per speler per seizoen als genoemd in artikel 5 van dit reglement; en 
c. de categorie van zowel de verlatende (opleidende) betaaldvoetbalorganisatie als de nieuwe betaaldvoetbalorganisatie. 

6.  Het is voor een betaaldvoetbalorganisatie niet toegestaan om de op grond van dit reglement verschuldigde poolvergoeding 
op enige wijze door te belasten aan de speler en/of zijn ouders/wettelijk vertegenwoordigers. 

 

Hoofdstuk II: Opleidingskosten, categorieen en hoogte poolvergoeding 
 
Artikel 3 – Opleidingskosten 

1.  De opleidingskosten bedoeld in artikel 2 lid 1 van dit reglement bestaan uit de navolgende kosten per seizoen 
die direct gerelateerd zijn aan de jeugdopleiding; 
a. materialen en kleding; 
b. scholing en schoolbegeleiding van spelers; 
c. reis- en verblijf (inclusief eten en drinken); 
d. personeel: 

- personeel dat volledig ten behoeve van de jeugdopleiding werkzaam is: en 
- personeel dat mede voor de jeugdopleiding werkzaam is, waarbij het deel (omvang) ten behoeve van de 

jeugdopleiding dient te zijn gespecificeerd in de arbeidsovereenkomst; 
e. de accommodatie van de jeugdopleiding, waarbij deze kosten zullen worden toegerekend naar de 

jeugdopleiding op basis van het aantal jeugdteams van de betaaldvoetbalorganisatie, indien ook 
seniorenteams gebruikmaken van de desbetreffende accommodatie; 

f. medische begeleiding, ondersteuning en behandeling; en 
g. overige. 

2. Het is een betaaldvoetbalorganisatie niet toegestaan een zodanige overeenkomst te sluiten met een speler 
en/of zijn ouders/wettelijk vertegenwoordigers, dat daardoor contractueel de verplichting ontstaat dat de speler, 
zijn ouders/wettelijk vertegenwoordigers en/of een andere club een vergoeding, die direct verband houdt met de 
opleidingskosten genoemd in lid 1 van dit artikel, moet(en) betalen aan deze betaaldvoetbalorganisatie indien 
de speler voor het einde van die overeenkomst naar een andere club wordt overgeschreven.  

3. De opleidingskosten als genoemd in dit artikel dienen in het kader van het licentiesysteem betaald voetbal 
jaarlijks door een betaaldvoetbalorganisatie kenbaar te worden gemaakt aan de KNVB. 

 
Artikel 4 – Indeling categorieën 
1. De betaaldvoetbalorganisaties worden voorafgaand aan elk seizoen op grond van (de hoogte van) hun 

opleidingskosten als bedoeld in artikel 3 lid 1 van dit reglement door het bestuur betaald voetbal in de 
navolgende drie categorieën ingedeeld: 
- categorie I: betaaldvoetbalorganisaties wier opleidingskosten € 2.500.000,- of meer bedragen; 
- categorie II: betaaldvoetbalorganisaties wier opleidingskosten tussen € 700.000,- en  

€ 2.500.000,- bedragen; 
- categorie III: overige betaaldvoetbalorganisaties. 
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2. De bedragen als genoemd in lid 1 van dit artikel gelden voor een periode van twee seizoenen, voor het eerst 
voor de seizoenen 2020/’21 en 2021/’22. 

 
Artikel 5 – Hoogte poolvergoeding 
1. Het bestuur betaald voetbal stelt de hoogte van de poolvergoedingen als bedoeld in artikel 2 lid 5 sub b van dit 

reglement vast. * 
2. Indien een speler wordt overgeschreven tussen betaaldvoetbalorganisaties uit dezelfde categorie, dan wordt de 

poolvergoeding in verband met deze overschrijving gebaseerd op de in lid 1 van dit artikel genoemde 
poolvergoeding van de categorie waarin beide betaaldvoetbalorganisaties zijn ingedeeld. 

3. Indien een speler wordt overgeschreven van een betaaldvoetbalorganisatie in een lagere categorie naar een 
betaaldvoetbalorganisatie in een hogere categorie, dan wordt de poolvergoeding in verband met deze 
overschrijving gebaseerd op het gemiddelde van de op grond van lid 1 van dit artikel door het bestuur betaald 
voetbal vastgestelde poolvergoedingen van de categorieën waarin de twee betaaldvoetbalorganisaties zijn 
ingedeeld.  

4. Indien een speler wordt overgeschreven van een betaaldvoetbalorganisatie in een hogere categorie naar een 
betaaldvoetbalorganisatie in een lagere categorie, dan wordt de poolvergoeding in verband met deze 
overschrijving gebaseerd op de op grond van lid 1 van dit artikel door het bestuur betaald voetbal vastgestelde 
poolvergoeding van de lagere categorie. 

5. Indien een speler wordt overgeschreven van een betaaldvoetbalorganisatie uit categorie I naar een 
betaaldvoetbalorganisatie uit categorie III, dan is geen poolvergoeding verschuldigd.  
Indien de speler in kwestie vervolgens, voor het einde van de jaarlijkse overschrijvingsperiode in de zomer van 
het volgende seizoen, overschrijving aanvraagt naar een betaaldvoetbalorganisatie uit categorie I of II en deze 
overschrijving door de KNVB wordt verleend, kan de in de eerste volzin van dit artikellid genoemde 
betaaldvoetbalorganisatie uit categorie I alsnog een verzoek indienen voor een poolvergoeding bij het 
poolcollege. Op dit verzoek is artikel 11 van dit reglement van overeenkomstige toepassing. Ingeval van een 
verzoek als bedoeld in de vorige twee volzinnen, dient de betaaldvoetbalorganisatie uit categorie I of II 
waarnaar de speler als laatste is overgeschreven, genoegzaam aan te tonen aan het poolcollege, dat de 
eerdere overschrijving naar de betaaldvoetbalorganisatie uit categorie III, niet heeft plaatsgevonden om geen 
poolvergoeding verschuldigd te zijn. Indien het poolcollege van mening is dat dit niet genoegzaam is 
aangetoond, kan het poolcollege het verzoek voor de poolvergoeding geheel of gedeeltelijk toewijzen.  

6. De hoogte van de poolvergoeding als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt jaarlijks door het bestuur betaald 
voetbal op 1 april herzien, voor het eerst op 1 april 2021, overeenkomstig het consumentenprijsindexcijfer, CPI-
alle huishoudens, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, in die periode van een jaar. 
Als peildatum geldt telkens 1 april van het voorafgaande jaar. 

 

Hoofdstuk III: Aanvullende voorwaarden recht op poolvergoeding 
 
Artikel 6 – Aanvullende voorwaarden poolvergoeding 
1. Een betaaldvoetbalorganisatie heeft uitsluitend recht op een poolvergoeding overeenkomstig het bepaalde in dit 

reglement voor een contractspeler, indien deze betaaldvoetbalorganisatie de speler op uiterlijk 1 mei direct 
voorafgaand aan de overeengekomen einddatum van het met hem gesloten spelerscontract een nieuw 
spelerscontract heeft aangeboden waarbij het basisjaarinkomen, exclusief premies en tekengeld, minimaal 
gelijk is aan het basisjaarinkomen, exclusief premies en tekengeld, als in het laatste jaar van het met hem 
gesloten spelerscontract. 

2. Een betaaldvoetbalorganisatie die is ingedeeld in categorie I, heeft uitsluitend recht op een poolvergoeding 
overeenkomstig het bepaalde in dit reglement voor een speler die actief amateur is in de zin van het Reglement 
Amateurbepalingen, indien de betaaldvoetbalorganisatie op uiterlijk 1 mei van het seizoen waarin de speler de 
leeftijd van 17 jaar heeft bereikt of bereikt, hem een spelerscontract heeft aangeboden met ingang van het 
seizoen direct volgend op het seizoen waarin hij de leeftijd van 17 jaar heeft bereikt of bereikt (derhalve met 
ingang van het seizoen waarin de speler de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt of bereikt). 

3. Een betaaldvoetbalorganisatie die is ingedeeld in categorie II of III heeft uitsluitend recht op een poolvergoeding 
overeenkomstig het bepaalde in dit reglement voor een speler die actief amateur is in de zin van het Reglement 
Amateurbepalingen, indien de betaaldvoetbalorganisatie op uiterlijk 1 mei van het seizoen waarin de speler de 
leeftijd van 19 jaar heeft bereikt of bereikt, hem een spelerscontract heeft aangeboden met ingang van het 
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seizoen direct volgend op het seizoen waarin hij de leeftijd van 19 jaar heeft bereikt of bereikt (derhalve met 
ingang van het seizoen waarin de speler de leeftijd van 20 jaar heeft bereikt of bereikt). 

4.  Een betaaldvoetbalorganisatie heeft geen recht op een poolvergoeding overeenkomstig het bepaalde in dit 
reglement ten aanzien van een speler die niet uitkomt voor de in zijn leeftijd door de KNVB georganiseerde 
competitie, indien deze betaaldvoetbalorganisatie niet met één of meerdere teams deelneemt aan deze door de 
KNVB georganiseerde competitie. 

 

Hoofdstuk IV: De pool 
 
Artikel 7 – De pool 
Een door het bestuur betaald voetbal te bepalen percentage van het saneringsfonds van de sectie betaald voetbal, dat is 
ingesteld op grond van artikel 37 van het Reglement Betaald Voetbal, zal worden afgezonderd als het basiskapitaal ten 
behoeve van de pool. 
 
Artikel 8 – Afrekening 
Binnen zes maanden na het begin van een seizoen zal op basis van dit reglement voor iedere betaaldvoetbalorganisatie een 
afrekening worden opgesteld op grond waarvan de betaaldvoetbalorganisatie een bedrag uit de pool ontvangt dan wel een 
bedrag aan de pool verschuldigd is. Het bestuur betaald voetbal kan nadere richtlijnen vaststellen voor de inrichting en de 
afhandeling van de afrekening. 
 
Artikel 9 – Beheer van de pool 
1. De pool zal worden beheerd door het poolcollege, nader geregeld in artikel 10 van dit reglement. 
2. Binnen acht maanden na aanvang van ieder seizoen zal het poolcollege een rapport opstellen betreffende het beheer van 

de pool, de werkzaamheden van het poolcollege, alsmede de beslissingen die de poolcommissies hebben genomen ter 
zake van de ingediende beroepschriften. 

 

Hoofdstuk V: Het poolcollege 
 
Artikel 10 – Het poolcollege 
1. Het poolcollege bestaat uit ten minste zeven leden, onder wie een algemeen voorzitter. 
2. De onder lid 1 van dit artikel genoemde leden worden op voordracht van het bestuur betaald voetbal benoemd door de 

stemgerechtigde leden van de algemene vergadering betaald voetbal voor de duur van drie jaar. 
3. De algemeen voorzitter van het poolcollege wordt in functie benoemd. 
4. De benoeming van de leden van het poolcollege geschiedt op de najaarsvergadering van de algemene vergadering betaald 

voetbal. 
5. Jaarlijks treedt voor zover mogelijk een derde van de leden volgens een op te maken rooster af. Aftredende leden kunnen 

terstond worden herbenoemd met dien verstande dat de totale zittingsduur voor leden van het poolcollege maximaal twaalf 
jaar bedraagt. 

6. De benoemde leden hebben zitting van de dag volgende op die van de najaarsvergadering van de algemene vergadering 
betaald voetbal tot en met de dag waarop de derde daaropvolgende najaarsvergadering van de algemene vergadering 
betaald voetbal wordt gehouden. 

7. In geval van een tussentijdse vacature neemt de benoemde de plaats van zijn voorganger in. 
8. Het bestuur betaald voetbal voorziet in de secretariaatsbijstand van het poolcollege. 
 

Hoofdstuk VI: De procedure voor de poolcommissie 
 
Artikel 11 – Verzoekschrift 
1. Een betaaldvoetbalorganisatie die aanspraak maakt op een poolvergoeding van de opleidingskosten van een speler uit de 

pool, moet dit binnen dertig dagen na de datum van ingang van de verleende overschrijving schriftelijk kenbaar maken bij 
het secretariaat betaald voetbal. Deze termijn is ook van toepassing op een situatie als genoemd in artikel 5 lid 5 van dit 
reglement. 

2. Bij het geschrift genoemd in lid 1 van dit artikel dienen de volgende gegevens te worden overgelegd: 
a. de vermelding van de naam van de verzoekende betaaldvoetbalorganisatie; 
b. de vermelding van de naam van de nieuwe betaaldvoetbalorganisatie; 
c. de naam en geboortedatum van de speler, ten aanzien van wie de verzoekende betaaldvoetbalorganisatie aanspraak 

maakt op een poolvergoeding; 
d. een bewijs dat de verzoekende betaaldvoetbalorganisatie geen contractuele claims heeft met betrekking tot de speler. 
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Artikel 12 – Beroep  
1. Beide betrokken betaaldvoetbalorganisaties kunnen tegen het al dan niet toekennen van een poolvergoeding voor de 

opleidingskosten van een speler, beroep aantekenen bij het poolcollege. 
2. Het beroep wordt met redenen omkleed ingediend bij de secretaris van het poolcollege. 
3. Het beroep moet zijn ingediend binnen dertig dagen na berichtgeving omtrent het al dan niet toekennen van een 

poolvergoeding. 
4. Een ontvangen beroep, zal binnen zeven dagen na ontvangst, door de secretaris van het poolcollege worden gezonden aan 

de andere betrokken betaaldvoetbalorganisatie. Deze betaaldvoetbalorganisatie kan een verweerschrift indienen binnen 
veertien dagen nadat het beroep aan deze betaaldvoetbalorganisatie is gezonden. Lid 2 van dit artikel is van 
overeenkomstige toepassing op het verweerschrift. Een afschrift van het verweerschrift zal door de secretaris van het 
poolcollege worden gezonden aan de betaaldvoetbalorganisatie die het beroep heeft ingediend. 

 
Artikel 13 – Benoeming en samenstelling poolcommissies 
1. Voor de behandeling van een beroep benoemt de algemeen voorzitter uit de leden van het poolcollege een commissie die 

voor de behandeling van het beroep zal zorgdragen. 
2. Een commissie bestaat uit ten minste drie leden, van wie één als voorzitter optreedt en wordt bijgestaan door een secretaris. 

De commissie met de behandeling van een zaak belast, wordt aangemerkt als de poolcommissie. 
3. De algemeen voorzitter van het poolcollege bepaalt en wijzigt, indien dit in een bepaald geval noodzakelijk is, de 

samenstelling van de poolcommissie. 
 
Artikel 14 – Nader onderzoek 
1. De poolcommissie is bevoegd nadere inlichtingen aan de betaaldvoetbalorganisaties te vragen. 
2.  De poolcommissie is bevoegd aan de KNVB alle gegevens en inlichtingen te vragen, als haar nuttig voorkomt en verder al 

datgene te doen wat haar nuttig en/of noodzakelijk voorkomt voor het nemen van een beslissing. 
 
Artikel 15 – Beslissing 
1. De poolcommissie kan naar aanleiding van een beroep het recht op een poolvergoeding: 

a. geheel of gedeeltelijk erkennen; 
b. geheel afwijzen. 

2. De poolcommissie zal haar beslissingen doen gronden op onderliggende documenten en schriftelijke verklaringen. 
3. De beslissing van de poolcommissie zal binnen dertig dagen na ontvangst van het beroep en een verweerschrift aan de 

beide betrokken betaaldvoetbalorganisaties kenbaar worden gemaakt. 
4. Tegen de beslissing van de poolcommissie staat geen rechtsmiddel open. 
 

Hoofdstuk VII 
 
Artikel 16 – Slotbepaling 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur betaald voetbal. 
 
* Het bestuur betaald voetbal heeft op 6 april 2020 besloten om de hoogte van de poolvergoedingen als volgt vast te stellen: 

- categorie I: € 30.000,- per speler per seizoen; 
- categorie II: € 22.500,- per speler per seizoen; 
- categorie III: € 7.500,- per speler per seizoen. 
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