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1. OPENING
Ter vergadering zal Michael van Praag, bondsvoorzitter, het openingswoord uitspreken.

Agenda bondsvergadering d.d. 4 december 2018 – agendapunt 1. Opening
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2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN
Ter vergadering zal melding worden gemaakt van stukken en van belang zijnde zaken die zich tussen
verzending van de definitieve agenda en de vergadering aandienen.

Agenda bondsvergadering d.d. 4 december 2018 – agendapunt 2. Mededelingen en ingekomen stukken
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3. VERSLAG BUITENGEWONE BONDSVERGADERING D.D. 7 JUNI 2018
Het conceptverslag van de buitengewone bondsvergadering d.d. 7 juni 2018 is op 24 juli 2018
per e-mail aan de bondsafgevaardigden en adviserende leden van de bondsvergadering gezonden.
Voorgesteld wordt het verslag, dat volledigheidshalve hierbij is gevoegd, vast te stellen.
Eventuele vragen en/of opmerkingen met betrekking tot het verslag vernemen wij graag uiterlijk
26 november 2018 schriftelijk van u, zodat -indien nodig- de tekst via de bandopname van de vergadering
kan worden gecheckt.

Agenda bondsvergadering d.d. 4 december 2018 – agendapunt 3. Verslag buitengewone bondsvergadering d.d. 7 juni 2018
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VERSLAG
concept
BUITENGEWONE BONDSVERGADERING
Datum
Locatie

:
:

7 juni 2018
KNVB Campus te Zeist

Aanwezig
conform
presentielijst

:

Bondsbestuur
• M. van Praag, voorzitter
• E. Gudde, lid
• J.D. van der Zee, lid
Bondsafgevaardigden
R. Arisz, J. Bartels, S. van Beuzekom, J. Blatter, W. Blondeel, H. Bolhaar,
I. Brouwer, F. Coesel, F. Cornelisz, R. Eenhoorn, R. Enting, A. van Eijden,
I. van den Einde, P. Fossen, E. Gerrits, J. Goetzee, L. Goudkuil, K. Groenendijk,
F. de Haan, G. Hamstra, T. Hendrickx, H. Hoiting, W. van Hoogstraten, H. de Jong,
J. de Jong, R. Klaver, I. Kloosterman, F. Leemburg, F. van Mosselveld,
J. Op ’t Eijnde, R. Oversier, H. de Roos, M. Schoonebeek, W. Schreuders,
T. Tol, R. Toussaint, E. van de Ven, P. de Waard, J. de Wit, J. Wijnen, E. Woltjes,
D. Woortman
Bondsafgevaardigden met machtiging
W. Beekman machtigt R. Toussaint, J. Boelens machtigt D. Woortman,
J. Bosch machtigt I. Kloosterman, P. Bijvelds machtigt F. van Mosselveld,
W. Collard machtigt R. Oversier, B. van Gool machtigt J. de Wit,
A. de Graaf machtigt R. Enting, P. van der Kraan machtigt P. Fossen,
P. Lips machtigt H. Bolhaar, M. Manders machtigt F. de Haan,
P. Penders machtigt A. van Eijden, R. Quaedvlieg machtigt J. Goetzee,
P. Steverink machtigt R. Eenhoorn, A. Struik machtigt T. Tol,
J. Timmermans machtigt S. van Beuzekom, E. Velderman machtigt R. Klaver,
L. Vlemmings machtigt G. Hamstra, H. de Zeeuw machtigt P. de Waard.
Ereleden
G. Bouwer
Raad van commissarissen betaald voetbal
J. Smit
Raad van toezicht amateurvoetbal
H. Wieleman
Reglementscommissie
B. Moolhuijsen
Voorts zijn aanwezig vertegenwoordigers van de media, medewerkers van de
KNVB en overige belangstellenden.
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1.

OPENING
De bondsvoorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Een bijzonder
welkomstwoord wordt gericht aan Gerard Bouwer, erelid, en Hai Berden, die vandaag vanwege
zijn aanstaande afscheid als voorzitter van VVV Venlo voor het laatst een bondsvergadering in die
hoedanigheid bijwoont. Vervolgens wordt stilgestaan bij de vrienden die het voetbal het afgelopen
halfjaar zijn ontvallen. Om hen te herdenken wordt een moment stilte in acht genomen.

2.

MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN
Aantal aanwezige stemgerechtigde leden
Van de dertig afgevaardigden amateurvoetbal zijn er zesentwintig aanwezig. De vier afwezigen
hebben een machtiging afgegeven. Namens het amateurvoetbal kunnen derhalve dertig stemmen
worden uitgebracht. Van de dertig afgevaardigden betaald voetbal zijn er zestien aanwezig.
De veertien afwezigen hebben een machtiging afgegeven. Namens het betaald voetbal kunnen
derhalve eveneens dertig stemmen worden uitgebracht.
Spreekrecht in de bondsvergadering
In bondsvergaderingen nemen regelmatig niet-afgevaardigden het woord om namens een deel van
de afgevaardigden te spreken. Met het oog op duidelijkheid en transparantie heeft een aantal
afgevaardigden aangegeven liever te zien dat alleen (individuele) afgevaardigden zich in
discussies uitspreken. De bondsvoorzitter attendeert op artikel 20 lid 8 van de Statuten waarin
staat bepaald dat de navolgende personen het recht hebben om in de bondsvergadering het woord
te voeren: de leden van het bondsbestuur, de leden van een sectiebestuur, de leden van de raad
van toezicht amateurvoetbal, de leden van de raad van commissarissen betaald voetbal, de leden
van de buitengewone commissie van beroep van de KNVB, de leden van de reglementscommissie
en zij, die zodanig door het bondsbestuur of door de bondsvergadering zijn aangewezen.
Ingestemd wordt met zijn voorstel tijdens bondsvergaderingen alleen deze personen te laten
deelnemen aan inhoudelijke beraadslagingen.
2.1. Commissie opvolging bondsvoorzitter
De huidige bondsvoorzitter is op de bondsvergadering najaar 2019 definitief aftredend.
In het kader van zijn opvolging is op de bondsvergadering d.d. 18 december 2017 afgesproken
een commissie opvolging bondsvoorzitter te formeren bestaande uit: twee afgevaardigden
betaald voetbal, twee afgevaardigden amateurvoetbal, een lid uit de RvC BV, een lid uit de RvT
AV, de directeur betaald voetbal en de directeur amateurvoetbal. De commissie krijgt de opdracht
te komen tot een profiel en een plan van aanpak -voorzien van een tijdpad- voor de benoeming
van de nieuwe bondsvoorzitter. Het profiel en plan van aanpak zullen worden geagendeerd voor
de reguliere bondsvergadering die dit jaar staat gepland op 4 december 2018.
Naast Eric Gudde (directeur betaald voetbal) en Jan Dirk van der Zee (directeur amateurvoetbal)
nemen in de commissie zitting: Ingrid Kloosterman (afgevaardigde amateurvoetbal), Jerry Wijnen
(afgevaardigde amateurvoetbal), Niek Jan van Kesteren (RvC BV) en Pier Eringa (RvT AV).
De namen van de afgevaardigden betaald voetbal zijn nog niet bekend. De bondsvoorzitter doet
een dringend beroep op het betaald voetbal deze namen uiterlijk vrijdag 15 juni 2018 bekend te
maken, zodat de commissie van start kan.

P. 2
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2.2. Governance en besluitvormingsprocessen
2.2.1. Voortgang
In navolging van hetgeen over de organisatiestructuur op de ledenraad amateurvoetbal (LRAV)
d.d. 26 mei 2018 en de algemene vergadering betaald voetbal (AVBV) d.d. 6 juni 2018 is gemeld,
toont Eric Gudde (directeur betaald voetbal) aan de hand van een ppt.-presentatie de
organogrammen betaald voetbal en amateurvoetbal zoals op dit moment gepubliceerd staan op
www.knvb.nl alsook de verenigingsstructuur en het organogram van de nieuwe organisatiestructuur die één dezer dagen zullen worden geplaatst op www.knvb.nl en bij dit verslag zijn
gevoegd (bijlage 1).
Direct na zijn aantreden op 7 november 2017 heeft hij met Jan Dirk van der Zee (directeur
amateurvoetbal) besloten het directieoverleg betaald voetbal en het directieoverleg
amateurvoetbal samen te voegen. Dit voelde direct natuurlijk aan. Een goede keuze dus.
Besloten is de functie van technisch directeur te splitsen in twee functies. Door de inmiddels
aangetrokken directeuren topvoetbal (Nico-Jan Hoogma) en voetbalontwikkeling (Art Langeler)
staat het voetbal weer centraal binnen de KNVB. Het takenpakket van beide heren is fors.
Het behelst onder meer het terugbrengen van de lijn van Oranje naar de jongste jeugd toe,
de ontwikkeling van het vrouwen- en meidenvoetbal, het intensiveren van de samenwerking met
de clubs, de voetbalpiramide en de trainersopleidingen waarbij het streven is de komende tijd
meer en betere trainers te krijgen. Ook al zijn beiden net begonnen, het is nu al duidelijk dat het
feit dat zij hun roots in het amateurvoetbal niet zijn vergeten, een groot voordeel is. Met elkaar
kunnen en worden beslissingen aan de vergadertafel veel afgewogener genomen.
Vervolgens meldt hij inzake de verenigingsstructuur dat inmiddels een bondsbestuur actief is
waarin voorheen de raad van commissarissen betaald voetbal (RvC BV) en de raad van toezicht
amateurvoetbal (RvT AV) een rol hadden, maar die nu naast de bondsvoorzitter bestaat uit de
directeur amateurvoetbal en directeur betaald voetbal. Gijs de Jong sluit vanuit zijn functie van
secretaris-generaal aan bij de vergaderingen van dit bestuur. Eric Gudde is blij met de keuze de
functie van secretaris-generaal weer fulltime te laten zijn (zoals ook gold ten tijde van Harry Been).
De hoeveelheid werk die deze functie met zich brengt, had hij niet in één dag per week erbij kunnen
doen, een situatie waarvan sprake was bij zijn voorganger.
Tot slot meldt hij dat de RvC BV en de RvT AV het afgelopen halfjaar twee keer bijeen zijn
geweest. Ook deze vergaderingen verlopen buitengewoon constructief.
Beantwoording van door Henk Bolhaar (afgevaardigde amateurvoetbal) gestelde vragen
op de (buitengewone) bondsvergaderingen van 2 oktober 2017 en 18 december 2017
• Positie secretaris-generaal
Verzocht is om binnen de uitwerking van de opdrachten in het kader van governance en
besluitvormingsprocessen, aandacht te besteden aan de positie van de secretaris-generaal.
Jan Dirk van der Zee (directeur amateurvoetbal) verwijst naar hetgeen Eric Gudde zojuist over
de positie van de secretaris-generaal heeft gemeld en hetgeen ter zake is aangegeven op de
LRAV d.d. 26 mei 2018 en de AVBV d.d. 6 juni 2018.
• Aantal bondsvergaderingen per jaar
Verzocht is het aantal reguliere vergaderingen te verhogen naar twee per jaar. Het bondsbestuur
heeft besloten aan dit verzoek tegemoet te komen. In de praktijk komt de bondsvergadering reeds
twee tot drie keer per jaar bijeen. De twee reguliere vergaderingen zullen worden gekoppeld aan
de beleids- en begrotingscyclus, waarbij in het voorjaar de begroting/het beleid wordt vastgesteld
en in het najaar de jaarrekening/evaluatie van het beleid aan de orde komt. Verder ligt het in de
bedoeling de opzet van de bondsvergadering met ingang van het komend najaar te wijzigen.
P. 3
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• Vervanging bestuurders binnen het bondsbestuur
Statutair kan een toezichthouder lid worden van het bondsbestuur als geen vervanging van
een bestuurder voorhanden is. Met het oog op de gewenste scheiding tussen toezichthouders
en bestuurders en het behoud van de zuiverheid daartussen, is verzocht deze vervanging
onder de loep te nemen. Intern staat dit onderwerp inmiddels op de agenda. Voor de najaarsvergadering zal een voorstel worden voorbereid.
• Bondsvergadering – publicatie integrale agenda
Verzocht is om naast het voorblad van de agenda ook de achterliggende documenten te publiceren van de openbare bondsvergaderingen. Inmiddels is aan dit verzoek gehoor gegeven.
Zo is de agenda van vandaag inclusief toelichtingen en bijlagen gepubliceerd op www.knvb.nl.
• AVBV – openbaarheid en publicatie integrale agenda
Het betaald voetbal is verzocht in overweging te nemen evenals de bondsvergadering en de
LRAV voortaan ook de AVBV weer openbaar te laten plaatsvinden en in het verlengde daarvan de agenda’s integraal te publiceren. Het betaald voetbal heeft ervoor gekozen de AVBV
besloten te houden.
• Verslagen bondsbestuur
Met betrekking tot de verslagen van de vergaderingen van het bondsbestuur is afgesproken
twee keer per jaar een verslag van het bondsbestuur uit te brengen. Het nieuwe bondsbestuur
is op 7 november 2017 van start gegaan. Het eerste verslag zal worden gepresenteerd in de
najaarsvergadering van 2018 en vervolgens zal ieder halfjaar in de reguliere bondsvergaderingen een verslag worden gepresenteerd.
In reactie op een vraag van Wicher Schreuder (afgevaardigde amateurvoetbal) meldt
Jan Dirk van der Zee (directeur amateurvoetbal) dat de verdere voortgang inzake de “governance
en besluitvormingsprocessen” op de strategische agenda van het bondsbestuur staat. De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van de interne organisatiestructuur. Nu zullen de overige
punten die met elkaar in de bondsvergadering ter zake zijn afgesproken, worden opgepakt.
2.2.2. Financiële governance
Met de recente professionalisering van het bondsbestuur is de toezichthoudende functie op de
bondsgerelateerde activiteiten vervallen. Op verzoek van de vergadering van toezichthouders
hebben Erik Mulder (RvC BV) en Huub Wieleman (RvT AV) zich met de directie en de KNVBaccountant (EY) gebogen over de vraag hoe aan deze leemte invulling kan worden gegeven.
Op 16 mei 2018 hebben de toezichthouders ingestemd met het voorstel van die zijde, voortaan
de auditcommissies van de toezichthoudende organen samen te laten vergaderen over de
financiële governance, waarbij geldt dat daar waar het gaat om de keuzes per secties (beleidsvoering, waaraan geld wordt uitgegeven en verantwoording) de andere sectie zich terughoudend
opstelt, tenzij continuïteit of gemeenschappelijk imago in het geding komt. Ook is ingestemd met
het voorstel deze constructie na een jaar te evalueren en afhankelijk daarvan te bezien of
reglementaire verankering van deze werkwijze is gewenst. De bondsvergadering neemt met
instemming kennis hiervan.

3.

BONDSVERGADERING D.D. 18 DECEMBER 2017 – VERSLAG
Het bij de agenda gevoegde verslag van de bondsvergadering d.d. 18 december 2017 wordt
zonder wijziging vastgesteld.

P. 4
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4.

VOETBALTV
Conform besproken in de LRAV d.d. 26 mei 2018 en de AVBV d.d. 6 juni 2018, is de KNVB
voornemens een samenwerking met Talpa Holding NV (Talpa) aan te gaan inzake VoetbalTV.
VoetbalTV is een sociaal platform voor elke amateurvoetballer. Via het platform zullen beelden
van wedstrijden live worden uitgezonden en bestaat de mogelijkheid beelden en/of samenvattingen terug te kijken. Verder zullen de clubs die deelnemen aan VoetbalTV, analysemogelijkheden worden geboden door het daarvoor ter beschikking stellen van speciale software.
De afgelopen periode heeft bij een aantal amateurverenigingen een pilot met VoetbalTV plaatsgevonden. Via de pilot is onder meer duidelijkheid verkregen over de navolgende twee aspecten:
1. juridisch: er zijn tijdens de pilot geen onoverkomelijke juridische problemen ontstaan die
leiden tot twijfel over de haalbaarheid van VoetbalTV;
2. technisch: er zijn geen verrassingen op technisch gebied die leiden tot twijfel over de
haalbaarheid van VoetbalTV.
Nu er geen sprake is van belemmeringen inzake (de haalbaarheid van) VoetbalTV, zullen de
KNVB en Talpa (in beginsel) een samenwerkingsovereenkomst aangaan voor onbepaalde tijd.
Onderdeel van de samenwerking is het oprichten van een nieuwe besloten vennootschap waarvan beide partijen ieder vijftig procent van de aandelen zullen houden. VoetbalTV zal worden
ondergebracht in deze nieuwe besloten vennootschap. Omdat sprake is van het aangaan van
een overeenkomst met een tijdsduur langer dan vijf jaar, behoeft het bondsbestuur voor het
aangaan van de overeenkomst de voorafgaande goedkeuring van de bondsvergadering (artikel
15 lid 2 sub b van de Statuten). De kosten en de inkomsten inzake VoetbalTV zullen ten laste van
respectievelijk ten goede komen aan de sectie amateurvoetbal. De KNVB zal tot maximaal
€ 500.000,-- bijdragen (middels agiostorting) in de kosten van de besloten vennootschap.
Desgevraagd meldt Mark Boetekees (general counsel) dat ter zake van VoetbalTV met externe
specialisten op het gebied van privacy uitdrukkelijk aandacht is en wordt besteed aan de privacy
en portretrechten van de spelers.
Met inachtneming van het bovenstaande en hetgeen besproken en besloten is ten aanzien van
het onder punt 8.1. Statuten: VoetbalTV (ledencontract) geagendeerde voorstel tot aanpassing
van de Statuten, stemt de bondsvergadering in met het aangaan van de voorgestelde
overeenkomst tussen Talpa Holding NV en de KNVB.

5.

OPTIMALISEREN VOETBALPIRAMIDE
Op 2 oktober 2017 heeft de bondsvergadering besloten tot het proces “terug naar de tekentafel”,
om met draagvlak te komen tot een betere opzet van de voetbalpiramide die herkenbaar is en
voordelen biedt aan clubs in het amateurvoetbal en het betaald voetbal, die goed is voor de (ontwikkeling van) spelers en (daarmee) bijdraagt aan de ontwikkeling van het Nederlandse voetbal.
Onderdeel van het proces vormde een buitengewone bondsvergadering op 19 maart 2018 waarin
besluitvorming kon plaatsvinden. In de aanloop naar deze vergadering moest het bondsbestuur
constateren dat er dankzij de inzet van velen, waaronder de verkenners Wouter Kuperus en
Peter Oskam alsook de speciaal voor dit proces in het leven geroepen projectgroep, in korte tijd
veel progressie was geboekt, maar ook dat er op een aantal punten nog tijd voor nadere uitwerking en aanscherping nodig was. Gelet hierop en in de overtuiging dat zorgvuldigheid voor snelheid moet gaan, heeft het bondsbestuur besloten de tijd te nemen en deze vergadering te
verplaatsten naar 16 april 2018. Ook deze datum bleek niet haalbaar voor het kunnen neerleggen
van een kwalitatief goed en gedragen voorstel inzake de voetbalpiramide. Besloten werd dan ook
de vergadering uit te stellen tot na de reguliere voorjaarsvergadering van de LRAV d.d. 26 mei
2018 en de AVBV d.d. 6 juni 2018 en op die bondsvergadering een voorstel tot goedkeuring voor
te leggen met inachtneming van de uitkomsten van deze sectievergaderingen.
P. 5
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Aan de hand van een ppt.-presentatie presenteert de bondsvoorzitter dit voorstel waarin is
gezocht naar een balans tussen de ontwikkeling van de beste talenten en een eerlijke competitie
èn waarover tussen het amateurvoetbal en het betaald voetbal consensus bestaat.
Op de bondsvergadering d.d. 2 december 2014 is in het kader van het zogenaamde combinatiedossier ingestemd met de navolgende acht onlosmakelijk aan elkaar verbonden voorstellen:
1. Optimaliseren voetbalpiramide: zie voorstel bondsbestuur.
2. Totstandkoming optimale piramide door promotie/instroom + specifieke voorschriften voor
beloften: zie voorstel bondsbestuur.
3. Uitgangspunten voor de p/d-regelingen (niet p/d-regeling betaald voetbal): zie voorstel bondsbestuur.
4. Gedifferentieerd licentiesysteem in de eredivisie, eerste divisie, tweede divisie en derde divisie:
zie voorstel bondsbestuur.
5. Onderzoek de wijze waarop de clubs de juridische (groeps)structuur kunnen vormgeven:
momenteel vindt er een inventarisatie plaats naar de juridische structuren in de tweede en
derde divisie. Op basis daarvan zal worden bezien of en hoe regelgeving (eventueel) zou
kunnen worden gewijzigd.
6. Van toepassing doen zijn van het systeem betreffende solidariteitsbijdrage ingeval van
nationale verhuur van contractspelers: is ingevoerd.
7. Instemmen met het wijzigen van de zogenaamde staffel met betrekking tot de
solidariteitsbijdrage betreffende nationale overschrijvingen: is ingevoerd.
8. Instemmen met een tweede overschrijvingsperiode in het amateurvoetbal en tussen
amateurvoetbal en betaald voetbal (en vice versa) voor contractspelers: is ingevoerd.
Voorgesteld wordt de onlosmakelijkheid van deze acht voorstellen op te heffen zodat ieder
onderdeel op zijn eigen merites kan worden beoordeeld en hierover afzonderlijk beslissingen
kunnen worden genomen.
1. Optimaliseren voetbalpiramide
Voorgesteld wordt de piramide (vooralsnog) er als navolgt te laten uitzien, waarbij nadere
bespreking/onderzoek naar verdere optimalisering plaatsvindt:
• eredivisie: achttien clubs
• eerste divisie: vier beloftenteams op twintig clubs
• tweede divisie: één beloftenteam op achttien clubs
• derde divisie zaterdag: vier beloftenteams op achttien clubs
• derde divisie zondag: twee beflotenteams op achttien clubs
• Hoofdklasse A zaterdag: zestien clubs
• Hoofdklasse B zaterdag: zestien clubs
• Hoofdklasse A zondag: een beloftenteam op zestien clubs
• Hoofdklasse B zondag: een beloftenteam op zestien clubs
Hierin is het aantal beloften conform de huidige situatie (zie voorstel met betrekking tot fixeren).
2. Specifieke voorschriften voor beloften
Fixeren aantal beloften
Voorgesteld wordt in het seizoen 2018/’19:
• de systematiek zoals gehanteerd in het seizoen 2017/’18 de handhaven;
• bij de p/d-regeling 2018/’19 daar waar nodig aandacht te besteden aan het fixeren van het
aantal beloften in het seizoen 2019/’20.

P. 6
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Voorgesteld wordt met ingang van het seizoen 2019/’20 het aantal beloftenteams te fixeren
als navolgt:
• vier beloftenteams in de eerste divisie;
• fixering zes beloftenteams in het amateurvoetbal:
- twee beloftenteams in de tweede divisie;
- twee x twee beloftenteams in de derde divisie zaterdag / zondag;
• invoeren beloftencompetitie onder de derde divisie.
Voorwaarden deelneming spelers in beloftenteams
Uitgangspunten voor de specifieke voorschriften voor de beloften zijn de ontwikkeling van
talenten, eerlijke competities, beperken omvang selecties, voorkomen van complexe regelgeving en harmonisatie regelgeving amateurvoetbal / betaald voetbal. Voorgesteld wordt in
het seizoen 2018/’19 voor deelneming spelers in beloftenteams de navolgende voorwaarden
te hanteren:
• de beloftenteams bestaan uit alleen spelers die in het betreffende seizoen 23 jaar of jonger
zijn;
• dit betekent geen dispensatie;
• spelers die in het betreffende seizoen 18/19/20 jaar of jonger zijn, mogen uitkomen in het
eerste elftal en het beloftenteam, na achttien keer uitkomen in bindende wedstrijden van
het eerste elftal zijn ze ‘vastgespeeld’ conform de huidige reglementaire bepalingen;
• spelers die in het betreffende seizoen 21 of 22 worden, mogen uitkomen in het eerste
elftal, na zeven keer “a. basis” en/of “b. 45 minuten” in bindende wedstrijden van het eerste
elftal te zijn gekomen, zijn ze ‘vastgespeeld’.
Uitzondering: voor keepers die in het betreffende seizoen 21 of 22 jaar worden, geldt
‘vastspelen’ na achttien keer uitkomen in bindende wedstrijden van het eerste elftal;
• uitsluitend voor beloftenteams in de eerste divisie geldt dat spelers niet twee keer in één
speelweekend op het wedstrijdformulier mogen voorkomen. Uitzondering (dus toegestaan):
- eerst op het wedstrijdformulier van het beloftenteam en daarna in hetzelfde weekend bij
het eerste team;
- twee keer voorkomen op het wedstrijdformulier indien twee beloftenteams tegen elkaar
spelen.
Verder zal in het seizoen 2018/’19 onderzoek worden gedaan naar:
• het mogelijk invoeren van een lijst van eerste selectiespelers (11, 14 of 18 spelers op een
vaste lijst) die ongeacht de leeftijd niet mogen uitkomen in een lager team;
• het op basis van onderzoek bezien of de ‘regeling wedstrijdformulier’ door het bestuur
amateurvoetbal ook moet worden ingevoerd in de tweede en derde divisie;
• een mogelijke aanscherping voor spelers die in het betreffende seizoen 21 of 22 jaar
worden; ‘vastspelen’ na vijf keer uitkomen in bindende wedstrijden van het eerste elftal;
• onderzoeken 19 / 20 jarigen: op basis van onderzoek mogelijk aanpassen wanneer spelers
vastgespeeld zijn.
3. Uitgangspunten voor p/d-regeling(en)
Voorgesteld wordt:
• bevriezen promotie/degradatie tussen de eerste divisie en de tweede divisie in de
seizoenen 2018/’19 en 2019/’20;
• vanaf seizoen 2018/’19 de mogelijkheden verder verkennen voor promotie vanuit de
tweede divisie naar de eerste divisie waarbij de volgende aspecten van belang zijn:
P. 7
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-

speeldag amateurclubs respecteren;
geen (extra) verplichtingen met betrekking tot het aantal contracten, eisen die gelden in
de tweede divisie blijven van toepassing op promovendi;
licentie-eisen betaald voetbal met betrekking tot veiligheid aanpassen/vereenvoudigen
voor promovendi.

4. Gedifferentieerd licentiesysteem
Met betrekking tot de licentievoorwaarden tweede en derde divisie wordt voorgesteld:
• deze in het seizoen 2018/’19 ongewijzigd te laten en tijdens het seizoen 2018/’19
uitwerken van een aanpassing op het licentiesysteem met zogenaamd een ‘vrije
marktwerking’ voor wat betreft verplichting contracten, in combinatie met het afschaffen
amateurspeler met een niet-geregistreerd contact, op basis van ‘High Trust / High Penalty’;
• in het seizoen 2019/’20 aangepaste voorwaarden invoeren.
Indien de bondsvergadering vandaag met het voorgestelde instemt, ziet het vervolgproces er als
navolgt uit:
• Implementeren besluit bondsvergadering
1. optimaliseren voetbalpiramide → geen nadere actie vereist;
2. fixeren aantal beloftenteams + bevriezen promotie / degradatie tussen eerste en tweede
divisie → daar waar nodig zal dit worden verwerkt in de p/d-regelingen;
3. voorwaarden deelneming spelers in beloftenteams → uitvoerings-/wijzigingsbesluit bestuur
betaald voetbal en bestuur amateurvoetbal.
• Monitoren en evalueren besluit bondsvergadering in seizoen 2018/’19
Er zullen met betrekking tot de voorwaarden deelneming spelers in beloftenteams drie
evaluatiemomenten worden vastgesteld: in oktober 2018, november 2018 en januari 2019.
• Nader onderzoek (en uitwerken) in seizoen 2018/’19
Dit zal plaatsvinden ten aanzien van de navolgende punten:
- voorwaarden deelneming spelers in beloftenteams per seizoen 2019/’20;
- mogelijkheden voor promotie van de tweede naar de eerste divisie;
- licentiesysteem tweede en derde divisie.
DISCUSSIE
Henk Bolhaar (afgevaardigde amateurvoetbal) memoreert het op 2 oktober 2017 door de
bondsvergadering genomen besluit inzake voorliggend dossier terug te gaan naar de tekentafel
om te komen tot een betere voetbalpiramide. Er is een zorgvuldig proces vastgesteld om te
komen tot een voorstel voor de bondsvergadering van 19 maart 2018 met als doel aanpassingen
zo veel mogelijk door te voeren in het seizoen 2018/’19. Daarvoor is een projectgroep gevormd
met vertegenwoordigers van clubs en belangenorganisaties uit het betaald en amateurvoetbal.
De projectgroep is in december 2017 gekomen met de contouren voor een scenario. Dat
scenario kreeg draagvlak bij een meerderheid van de tweede en derde divisieclubs. Vervolgens
is op verzoek van het betaald voetbal de bondsvergadering tot twee keer toe uitgesteld omdat het
betaald voetbal de piramide wilde betrekken bij de veranderagenda van het betaald voetbal.
Het amateurvoetbal betreurt dit uitstel ten zeerste omdat hierdoor aanpassingen veelal niet
volgend seizoen maar pas in het seizoen daarop kunnen ingaan. De vertraging is ook schadelijk
geweest voor het vasthouden van het draagvlak in het amateurvoetbal. Het zorgvuldige proces is
nadrukkelijk doorkruist. De afgevaardigden amateurvoetbal zijn pas vanavond, vlak voor de
bondsvergadering, in het bezit gesteld van het definitieve voorstel van het bondsbestuur.
P. 8
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Ze werden hierdoor voor het blok gezet. Een aantal afgevaardigden amateurvoetbal heeft naar
aanleiding daarvan aangegeven op dit moment niet te kunnen instemmen met het voorliggende
voorstel. Een meerderheid van de afgevaardigden amateurvoetbal kan op basis van de inhoud
wel met het voorstel instemmen. Zij achten het voorstel goed voor de voetbalsport in Nederland
in het algemeen. Het amateurvoetbal verzoekt het bondsbestuur toe te zeggen dat een proces
zoals in dit dossier heeft plaatsgevonden waarbij uiteindelijk onder grote druk besluitvorming
dient plaats te vinden, niet meer plaatsvindt en ervoor te zorgen dat voortaan alle leden
voldoende tijd hebben om voorstellen te kunnen overwegen en te bespreken met hun achterban.
De bondsvoorzitter en zijn medebestuurders zijn ook teleurgesteld over de wijze waarop het
proces is verlopen. Het bondsbestuur zal zijn uiterste best doen om herhaling hiervan te
voorkomen. Echter, de KNVB is een ledenorganisatie. Het zijn de leden die beslissen. In het
verleden heeft het amateurvoetbal wel eens meer tijd nodig gehad als gevolg waarvan een
bondsvergadering werd uitgesteld. Eerder op deze vergadering is aangegeven dat voortaan twee
keer per jaar een reguliere bondsvergadering zal plaatsvinden. Dit geeft meer flexibiliteit. Zoals
toegezegd zal het bondsbestuur met het amateurvoetbal en het betaald voetbal ervoor zorgen
dat dergelijk uitstel niet meer plaatsvindt en sneller ja/nee tegen een voorstel wordt gezegd.
Op de vraag van Rob Toussaint (Heracles Almelo) of de regels die gelden voor de beloften die
uitkomen in de voetbalpiramide, ook gelden voor de beloften die in de beloftencompetitie spelen,
antwoordt Eric Gudde (directeur betaald voetbal) dat dit aan het betaald voetbal is om te
beslissen. Dit is één van de zaken waaraan binnen het betaald voetbal in 2018/’19 vorm kan
worden gegeven.
In het door de bondsvoorzitter geschetste voorstel is een bepaling opgenomen die uitsluitend ziet
op de beloftenteams in de eerste divisie in relatie met het wedstrijdformulier. In reactie op de
opmerking van Peter Fossen (PSV) dat dit een aspect is waarover de bondsvergadering geen
zeggenschap heeft, maar alleen het betaald voetbal, antwoordt Eric Gudde (directeur betaald
voetbal) dat dit juist is. Het is daarom op de AVBV d.d. 6 juni 2018 aan de orde geweest.
Ingrid Kloosterman (afgevaardigde amateurvoetbal) laat weten een stemverklaring te willen
afgeven. Zij vindt het logisch dat voor zo’n belangrijk dossier tijd is genomen. Echter, de
afgevaardigden amateurvoetbal hebben een uur voorafgaand aan deze bondsvergadering het
definitieve voorstel ontvangen. Daardoor hebben zij het niet zorgvuldig kunnen wegen. De
bondsvoorzitter heeft zojuist aangegeven dat het de leden zijn die binnen de KNVB beslissen.
Zij had graag duidelijk willen weten wat de leden in het land van de voorstellen vinden alvorens
daarover een besluit te moeten nemen. Inhoudelijk is ze niet tegen de voorstellen, maar ze is wel
tegen het onder druk zetten van het proces zoals nu gebeurt. Gisteren is het betaald voetbal
bijeen geweest. Dat heeft het amateurvoetbal in een onmogelijke positie geplaatst. Dit alles
maakt dat zij zich op dit moment zal onthouden van stemming.
Ook Wicher Schreuder (afgevaardigde amateurvoetbal) heeft een stemverklaring. De bondsvoorzitter heeft zojuist aangegeven ervoor te zorgen dat voortaan sneller ja/nee tegen een
voorstel wordt gezegd. Hij betwijfelt of dit de juiste handelwijze is. De BVO’s hebben weliswaar
direct zitting in de bondsvergadering, maar de ruim 3.000 amateurclubs niet. Zij worden via een
getrapte structuur vertegenwoordigd door de afgevaardigden amateurvoetbal. Dit vraagt tijd voor
raadpleging van de achterban.
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Op de LRAV d.d. 26 mei 2018 is gesproken over een voorstel. Gisteravond hebben de
afgevaardigden amateurvoetbal een op een aantal punten aangepast voorstel ontvangen en
hebben deze niet eerder dan vandaag om 18.00 uur met elkaar kunnen bespreken. Er is derhalve
geen sprake van een zorgvuldig doorlopen proces. Dit is jammer. Voorkomen moet worden dat in
het land weer tegenstand ontstaat. In zijn optiek hadden de meest betrokken clubs, in ieder geval
de tweede en de derde divisieclubs en deels ook de hoofdklasseclubs, nauwer geraadpleegd
moeten worden alvorens een besluit over het voorliggend voorstel wordt genomen. Op basis van
de inhoud, hij heeft een aantal vragen, maar vooral ook met het oog op het doorlopen proces
stemt hij tegen het voorstel.
De bondsvoorzitter meldt met het sneller ja/nee zeggen niet gedoeld te hebben op de door
Wicher Schreuder aangehaalde situatie, maar op het totale proces. Hij stelt vervolgens vast dat
er geen vragen en/of opmerkingen meer zijn en gaat over tot een stemming bij handopsteken.
Een telling leert dat zevenveertig personen voor stemmen (eenendertig aanwezigen en zestien
machtigingen), vier personen tegen (drie aanwezigen en één machtiging) en acht personen zich
onthouden van stemming. In totaal zijn er negenenvijftig stemmen uitgebracht.
Het voorstel van het bondsbestuur zoals ter vergadering door de bondsvoorzitter geschetst (en in
dit verslag staat opgenomen) is met een ruime meerderheid aangenomen.

6.

KNVB STRATEGISCH PLAN 2018 – 2022
De KNVB kent een vierjarige beleidsperiode. Het huidige beleidsplan “Voetbal om van te houden”
loopt aan het eind van het seizoen 2017/’18 af. Onder regie van de gezamenlijke directie
(amateurvoetbal èn betaald voetbal) is met raadpleging van diverse stakeholders, waaronder de
afgevaardigden amateurvoetbal en de afgevaardigden betaald voetbal, het bij de agenda gevoegde KNVB Strategisch Plan 2018 – 2022 ontwikkeld. Op basis van dit plan zal de KNVB zich de
komende beleidsperiode richten op de volgende vijf hoofdthema’s: aantrekkelijker voetbal en
competitieaanbod, opleiding en ontwikkeling, Oranje om trots op te zijn, vernieuwing en innovatie
en service op topniveau. Het plan is inmiddels besproken in de LRAV d.d. 26 mei 2018 en de
AVBV d.d. 6 juni 2018. Beide vergaderingen hebben met instemming kennis daarvan genomen.
In vervolg hierop stelt de bondsvergadering het KNVB Strategisch Plan 2018 – 2022 vast.

7.

BEGROTING 2018/’19
De bondsvergadering stemt in met de begroting voor het seizoen 2018/’19 bestaande uit de bondsgerelateerde activiteiten, de begroting amateurvoetbal (inmiddels vastgesteld op de LRAV d.d.
26 mei 2018) en de begroting betaald voetbal (inmiddels vastgesteld op de AVBV d.d. 6 juni 2018).

8.

REGLEMENTAIRE AANGELEGENHEDEN
8.1. Statuten: VoetbalTV (ledencontract)
Onder de titel VoetbalTV zal de KNVB samen met Talpa met ingang van het seizoen 2018/’19
camerasystemen langs de amateurvoetbalvelden plaatsen die volautomatisch wedstrijden
kunnen registreren en streamen (zie ook punt 4. VoetbalTV van dit verslag). De geregistreerde
wedstrijdbeelden worden via een digitaal platform online uitgezonden. Naast het live uitzenden
van de wedstrijden wordt VoetbalTV een sociaal platform voor de amateurvoetballer, met als doel
de betrokkenheid en het spelplezier te vergroten van alle voetballiefhebbers. VoetbalTV zal de
beelden niet kunnen exploiteren ten behoeve van (bijvoorbeeld) reclamedoeleinden van derden.
Door middel van een ledencontract kan de KNVB voor haar leden verplichtingen jegens derden
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aangaan. Teneinde de noodzakelijke binding te verkrijgen van de leden van de KNVB voor het
project VoetbalTV, wordt voorgesteld om de reeds bestaande ledencontractsbepaling in artikel 7
lid 1 van de Statuten aan te vullen en te verduidelijken. Clubs kunnen niet worden verplicht mee
te doen aan VoetbalTV. Wel geldt dat indien wordt gespeeld bij een club die wel meedoet met
VoetbalTV, ingevolge het bij de agenda gevoegde voorstel ook de uitspelende club (en spelers)
de verplichtingen jegens VoetbalTV (in het bijzonder opnemen en uitzenden van beelden van de
wedstrijd) moet nakomen. Tevens wordt voorgesteld om in de tekst van artikel 7 lid 7 van de
Statuten te verduidelijken dat het verkrijgen van goedkeuring van een ledenvergadering
noodzakelijk is indien in naam van de leden andere verplichtingen worden aangegaan dan de
verplichtingen die reeds worden benoemd in de Statuten.
Naar aanleiding van een verzoek van Joris van Benthem (afvaardiging betaald voetbal) in de
reglementen te verankeren dat VoetbalTV niet van toepassing is op de competities waaraan
betaaldvoetbalorganisaties deelnemen, zodat zij geen enkele verplichting ter zake hebben, wordt
ingestemd met de navolgende aanvullende voorstellen hierop:
• individuele betaaldvoetbalorganisaties wel de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan
VoetbalTV nadat de betrokken betaaldvoetbalorganisatie daartoe voorafgaand schriftelijk
toestemming heeft gegeven;
• om te voorkomen dat de competities in de tweede en derde divisie waaraan beloftenteams
deelnemen in zijn geheel niet kunnen meedoen aan VoetbalTV zal het woord competities in
het voorstel van Joris van Benthem worden vervangen door het woord wedstrijden
De bondsvergadering stemt vervolgens in met de navolgende ter vergadering op scherm
getoonde begripsbepaling van VoetbalTV:
Begripsbepalingen (nieuw)
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.

In het bij de agenda gevoegde voorstel wordt voorgesteld de verplichting inzake VoetbalTV in te
voegen in artikel 7 lid 1 sub c. Diverse afgevaardigden betaald voetbal hebben kenbaar gemaakt
daarvan geen voorstander te zijn, mede in verband met in het verleden gevoerde juridische
procedures die betrekking hebben op dit sub c. Om die reden presenteert Mark Boetekees
(general counsel) de vergadering een aangepast voorstel. Sub c blijft ongewijzigd en wordt sub d.
In het nieuwe sub c. worden de verplichtingen opgenomen met betrekking tot VoetbalTV.
De bondsvergadering stemt in met de navolgende ter vergadering gepresenteerde en toegelichte
tekst:
STATUTEN
Artikel 7 – Verplichtingen van de leden
1. Leden van de KNVB als genoemd in artikel 6
lid 1 van deze Statuten zijn verplicht:

1. Leden van de KNVB als genoemd in artikel
6 lid 1 van deze Statuten zijn verplicht:
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a. de Statuten en reglementen van de KNVB,
de besluiten van haar organen, alsmede de
door het bondsbestuur en/of de
sectiebesturen van toepassing verklaarde
wedstrijdbepalingen, de spelregels zoals
vastgesteld door de International Football
Association Board (IFAB) daaronder
begrepen, na te leven;
b. de belangen van de KNVB en/of van haar
organen en/of van de voetbalsport in het
algemeen niet te schaden;
c. alle overige verplichtingen, welke de KNVB
in naam van haar leden aangaat of welke
uit het lidmaatschap van de KNVB
voortvloeien, te aanvaarden en na te
komen. Tot deze verplichtingen behoort
onder meer het aanvaarden en nakomen
van door de KNVB, mede namens de
individuele leden, genoemd in artikel 6 lid 2
onder a, b en c van deze Statuten,
aangegane verplichtingen jegens één of
meer derden aangaande de verkoop en/of
exploitatie van televisie- en/of radioopname- en/of uitzendrechten. Bij
reglement zullen hieromtrent nadere
bepalingen worden gesteld.

7. Door de KNVB kunnen in naam van de leden
geen verplichtingen worden aangegaan, dan
nadat het bondsbestuur respectievelijk een
sectiebestuur daartoe door de desbetreffende
algemene vergadering
vertegenwoordigingsbevoegd is verklaard,

a. de Statuten en reglementen van de
KNVB, de besluiten van haar organen,
alsmede de door het bondsbestuur en/of
de sectiebesturen van toepassing
verklaarde wedstrijdbepalingen, de
spelregels zoals vastgesteld door de
International Football Association Board
(IFAB) daaronder begrepen, na te leven;
b. de belangen van de KNVB en/of van
haar organen en/of van de voetbalsport
in het algemeen niet te schaden;
c. te aanvaarden en na te komen, de door
de KNVB, mede namens de ledenrechtspersonen, genoemd in artikel 6 lid
2 onder a, b en c van deze Statuten en/of
de leden-natuurlijke personen genoemd
in artikel 6 lid 2 onder d en e van deze
Statuten, aangegane verplichtingen
jegens één of meer derden aangaande
de registratie van wedstrijden in beeld en
geluid en de verkoop en/of (online)
exploitatie van die registraties en/of
uitzendrechten of andere rechten die
daarop rusten, in het kader van
VoetbalTV. Bij reglement kunnen
hieromtrent nadere bepalingen worden
gesteld;
dc. alle overige verplichtingen, welke de
KNVB in naam van haar leden aangaat
of welke uit het lidmaatschap van de
KNVB voortvloeien, te aanvaarden en na
te komen. Tot deze verplichtingen
behoort onder meer het aanvaarden en
nakomen van door de KNVB, mede
namens de individuele leden, genoemd
in artikel 6 lid 2 onder a, b en c van deze
Statuten, aangegane verplichtingen
jegens één of meer derden aangaande
de verkoop en/of exploitatie van televisieen/of radio-opname- en/of
uitzendrechten. Bij reglement zullen
hieromtrent nadere bepalingen worden
gesteld.
7. Door Indien de KNVB kunnen in naam van
de leden geen andere verplichtingen worden
aangegaan aangaat dan is bepaald in deze
Statuten, dan nadat geldt dat het
bondsbestuur respectievelijk een
sectiebestuur daartoe door de
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met dien verstande dat aan een sectiebestuur
slechts vertegenwoordigingsbevoegdheid kan
worden toegekend om alleen in naam van de
onder de sectie ressorterende leden
verplichtingen aan te gaan.

desbetreffende algemene vergadering
vertegenwoordigingsbevoegd is moet zijn
verklaard, met dien verstande dat aan een
sectiebestuur slechts
vertegenwoordigingsbevoegdheid kan
worden toegekend om alleen in naam van
de onder de sectie ressorterende leden
verplichtingen aan te gaan.

8.2. Statuten en Algemeen Reglement: vernieuwd licentiesysteem betaald voetbal
Op de AVBV d.d. 18 december 2017 is ingestemd met het voorstel om de licentiecommissie
betaald voetbal in het licentieproces niet langer reglementair aan te merken als een rechtsprekend orgaan maar als een besluitvormend orgaan. Dit brengt echter geen wijziging in de
onafhankelijke en autonome positie van de licentiecommissie betaald voetbal met zich. De leden
van de licentiecommissie betaald voetbal blijven benoemd worden door de AVBV. Deze wijziging
brengt met zich dat de licentiecommissie betaald voetbal betrokken kan worden in de
beroepszaak. Met inachtneming van dit besluit van de AVBV wordt ingestemd met het voorstel de
begripsbepalingen, de Statuten en het Algemeen Reglement als navolgt aan te passen:
Begripsbepalingen
Rechtsprekende macht

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

STATUTEN
Artikel 2 – Organisatie van de KNVB
2. Organen van de KNVB zijn:
a. het bondsbestuur;
b. de vergadering van toezichthouders;
c. de bondsvergadering;
d. de sectiebesturen;
e. de raad van commissarissen betaald
voetbal;
f. de algemene vergadering betaald
voetbal;
g. de raad van toezicht amateurvoetbal;
h. de algemene vergadering
amateurvoetbal, ook genaamd ledenraad
amateurvoetbal;
i. de commissies met een rechtsprekende
taak;
j. de overige tuchtrechtelijke organen;

2. Organen van de KNVB zijn:
a. het bondsbestuur;
b. de vergadering van toezichthouders;
c. de bondsvergadering;
d. de sectiebesturen;
e. de raad van commissarissen betaald
voetbal;
f. de algemene vergadering betaald voetbal;
g. de raad van toezicht amateurvoetbal;
h. de algemene vergadering amateurvoetbal,
ook genaamd ledenraad amateurvoetbal;
i. de commissies met een rechtsprekende
taak;
j. de overige tuchtrechtelijke organen;
k. de licentiecommissie betaald voetbal;
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k. personen en commissies die bij of
krachtens de Statuten of reglementen
van de KNVB zijn belast met een nader
omschreven taak en waarbij aan hen
beslissingsbevoegdheid is toegekend.
5. Organen en leden van organen van de
KNVB genoemd in artikel 2 lid 2 onder a, b,
d, e, g, i, j en k van de Statuten, zullen zich
bij de vervulling van hun functie richten naar
het belang van de KNVB en nemen niet deel
aan de beraadslaging en/of besluitvorming
indien zij daarbij een direct of indirect
persoonlijk belang hebben, dat tegenstrijdig
is met het belang van de KNVB.
Artikel 8 – Rechtspraak
5. Aan een uitspraak van een rechtsprekend
orgaan en/of aan een beslissing van de
overige tuchtrechtelijke organen kan noch
door leden van de KNVB noch door derden
enig recht op schadevergoeding jegens de
KNVB worden ontleend. Evenmin kan
aanspraak worden gemaakt op overspelen
van één of meer wedstrijden.

Artikel 14
4. De bondsvoorzitter heeft het recht om alle
vergaderingen en bijeenkomsten die in het
verband van de KNVB worden gehouden bij
te wonen en van advies te dienen, met
uitzondering van de bijeenkomsten van de
commissies met een rechtsprekende taak.

Artikel 32 – Reglementscommissie
1. De reglementscommissie bestaat uit ten
minste vijf en ten hoogste zeven leden
onder wie de voorzitter, die geen deel
mogen uitmaken van de bestuurlijke of
wetgevende macht dan wel van commissies
met een rechtsprekende taak en overige
tuchtrechtelijke organen binnen de KNVB.

Artikel 33 – Taken reglementscommissie
4. De uitspraken van de reglementscommissie
naar aanleiding van een verzoek als
bedoeld in lid 2 onder a zijn voor alle leden

lk. personen en commissies die bij of
krachtens de Statuten of reglementen van
de KNVB zijn belast met een nader
omschreven taak en waarbij aan hen
beslissingsbevoegdheid is toegekend.
5. Organen en leden van organen van de KNVB
genoemd in artikel 2 lid 2 onder a, b, d, e, g, i,
j, en k en l van de Statuten, zullen zich bij de
vervulling van hun functie richten naar het
belang van de KNVB en nemen niet deel aan
de beraadslaging en/of besluitvorming indien
zij daarbij een direct of indirect persoonlijk
belang hebben, dat tegenstrijdig is met het
belang van de KNVB.

5. Aan een uitspraak van een rechtsprekend
orgaan en/of aan een beslissing van de
overige tuchtrechtelijke organen en/of de
licentiecommissie betaald voetbal, kan noch
door leden van de KNVB noch door derden
enig recht op schadevergoeding jegens de
KNVB worden ontleend. Evenmin kan
aanspraak worden gemaakt op overspelen
van één of meer wedstrijden.

4. De bondsvoorzitter heeft het recht om alle
vergaderingen en bijeenkomsten die in het
verband van de KNVB worden gehouden bij
te wonen en van advies te dienen, met
uitzondering van de bijeenkomsten van de
commissies met een rechtsprekende taak en
de licentiecommissie betaald voetbal.

1. De reglementscommissie bestaat uit ten
minste vijf en ten hoogste zeven leden onder
wie de voorzitter, die geen deel mogen
uitmaken van de bestuurlijke of wetgevende
macht dan wel van commissies met een
rechtsprekende taak, en overige
tuchtrechtelijke organen binnen de KNVB en
de licentiecommissie betaald voetbal.

4. De uitspraken van de reglementscommissie
naar aanleiding van een verzoek als bedoeld
in lid 2 onder a zijn voor alle leden bindend,
P. 14
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bindend, met dien verstande dat een latere
uitspraak van de reglementscommissie een
eerdere uitspraak van een rechtsprekend
orgaan van de KNVB niet kan aantasten.

Artikel 37 – Onverenigbaarheden
1. Een functie in de wetgevende macht is
onverenigbaar met:
- een functie in de bestuurlijke macht, de
raad van toezicht amateurvoetbal en/of
de raad van commissarissen betaald
voetbal; en/of
- een functie in de rechtsprekende macht.
Een functie in de wetgevende macht is
voorts onverenigbaar met een betaalde of
onbetaalde (neven-)functie/werkzaamheid
die naar het oordeel van de desbetreffende
vergadering kan meebrengen dat het belang
van de KNVB en/of de desbetreffende sectie
niet met de vereiste integriteit en/of
objectiviteit wordt nagestreefd.

2. Een functie in de bestuurlijke macht, de raad
van toezicht amateurvoetbal en/of de raad
van commissarissen betaald voetbal is
onverenigbaar met:
- een functie in de rechtsprekende macht;
en/of
- een functie in de wetgevende macht.
Een functie in de bestuurlijke macht, de raad
van toezicht amateurvoetbal en/of de raad
van commissarissen betaald voetbal is
voorts onverenigbaar met een betaalde of
onbetaalde (neven-)functie/werkzaamheid
die naar het oordeel van het tot benoeming
van de desbetreffende functionaris
bevoegde orgaan kan meebrengen dat het
belang van de KNVB en/of de
desbetreffende sectie niet met de vereiste
integriteit en/of objectiviteit wordt
nagestreefd.
3. Een functie in de rechtsprekende macht is
onverenigbaar met:
- een functie in de wetgevende macht;
en/of

met dien verstande dat een latere uitspraak
van de reglementscommissie een eerdere
uitspraak van een rechtsprekend orgaan van
de KNVB en/of de licentiecommissie betaald
voetbal niet kan aantasten.

1. Een functie in de wetgevende macht is
onverenigbaar met:
- een functie in de bestuurlijke macht, de
raad van toezicht amateurvoetbal en/of de
raad van commissarissen betaald voetbal;
en/of
- een functie in de rechtsprekende macht;
en/of
- het lidmaatschap van de licentiecommissie
betaald voetbal.
Een functie in de wetgevende macht is voorts
onverenigbaar met een betaalde of
onbetaalde (neven-)functie/werkzaamheid die
naar het oordeel van de desbetreffende
vergadering kan meebrengen dat het belang
van de KNVB en/of de desbetreffende sectie
niet met de vereiste integriteit en/of
objectiviteit wordt nagestreefd.
2. Een functie in de bestuurlijke macht, de raad
van toezicht amateurvoetbal en/of de raad
van commissarissen betaald voetbal is
onverenigbaar met:
- een functie in de rechtsprekende macht;
- het lidmaatschap van de licentiecommissie
betaald voetbal; en/of
- een functie in de wetgevende macht.
Een functie in de bestuurlijke macht, de raad
van toezicht amateurvoetbal en/of de raad
van commissarissen betaald voetbal is voorts
onverenigbaar met een betaalde of
onbetaalde (neven-)functie/werkzaamheid die
naar het oordeel van het tot benoeming van
de desbetreffende functionaris bevoegde
orgaan kan meebrengen dat het belang van
de KNVB en/of de desbetreffende sectie niet
met de vereiste integriteit en/of objectiviteit
wordt nagestreefd.
3 Een functie in de rechtsprekende macht en/of
de licentiecommissie betaald voetbal is
onverenigbaar met:
- een functie in de wetgevende macht; en/of
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-

een functie in de bestuurlijke macht, de
raad van toezicht amateurvoetbal en/of
de raad van commissarissen betaald
voetbal.
Een functie in de rechtsprekende macht is
voorts onverenigbaar met een betaalde of
onbetaalde (neven-)functie/werkzaamheid
die naar het oordeel van het tot benoeming
van de desbetreffende functionaris
bevoegde orgaan kan meebrengen dat het
belang van de KNVB en/of de
desbetreffende sectie niet met de vereiste
integriteit en/of objectiviteit wordt
nagestreefd.
5. Een lid van een orgaan behorende tot de
wetgevende, bestuurlijke of rechtsprekende
macht dient met onmiddellijke ingang af te
treden indien hij niet langer voldoet aan de
eisen genoemd in de leden 1, 2 en 3 van dit
artikel, alsmede de eisen bedoeld in lid 4 van
dit artikel.

-

een functie in de bestuurlijke macht, de
raad van toezicht amateurvoetbal en/of de
raad van commissarissen betaald voetbal.
Een functie in de rechtsprekende macht is
voorts onverenigbaar met een betaalde of
onbetaalde (neven-)functie/werkzaamheid die
naar het oordeel van het tot benoeming van
de desbetreffende functionaris bevoegde
orgaan kan meebrengen dat het belang van
de KNVB en/of de desbetreffende sectie niet
met de vereiste integriteit en/of objectiviteit
wordt nagestreefd.

5. Een lid van een orgaan behorende tot de
wetgevende, bestuurlijke of rechtsprekende
macht en/of de licentiecommissie betaald
voetbal dient met onmiddellijke ingang af te
treden indien hij niet langer voldoet aan de
eisen genoemd in de leden 1, 2 en 3 van dit
artikel, alsmede de eisen bedoeld in lid 4 van
dit artikel.

ALGEMEEN REGLEMENT
Artikel 2 – Verplichtingen van de leden
1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel
7 van de Statuten verplicht ieder lid,
genoemd in artikel 6 lid 2 onder a, b en c van
de Statuten, zich:
a. desgevraagd op een eerste verzoek
volledige en juiste inlichtingen en
opgaven, zowel mondeling als schriftelijk,
te verstrekken aan een orgaan van de
bestuurlijke en/of rechtsprekende macht
en de aanklager, dan wel aan een door
een van deze organen aangewezen
ander orgaan;
b. t/m n.
o. naar keuze van en op eerste aanzegging
aan een orgaan van de bestuurlijke of
rechtsprekende macht, dan wel aan een
door één van hen hiervoor aangewezen
deskundige op een door het orgaan of de
deskundige te bepalen plaats en tijdstip,
de volledige verenigingsboekhouding,
magazijnadministratie, notulen en overige
bescheiden:

1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel
7 van de Statuten verplicht ieder lid, genoemd
in artikel 6 lid 2 onder a, b en c van de
Statuten, zich:
a. desgevraagd op een eerste verzoek
volledige en juiste inlichtingen en opgaven,
zowel mondeling als schriftelijk, te
verstrekken aan een orgaan van de
bestuurlijke en/of rechtsprekende macht,
en de aanklager en de licentiecommissie
betaald voetbal, dan wel aan een door een
van deze organen aangewezen ander
orgaan;
b. t/m n.
o. naar keuze van en op eerste aanzegging
aan een orgaan van de bestuurlijke en/of
rechtsprekende macht, de
licentiecommissie betaald voetbal, dan wel
aan een door één van hen hiervoor
aangewezen deskundige op een door het
orgaan of de deskundige te bepalen plaats
en tijdstip, de volledige
verenigingsboekhouding,
P. 16
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1. ter beschikking te stellen of
2. ter inzage te verstrekken of
3. hiervan afschriften te verstrekken met
dien verstande dat door of namens het
desbetreffende orgaan desgewenst
kopieën van deze stukken kunnen
worden gemaakt;

p. t/m x.
2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel
7 van de Statuten verplicht ieder lid,
genoemd in artikel 6 lid 2 onder d en e van
de Statuten, zich:
a. desgevraagd op een eerste verzoek
volledige en juiste inlichtingen en
opgaven, zowel mondeling als schriftelijk,
te verstrekken aan een orgaan van de
bestuurlijke en/of rechtsprekende macht
en de aanklager, dan wel aan een door
een van deze organen aangewezen
ander orgaan;
b. t/m f.

magazijnadministratie, notulen en overige
bescheiden:
1. ter beschikking te stellen of
2. ter inzage te verstrekken of
3. hiervan afschriften te verstrekken met
dien verstande dat door of namens het
desbetreffende orgaan desgewenst
kopieën van deze stukken kunnen
worden gemaakt;
p. t/m x.
2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 7
van de Statuten verplicht ieder lid, genoemd
in artikel 6 lid 2 onder d en e van de Statuten,
zich:
a. desgevraagd op een eerste verzoek
volledige en juiste inlichtingen en opgaven,
zowel mondeling als schriftelijk, te
verstrekken aan een orgaan van de
bestuurlijke en/of rechtsprekende macht,
en de aanklager en de licentiecommissie
betaald voetbal, dan wel aan een door een
van deze organen aangewezen ander
orgaan;
b. t/m f.

8.3. Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen, Opleidingsvergoeding en
Solidariteitsbijdrage: screening
Uit artikel 14 lid 1 van het Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen, Opleidingsvergoeding en Solidariteitsbijdrage blijkt dat de verdeling van de solidariteitsbijdrage plaatsvindt naar
rato dat een speler als spelend lid bij de rechthebbende club geregistreerd is geweest. Dit is ook
van toepassing bij de betaling van de nationale opleidingsvergoeding. Ingestemd wordt met het
voorstel om – ter verduidelijking – voornoemde bepaling ook met betrekking tot de opleidingsvergoeding op te nemen in het reglement. Ook wordt ingestemd met de verdeling van de opleidingsvergoeding en de solidariteitsbijdrage niet langer te laten plaatsvinden naar rato van het
aantal ‘maanden’, maar naar rato van het aantal ‘dagen’ en lid 5 van artikel 12 en de leden 1 en 2
van artikel 14 van het Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen, Opleidingsvergoeding en
Solidariteitsbijdrage als navolgt aan te passen:
Artikel 12 – Verschuldigdheid en meldingsplicht
5. a. Indien de club die de opleidingsvergoeding 5. a. Indien de club die de opleidingsvergoeding
moet betalen een
moet betalen een
betaaldvoetbalorganisatie is, bedraagt de
betaaldvoetbalorganisatie is, bedraagt de
hoogte van de opleidingsvergoeding €
hoogte van de opleidingsvergoeding €
1.523,- per opleidingsjaar, indien de club
1.523,- per opleidingsjaar, indien de club
die de opleidingsvergoeding moet betalen
die de opleidingsvergoeding moet betalen
een amateurvereniging is, bedraagt de te
een amateurvereniging is, bedraagt de te
betalen opleidingsvergoeding € 562,- per
betalen opleidingsvergoeding € 562,- per
opleidingsjaar.
opleidingsjaar. Indien de speler in een
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b. Het onder a van dit lid genoemde bedrag
wordt elke drie jaar herzien, voor het eerst
op 1 juli 2017, overeenkomstig het
consumentenprijsindexcijfer, CPI-alle
huishoudens, zoals jaarlijks gepubliceerd
door het Centraal Bureau voor de
Statistiek, in die periode van drie jaar. Als
peildatum geldt telkens 1 januari van het
eerste jaar van de laatst verstreken
periode van drie jaar.

Artikel 14 – Berekening solidariteitsbijdrage
1. Indien een contractspeler gedurende de
looptijd van zijn spelerscontract wordt
overgeschreven naar een andere club, wordt
de 5% als solidariteitsbijdrage als genoemd in
artikel 4 van dit reglement, conform
onderstaande verdeling verdeeld onder de
clubs waarbij de speler als spelend lid
geregistreerd is geweest:
a. verenigingsjaren waarin de speler 9 tot en
met 11 jaar is geworden: 5%;
b. verenigingsjaar waarin de speler 12 jaar is
geworden: 5%;
c. verenigingsjaar waarin de speler 13 jaar is
geworden: 5%;
d. verenigingsjaar waarin de speler 14 jaar is
geworden: 10%;
e. verenigingsjaar waarin de speler 15 jaar is
geworden: 10%;
f. verenigingsjaar waarin de speler 16 jaar is
geworden: 10%;
g. verenigingsjaar waarin de speler 17 jaar is
geworden: 10%;
h. verenigingsjaar waarin de speler 18 jaar is
geworden: 10%;
i. verenigingsjaar waarin de speler 19 jaar is
geworden: 10%;
j. verenigingsjaar waarin de speler 20 jaar is
geworden: 10%;
k. verenigingsjaar waarin de speler 21 jaar is
geworden: 10%;
l. verenigingsjaar waarin de speler 22 jaar is
geworden: 5%.

opleidingsjaar bij meer dan een club
speelgerechtigd is geweest, hebben de
desbetreffende clubs naar rato van het
aantal dagen dat de speler bij die club
speelgerechtigd was, recht op de
opleidingsvergoeding.
b. Het onder a van dit lid genoemde bedrag
wordt elke drie jaar herzien, voor het eerst
op 1 juli 2017, overeenkomstig het
consumentenprijsindexcijfer, CPI-alle
huishoudens, zoals jaarlijks gepubliceerd
door het Centraal Bureau voor de
Statistiek, in die periode van drie jaar. Als
peildatum geldt telkens 1 januari van het
eerste jaar van de laatst verstreken
periode van drie jaar.

1. Indien een contractspeler gedurende de
looptijd van zijn spelerscontract wordt
overgeschreven naar een andere club, wordt
de 5% als solidariteitsbijdrage als genoemd in
artikel 4 van dit reglement, conform
onderstaande verdeling verdeeld onder de
clubs waarbij de speler als spelend lid
geregistreerd is geweest:
a. verenigingsjaren waarin de speler 9 tot en
met 11 jaar is geworden: 5%;
b. verenigingsjaar waarin de speler 12 jaar is
geworden: 5%;
c. verenigingsjaar waarin de speler 13 jaar is
geworden: 5%;
d. verenigingsjaar waarin de speler 14 jaar is
geworden: 10%;
e. verenigingsjaar waarin de speler 15 jaar is
geworden: 10%;
f. verenigingsjaar waarin de speler 16 jaar is
geworden: 10%;
g. verenigingsjaar waarin de speler 17 jaar is
geworden: 10%;
h. verenigingsjaar waarin de speler 18 jaar is
geworden: 10%;
i. verenigingsjaar waarin de speler 19 jaar is
geworden: 10%;
j. verenigingsjaar waarin de speler 20 jaar is
geworden: 10%;
k. verenigingsjaar waarin de speler 21 jaar is
geworden: 10%;
l. verenigingsjaar waarin de speler 22 jaar is
geworden: 5%.
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De verdeling vindt plaats naar rato van het
aantal maanden dat een speler als spelend lid
bij de rechthebbende club geregistreerd is
geweest.
2. a. Indien een contractspeler:
- de leeftijd van 23 jaar nog niet heeft
bereikt en/of
- een gedeelte van zijn opleiding bij een
buitenlandse club en/of een club die
niet langer lid is van de KNVB als
genoemd in artikel 6 lid 1 van de
Statuten heeft genoten, wordt de
solidariteitsbijdrage als genoemd in
artikel 4 van dit reglement, in afwijking
van artikel 14 lid 1 van dit reglement,
verminderd met een half procent per
jaar voor elk jaar dat de speler:
1. jonger is dan 23 jaar en/of
2. een opleiding bij een buitenlandse
club en/of een club die niet langer lid
is van de KNVB heeft genoten.
b. Voor de jaren dat de speler 9 tot en met
11, 12, 13 en 22 jaar is, wordt de
solidariteitsbijdrage verminderd met een
kwart procent.
c. Indien sprake is van de situatie genoemd
in dit lid onder a tweede gedachtestreepje,
vindt, indien van toepassing, de verdeling
per verenigingsjaar plaats naar rato van
het aantal maanden dat de speler als
spelend lid bij de buitenlandse club en/of
de club die niet langer lid is van de KNVB
geregistreerd is geweest ten opzichte van
het aantal maanden dat hij in Nederland
als spelend lid geregistreerd is geweest.

9.

De verdeling vindt plaats naar rato van het
aantal dagen maanden dat een speler als
spelend lid bij de rechthebbende club
geregistreerd is geweest.
2. a. Indien een contractspeler:
- de leeftijd van 23 jaar nog niet heeft
bereikt en/of
- een gedeelte van zijn opleiding bij een
buitenlandse club en/of een club die
niet langer lid is van de KNVB als
genoemd in artikel 6 lid 1 van de
Statuten heeft genoten, wordt de
solidariteitsbijdrage als genoemd in
artikel 4 van dit reglement, in afwijking
van artikel 14 lid 1 van dit reglement,
verminderd met een half procent per
jaar voor elk jaar dat de speler:
1. jonger is dan 23 jaar en/of
2. een opleiding bij een buitenlandse
club en/of een club die niet langer lid
is van de KNVB heeft genoten.
b. Voor de jaren dat de speler 9 tot en met
11, 12, 13 en 22 jaar is, wordt de
solidariteitsbijdrage verminderd met een
kwart procent.
c. Indien sprake is van de situatie genoemd
in dit lid onder a tweede gedachtestreepje,
vindt, indien van toepassing, de verdeling
per verenigingsjaar plaats naar rato van
het aantal dagen maanden dat de speler
als spelend lid bij de buitenlandse club
en/of de club die niet langer lid is van de
KNVB geregistreerd is geweest ten
opzichte van het aantal dagen maanden
dat hij in Nederland als spelend lid
geregistreerd is geweest.

RONDVRAAG
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

10. SLUITING
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering.

Zeist, 28 juni 2018
NW / Buitengewone bondsvergadering d.d. 7 juni 2018
Vastgesteld op de bondsvergadering …………………………………
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BESLUITENLIJST

BONDSVERGADERING
Datum

:

7 juni 2018

A.p.

Onderwerp

Besluit

2.

Spreekrecht in de
bondsvergadering

Ingestemd wordt met het voorstel tijdens bondsvergaderingen alleen de
personen zoals genoemd in artikel 20 lid 8 van de Statuten te laten
deelnemen aan inhoudelijke beraadslagingen.

2.2.

Governance en besluitvormingsprocessen

Met instemming wordt kennis genomen van het besluit met ingang van het
seizoen 2018/’19 twee reguliere bondsvergaderingen te houden die worden
gekoppeld aan de beleids- en begrotingscyclus en in deze vergaderingen
halfjaarlijkse verslagen van het bondsbestuur te presenteren.

3.

Verslag bondsvergadering d.d.
18 december 2017

Wordt vastgesteld.

4.

VoetbalTV

Met inachtneming van het besluit bij agendapunt 8.1. wordt ingestemd met
het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met Talpa Holding NV
inzake VoetbalTV zoals in de annotatie van de agenda omschreven.

5.

Optimaliseren voetbalpiramide

Ingestemd wordt met het ter vergadering door de bondsvoorzitter
gepresenteerde voorstel voor het optimaliseren van de voetbalpiramide.

6.

KNVB Strategisch Plan
2018-2022

Ingestemd wordt met het KNVB Strategisch Plan 2018-2022.

7.

Begroting 2018/’19

Ingestemd wordt met de begroting 2018/’19 bestaande uit de bondsgerelateerde activiteiten, de begroting amateurvoetbal (vastgesteld op de
LRAV d.d. 26.05.18) en de begroting betaald voetbal (vastgesteld op de
AVBV d.d. 06.06.18).

8.

Reglementaire aangelegenheden

Ingestemd wordt met de navolgende voorstellen tot aanpassing van de
reglementen:
• 8.1. Statuten: VoetbalTV (ledencontract) – zoals ter vergadering op
scherm getoond;
• 8.2. Statuten en AR: vernieuwd licentiesysteem betaald voetbal;
• 8.3. ROAOS: screening.
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Verenigingsstructuur

ALGEMENE VERGADERING BV

BONDSVERGADERING

LEDENRAAD AV

30X LR AV
RAAD VAN COMMISSARISSEN BV

RAAD VAN TOEZICHT AV

30X AV BV

BONDSBESTUUR
BONDS
SECRETARIS
VOORZITTER GENERAAL

DIRECTEUR
BV

DIRECTEUR
AV

DIRECTIE-BESTUUR KNVB
DIRECTEUR BV

DIRECTEUR AV
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Expert team

aangestuurd door Directeur AV en Directeur
Commercie

DIRECTEUR BV
ERIC

Marketing
Onderzoek (R&I)
Data Intelligence
Beleidsontwikkeling
Project- en
programma-management
MVO (nationaal)

DIRECTEUR AV
JAN DIRK

COMMUNICATIE
COMPETITIEZAKEN BV

SECRETARIS-GENERAAL
BESTUURSSECRETARIAAT

DIRECTEUR
COMMERCIE
JEAN PAUL

DIRECTEUR
TOPVOETBAL
NICO-JAN

DIRECTEUR
OPERATIONS
META

DIRECTEUR
VOETBALONTWIKKELING
ART

DIRECTEUR
FINANCIËN
RON

ONDERZOEK EN INNOVATIE

PARTNERSHIPS

FINANCE &
CONTROL BV

SALES & BUSINESS
DEVELOPMENT
MEDIA EXPLOITATIES
EVENTS
KNVB-CAMPUS
(COMMERCIE)

FINANCIËLE ADMINISTRATIE
A-ELFTAL
MANNEN

A-ELFTAL
VROUWEN

(BONDSCOACH MEDE
AANGESTUURD DOOR
DIRECTEUR BV)

(BONDSCOACH MEDE
AANGESTUURD DOOR
DIRECTEUR AV)

JONG ORANJE

A-ELFTAL
ZAALVOETBAL
MANNEN

TOPVOETBAL
JEUGD
NATIONALE
TEAMS
JONGENS:
O15 T/M O18
MEIDEN :
O15 T/M O20

KNVB
ACADEMIE
TRAINERSOPLEIDINGEN
TOP EN BREEDTE

BREEDTE
VOETBAL
JEUGD

COMPETITIE
ZAKEN AV

JPN
KADER/CLUB
ONTWIKKELING

OPLEIDINGEN
ARBITRAGE
BESTUURDERS

AANGEPAST
VOETBAL

O20/019

K&P-MODEL
VOETBALMONITOR

ZAALVOETBAL

VROUWEN
VOETBAL

SALARISADMINISTRATIE
FINANCE &
CONTROL AV
HR
ICT

JURIDISCHE
ZAKEN

EXPERTISE
SMC
FACILITIES
CLUB SUPPORT
FAN SERVICES
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4. JAARVERSLAG 2017/’18
Het jaarverslag 2017/’18 is op 15 november 2018 via digitale weg aan de bondsafgevaardigden en
adviserende leden van de bondsvergadering gezonden. Door te klikken op de navolgende link,
opent u het jaarverslag: jaarverslag 2017/’18.
Voorgesteld wordt het jaarverslag 2017/’18 vast te stellen.

Agenda bondsvergadering d.d. 4 december 2018 – agendapunt 4. Jaarverslag 2017/’18
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5. FINANCIËN
5.1. Jaarrekening 2017/’18
Hierbij gevoegd is het overzicht bondsgerelateerde activiteiten 2017/’18.
Voorgesteld wordt in te stemmen met:
• de jaarrekening amateurvoetbal 2017/'18 (vast te stellen door de ledenraad amateurvoetbal op
24 november 2018),
• de jaarrekening betaald voetbal 2017/'18 (vast te stellen door de algemene vergadering betaald
voetbal op 4 december 2018); en
• het overzicht bondsgerelateerde activiteiten.
5.2. Verlenen van kwijting aan het bondsbestuur
Op grond van de wet dient de bondsvergadering afzonderlijk een besluit te nemen ter zake van kwijting
van het bondsbestuur voor zijn financiële verantwoordelijkheid voor het gevoerde beleid van het
afgelopen verslagjaar.

Agenda bondsvergadering d.d. 4 december 2018 – agendapunt 5. Financiën

1/1
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Bondsgerelateerde activiteiten
Balans
(BEDRAGEN * € 1,000)

30 juni 2017

30 juni 2016

ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

(1.)
(2.)
(3.)

143
6,766
688

211
6,891
748

Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

(4.)
(5.)
(6.)

172
582
2,171

169
642
1,152

10,522

9,813

1,581
793
4,200
3,948

1,581
707
4,400
3,125

10,522

9,813

Totaal activa

PASSIVA
Eigen Vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva

(7.)
(8.)
(9.)
(10.)

30

Uit hoofde van bondsgerelateerde activiteiten is sprake van een beperkt aantal opbrengsten en kosten, die in
onderstaande exploitatierekening worden gespecificeerd. De bijdragen vanuit amateurvoetbal (AV) en betaald
voetbal (BV) maken hiervan deel uit.

Exploitatierekening

Jaarrekening
2016/'17

Begroting
2016/'17

Jaarrekening
2015/'16

2,900
23
0
0
(60)
(179)
50
266
18
18

1,800
0
0
0
(34)
(164)
50
6
58
58

1,625
0
0
0
14
(7)
0
3
15
16

3,036

1,774

1,666

Kosten
Personeelskosten
Afschrijvingen (18.)
Algemene juridische verenigingskosten
Bestuur- en commissiekosten
Onderzoekskosten naar Bid WK 2018
Onderzoek Good Governance (19.)
Bijdrage aan KNVB Academie inzake internationale projecten
Bijdrage inzake infrastructuur KNVB Sportcentrum Zeist
Receptie- en representatiekosten
Huldeblijken
Kosten bondsvergadering
Kosten diverse commissies
Kosten jaarverslag
Boekverlies kunstgrasveld (18.)
Diverse lasten
Bijdrage door/ uitkering aan AV inzake Sportlink Services (20.)
Bijdrage door/ uitkering aan BV inzake Sportlink Services (20.)

71
2
0
88
0
94
63
470
45
23
10
3
2
70
5
(30)
(30)

72
17
3
62
0
0
63
470
45
11
5
4
2
0
0
(17)
(17)

71
17
0
77
39
0
63
317
16
15
5
2
4
0
0
7
7

Totaal kosten bondsgerelateerde activiteiten

886

720

640

Uitkeringen met betrekking tot UEFA
Licentiesysteem betaald voetbal
Nationale selecties amateurvoetbal
Nationale selecties betaald voetbal
Bijdrage in kosten Futsal Cup en Women’s Champions League
Uitkering inzake Coaching Convention
Uitkering inzake Improvement Good Governance
Uitkering inzake Grassroots Charter
Uitkering inzake Referee Convention
Uitkering inzake women’s football development
Uitkering inzake Corporate Social Responsibility
Uitkering UEFA Elite Youth player development
Uitkering inzake integrity officer
Uitkering UEFA Solidarity payment AV
Uitkering UEFA Solidarity payment BV

250
150
55
45
100
0
150
100
100
50
100
50
500
500

250
150
55
45
100
0
150
100
100
50
0
50
0
0

250
150
55
45
100
100
100
100
100
0
0
25
0
0

2,150

1,050

1,025

Financiële baten en lasten

0

(4)

(1)

Exploitatiesaldo bondsgerelateerde activiteiten

0

0

0

(BEDRAGEN * € 1,000)
Opbrengsten
UEFA Solidariteitsbijdrage (11.)
FIFA bijdrage (12.)
UEFA HatTrick gelden (13.)
Resultaat Stichting EK Vrouwen 2017 (14.)
Resultaat deelneming Sportlink Services B.V. (15.)
Resultaat deelneming KNVB Campus B.V. (16.)
Sponsorbijdrage inzake KNVB Campus
Diverse baten (17.)
Bijdrage door AV
Bijdrage door BV
Totaal opbrengsten bondsgerelateerde activiteiten

Totaal uitkeringen met betrekking tot UEFA
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Wij volstaan met verwijzing naar de grondslagen zoals deze eerder in deze rapportage zijn vermeld.
De grondslagen zijn voor alle onderdelen van de KNVB gelijk.
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Toelichting op de balans
(1.)

Immateriële vaste activa

(BEDRAGEN * € 1,000)

Totaal

Aanschafwaarde
1 juli 2016
Investeringen

1,251
0

30 juni 2017

1,251

Cumulatieve afschrijvingen
1 juli 2016
Afschrijvingen

1,040
68

30 juni 2017

1,108

Boekwaarde
1 juli 2016

211

30 juni 2017

143

De geactiveerde immateriële vaste activa omvatten de investeringen in de automatiseringsomgeving (o.a. HRsysteem, VOIP, Intranet en de digitale crediteurenadministratie). Afschrijving vindt lineair plaats gedurende een
termijn van 5 jaar conform de geldende waarderingsgrondslagen, vanaf het moment van ingebruikname.

(2.)

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen
- terreinen

Andere vaste
bedrijfsmiddelen

Totaal

Aanschafwaarde
1 juli 2016
Investeringen
Desinvesteringen

9,507
183
(286)

1,808
353
(613)

11,315
536
(899)

30 juni 2017

9,404

1,548

10,952

Cumulatieve afschrijvingen
1 juli 2016
Afschrijvingen
Afschrijving desinvestering

3,400
313
(212)

1,024
274
(613)

4,424
587
(825)

30 juni 2017

3,501

685

4,186

Boekwaarde
1 juli 2016

6,107

784

6,891

30 juni 2017

5,903

863

6,766

(BEDRAGEN * € 1,000)

In de bedrijfsgebouwen en –terreinen is het bondsbureau te Zeist verantwoord. De investeringen gedurende het
boekjaar hebben betrekking op de verbouwing van het bondsbureau.
Op 5 september 2016 heeft de overdracht van Woonhuis De Bilt plaatsgevonden tegen een verkoopprijs van
€ 265.000. De boekwaarde was circa € 5.000 waardoor een boekwinst bij desinvestering is gerealiseerd van
circa € 260.000.
In het boekjaar 2016/’17 is het bestaande kunstgrasveld vervangen door een hybrideveld. De aanleg van dit
nieuwe veld is volledig gefinancierd door betaald voetbal. Door deze vervanging is het boekverlies circa
€ 70.000.
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In de andere vaste bedrijfsmiddelen zijn met name kantoorautomatisering en kantoorinventaris verantwoord. De
investering in het boekjaar 2016/’17 betreft voornamelijk aanschaf van kantoorautomatisering.
De desinvestering van circa € 613.000 heeft betrekking op kantoorautomatisering (circa € 323.000) en
kantoorinventaris (circa € 290.000).

(3.)

Financiële vaste activa

(BEDRAGEN * € 1,000)

30 juni 2017

30 juni 2016

Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Deelneming Sportlink Services B.V.
Deelneming KNVB Campus B.V.

338
0

398
0

Vorderingen op groepsmaatschappijen
Lening aan KNVB Campus B.V.
Lening S.S.Z.

350
0

350
0

Totaal financiële vaste activa

688

748

30 juni 2017

30 juni 2016

Beginbalans deelneming Sportlink Services B.V.
Resultaat boekjaar

398
(60)

384
14

Eindbalans deelneming Sportlink Services B.V.

338

398

Deelneming Sportlink Services B.V.
(BEDRAGEN * € 1,000)

Sportlink Services B.V. is in december 2002 opgericht met als voornaamste doelstelling het ontwikkelen en als
dienst leveren van toepassingsprogrammatuur ten behoeve van sportorganisaties.
De nettovermogenswaarde per 30 juni 2017 van Sportlink Services B.V. bedraagt circa € 676.000 (2016: circa
€ 796.000). Per 30 juni 2017 bezit de KNVB 50% van het gestorte aandelenkapitaal van Sportlink Services B.V.
Deelneming KNVB Campus B.V.
(BEDRAGEN * € 1,000)
Beginbalans deelneming KNVB Campus B.V.
Resultaat boekjaar
Dotatie voorziening negatieve waarde deelnemingen
Eindbalans deelneming KNVB Campus B.V.

30 juni 2017

30 juni 2016

0
(179)
179

0
(7)
7

0

0

KNVB Campus B.V. is op 5 juni 2015 opgericht met als voornaamste doelstelling het mogelijk maken en
bevorderen van voetbal en voetbalgerelateerde activiteiten met een nationale en internationale uitstraling en het
creëren van een centrum met nationale en internationale uitstraling, waarin de ontwikkeling van voetbal,
ontmoeting en de unieke Nederlandse voetbalbeleving centraal staan.
Het geplaatste aandelenkapitaal bedraagt € 1. De nettovermogenswaarde per 30 juni 2016 van KNVB Campus
B.V. bedraagt circa negatief € 186.000 (2016: circa negatief € 7.000). Per 30 juni 2017 bezit de KNVB 100% van
het gestorte aandelenkapitaal van KNVB Campus B.V.
Vorderingen op groepsmaatschappijen
(BEDRAGEN * € 1,000)
Lening KNVB Campus B.V.
Lening S.S.Z.
Af: voorziening
Totaal vorderingen op groepsmaatschappijen

30 juni 2017

30 juni 2016

350

350

2,813
(2,813)

2,813
(2,813)

350

350
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Door de KNVB is een lening van € 350.000 verstrekt aan de KNVB Campus B.V. ten behoeve van een
kapitaalstorting en werkkapitaal. Deze lening heeft een looptijd van 5 jaar en vindt renteloos plaats.
Door de KNVB is een lening van circa € 2,8 miljoen verstrekt aan Onroerend Goed Stichting K.N.V.B.-Sportcentrum Zeist (S.S.Z.). Voor het totale bedrag van deze lening is een voorziening gevormd. Er wordt geen rente
berekend en er is geen aflossingsverplichting voor S.S.Z.

(4.)

Voorraden

(BEDRAGEN * € 1,000)

30 juni 2017

30 juni 2016

Drukwerken
Promotiematerialen
Jubileum- en relatiegeschenken

13
111
48

14
115
40

Totaal voorraden

172

169

30 juni 2017

30 juni 2016

Debiteuren
Belastingen en sociale premies
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Overige vorderingen en overlopende activa

13
26
18
525

9
114
2
517

Totaal vorderingen

582

642

(5.)

Vorderingen

(BEDRAGEN * € 1,000)

De rekening-courant saldi tussen de diverse entiteiten binnen de KNVB worden maandelijks vereffend.
Debiteuren
(BEDRAGEN * € 1,000)

30 juni 2017

30 juni 2016

Debiteuren
Af: voorziening voor oninbaarheid

13
(0)

9
(0)

Totaal debiteuren

13

9

30 juni 2017

30 juni 2016

Overlopende rente
Overige kortlopende vorderingen
Vooruitbetaalde bedragen en overlopende activa

0
0
525

17
2
498

Totaal overige vorderingen en overlopende activa

525

517

Overige vorderingen en overlopende activa
(BEDRAGEN * € 1,000)

De post Vooruitbetaalde bedragen en overlopende activa betreft met name pensioenpremie voor de maand juli
en contracten met een looptijd na 30 juni.

(6.)

Liquide middelen

(BEDRAGEN * € 1,000)

30 juni 2017

30 juni 2016

Kas
Banktegoeden

9
2,162

6
1,146

Totaal liquide middelen

2,171

1,152

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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(7.)

Eigen Vermogen

(BEDRAGEN * € 1,000)

30 juni 2017

30 juni 2016

Wettelijke reserve
Overige reserve

325
1,256

385
1,196

Totaal eigen vermogen

1,581

1,581

30 juni 2017

30 juni 2016

Beginbalans wettelijke reserve
Mutatie wettelijke reserve voorgaand boekjaar

371
14

350
21

Eindbalans wettelijke reserve

385

371

Te bestemmen mutatie wettelijke reserve lopend boekjaar

(60)

14

Totaal wettelijke reserve

325

385

Overige reserve
(BEDRAGEN * € 1,000)

30 juni 2017

30 juni 2016

Beginbalans overige reserve
Mutatie wettelijke reserve voorgaand boekjaar

1,210
(14)

1,231
(21)

Eindbalans overige reserve

1,196

1,210

60

(14)

1,256

1,196

30 juni 2017
5
(1)
0

30 juni 2016
6
(1)
0

4

5

30 juni 2017

30 juni 2016

695
(194)
102

820
(243)
118

Totaal voorziening groot onderhoud bondsbureau

603

695

Beginbalans voorziening negatieve waarde deelnemingen
Onttrekking
Dotatie

7
0
179

0
0
7

Totaal voorziening negatieve waarde deelnemingen

186

7

Totaal overige voorzieningen

789

702

Wettelijke reserve
(BEDRAGEN * € 1,000)

Te bestemmen mutatie wettelijke reserve lopend boekjaar
Totaal overige reserve

(8.)

Voorzieningen

Voorziening pensioenverplichtingen
(BEDRAGEN * € 1,000)
Beginbalans voorziening pensioenverplichtingen
Onttrekking
Dotatie
Totaal voorziening pensioenverplichtingen
Overige voorzieningen
(BEDRAGEN * € 1,000)
Beginbalans voorziening groot onderhoud bondsbureau
Onttrekking
Dotatie
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In het boekjaar 2016/’17 is het onderhoudsplan geactualiseerd. Voor toekomstige uitgaven ten behoeve van
groot onderhoud is een voorziening gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het
geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud
verloopt.
Aangezien de waardering van de deelneming KNVB Campus B.V. volgens de nettovermogenswaarde negatief
is, is deze deelneming binnen de financiële vaste activa op nihil gewaardeerd. Doordat de KNVB geheel of
gedeeltelijk instaat voor de schulden van deze deelneming, wordt hiervoor een voorziening negatieve waarde
deelnemingen van circa € 186.000 getroffen.

(9.)

Langlopende schulden

Leningen t.b.v. uitbreiding bondsbureau/kantoorautomatisering
(BEDRAGEN * € 1,000)

30 juni 2017

30 juni 2016

Beginbalans lening betaald voetbal
Van kortlopende schulden
Aflossing boekjaar
Naar kortlopende schulden

4,400
200
(200)
(200)

4,600
200
(200)
(200)

Totaal langlopende schulden

4,200

4,400

30 juni 2017

30 juni 2016

Crediteuren
Schulden aan groepsmaatschappijen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Pensioenpremies
Lening betaald voetbal t.b.v. uitbreiding bondsbureau/kantoorautomatisering
Overige schulden
Overlopende rente
Vooruitontvangen gelden

543
1,161
1,285
274
200
477
3
5

1,017
176
1,083
200
200
444
0
5

Totaal kortlopende schulden

3,948

3,125

(10.) Kortlopende schulden
(BEDRAGEN * € 1,000)
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Niet in balans opgenomen verplichtingen en activa
Er zijn leasecontracten afgesloten betreffende auto’s ten behoeve van het personeel met een per balansdatum
resterende looptijd van maximaal vijf jaar. Het totaal van deze verplichting bedraagt per balansdatum circa
€ 126.000, waarvan circa € 43.000 binnen 12 maanden vervalt.
De waarde van de kledingvoorraad uit hoofde van het sponsorcontract met Nike bedraagt per 30 juni 2017 circa
€ 1.369.000 (30 juni 2016: circa € 664.000). Deze kledingvoorraad is op nihil gewaardeerd.
Ter zekerheid van een door de ING-Bank aan de Onroerend Goed Stichting KNVB Sportcentrum Zeist (S.S.Z.)
verstrekte lening is door de KNVB € 1.157.000 aan creditgelden verpand. Deze gestelde zekerheid is door de
KNVB voor circa 33% voorzien binnen de businessunits amateurvoetbal en betaald voetbal.
De KNVB heeft zich garant gesteld voor de rente en aflossingen met betrekking tot de geldlening van S.S.Z. ad
€ 6,7 miljoen ten behoeve van de herontwikkeling van het KNVB sportcentrum.
In het UEFA HatTrick programma voor de perioden 2012 t/m 2015 en 2016 t/m 2020 wordt door de UEFA een
investeringsbijdrage van respectievelijk € 3,0 miljoen en € 3,5 miljoen aan de KNVB ter beschikking gesteld ter
gedeeltelijke financiering van de investering in (voetbal)infrastructuur. De KNVB heeft de aanvraag ten behoeve
van de infrastructuur van de KNVB Campus ingediend bij de UEFA. De UEFA heeft deze aanvraag toegekend
en de investeringsbijdragen toegezegd. De totale bijdrage van € 6,5 miljoen is ontvangen. Deze gelden zijn
binnen S.S.Z. verantwoord.
Door de FIFA is een vergoeding ad USD 300.000 toegekend voor de deelname aan WK kwalificatiereeksen
tussen 1 juli 2015 en 30 juni 2018. De helft van deze vergoeding is in het boekjaar 2015/’16 verantwoord binnen
het amateurvoetbal. Het resterende gedeelte wordt door betaald voetbal evenredig verantwoord in de boekjaren
2016/’17 en 2017/’18.
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Toelichting op de exploitatierekening
(11.) UEFA Solidariteitsbijdrage
De totale solidariteitsbijdrage bedraagt voor het boekjaar 2016/’17 bedraagt € 2,9 miljoen.
In december 2015 heeft de UEFA besloten het programma (HatTrick IV) voort te zetten tot en met het boekjaar
2019/’20. De bijdrage voor HatTrick IV bedraagt € 1,9 miljoen. Aanvullend heeft de UEFA op 4 april 2017
besloten alle leden een bijdrage van € 1 miljoen te verstrekken.

(12.) FIFA bijdrage
Vanuit het FIFA Forward Financial support operational cost entitlement 2016 wordt 25.000 USD (omgerekend
circa € 23.000) bijgedragen in de loonkosten van de Secretaris Generaal.

(13.) UEFA HatTrick gelden
In het HatTrick programma voor de periode 2016 t/m 2020 wordt door de UEFA een investeringsbijdrage van
maximaal € 3,5 miljoen aan bonden ter beschikking gesteld. In de bondsvergadering is besloten deze bijdrage
volledig te benutten voor de financiering van de KNVB Campus.
De Onroerend Goed Stichting KNVB Sportcentrum Zeist (S.S.Z.) zorgt in opdracht van de KNVB voor de
herontwikkeling van het KNVB sportcentrum. De KNVB vervult een bemiddelende rol bij de aanvraag van deze
HatTrick gelden. Na ontvangst van de investeringsbijdrage is deze bijdrage vanuit de KNVB aan S.S.Z. ter
beschikking gesteld. Bij S.S.Z. wordt de investeringsbijdrage in mindering gebracht op de investeringskosten.

(14.) Resultaat Stichting EK Vrouwen 2017
Het EK Vrouwen 2017 wordt vanaf 16 juli 2017 in Nederland gespeeld. De organisatie van dit EK is in handen
van de Stichting EK Vrouwen 2017. De stichting heeft onder andere ten doel het organiseren van
voetbalevenementen en het EK Vrouwen 2017. Uitgangspunt is de organisatie van het EK Vrouwen 2017
budgettair neutraal te laten verlopen. Het uiteindelijke resultaat wordt in het boekjaar 2017/’18 verantwoord.

(15.) Resultaat deelneming Sportlink Services B.V.
Op basis van de definitieve jaarrekening is het negatieve resultaat deelneming Sportlink Services B.V. ad circa
€ 60.000 in de jaarrekening 2016/’17 verantwoord.

(16.) Resultaat deelneming KNVB Campus B.V.
Op basis van de definitieve jaarrekening is het negatieve resultaat deelneming KNVB Campus B.V. circa
€ 179.000 in de jaarrekening 2016/’17 verantwoord.

(17.) Diverse baten
Op 24 juni 2016 is een koopovereenkomst gesloten voor de verkoop van Woonhuis De Bilt. De overdracht heeft
op 5 september 2016 plaatsgevonden voor € 265.000. De boekwaarde bedroeg circa € 5.000 waardoor een
boekwinst is verantwoord van circa € 260.000. De overdrachtskosten ad circa € 5.000 zijn verantwoord onder de
diverse lasten.

(18.) Afschrijvingen en boekverlies kunstgrasveld
Het kunstgrasveld is vervangen door een hybrideveld. De aanleg van dit nieuwe veld is volledig gefinancierd
door betaald voetbal. De post afschrijvingen van circa € 2.000 heeft betrekking op het oude kunstgrasveld dat tot
en met medio augustus 2016 in gebruik is geweest. Door de aanleg van een nieuw hybrideveld is sprake van
een boekverlies van circa € 70.000.

(19.) Onderzoekskosten Good Governance
In 2016/’17 heeft een extern onderzoek plaatsgevonden naar de huidige governance en de
besluitvormingsprocessen binnen de KNVB. Het onderzoek is in het eerste kwartaal 2017 afgerond. De totale
onderzoekskosten bedragen circa € 94.000.

(20.) Bijdrage door amateurvoetbal/betaald voetbal inzake Sportlink Services B.V.
Deze bijdrage betreft het negatieve resultaat deelneming Sportlink Services B.V. Beide businessunits doen een
bijdrage van circa € 30.000.
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6. VERSLAG BONDSBESTUUR 2017/’18
Op de bondsvergadering d.d. 16 december 2013 is ingestemd met de voorstellen tot aanpassingen van
de reglementen in het kader van goed sportbestuur binnen de KNVB (transparant handelen dat wordt
gecontroleerd en beoordeeld). Een uitvloeisel hiervan is het in mei 2014 vastgestelde (en in maart 2016
enigszins aangepaste) Reglement Bondsbestuur. Op grond van dit reglement heeft het bondsbestuur
voor de bondsvergadering een verantwoordingsdocument opgesteld. Dit document is hierbij gevoegd;
ter kennisneming.
Zoals afgesproken, zal met ingang van het seizoen 2018/’19 elk halfjaar een verslag worden opgesteld.

Agenda bondsvergadering d.d. 4 december 2018 – agendapunt 6. Verslag bondsbestuur 2017/’18
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BONDSBESTUUR – VERSLAG SEIZOEN 2017/’18
Governance
De samenstelling van het bondsbestuur, de benoeming van de leden en de taken en bevoegdheden
van het bondsbestuur zijn vastgelegd in de Statuten van de KNVB.
Taken en bevoegdheden
De belangrijkste taak van het bondsbestuur is, met inachtneming van de beperkingen van de Statuten,
het Reglement Amateurvoetbal en het Reglement Betaald Voetbal, het besturen van de KNVB.
Dit houdt onder meer in dat het bondsbestuur -al dan niet onder voorwaarden- bevoegd is binnen de
vastgestelde begroting te handelen en meerjarige verplichtingen aan te gaan voor (de leden van) de
KNVB. Tot het takenpakket van het bondsbestuur behoren onder andere de vertegenwoordiging van de
KNVB (nationaal en internationaal), het beslissen in competentieverschillen binnen de KNVB en de zorg
voor het personeelsbeleid. Het bondsbestuur kan taken en bevoegdheden geheel of gedeeltelijk
delegeren en heeft dat ook gedaan. Het bondsbestuur legt verantwoording af aan de bondsvergadering.
Samenstelling
Aan het begin van het verslagjaar 2017/’18 bestond het bondsbestuur reglementair uit:
• een voorzitter (de bondsvoorzitter);
• twee vicevoorzitters: de voorzitter van de raad van toezicht amateurvoetbal (RvT AV) en de voorzitter
raad van commissarissen betaald voetbal (RvC BV); en
• vier leden: twee leden van de RvT AV en twee leden van de RvC BV (het lid benoemd op bindende
voordracht van de Coöperatie Eerste Divisie U.A. en het lid benoemd op bindende voordracht van de
Eredivisie CV).
De buitengewone bondsvergadering heeft op 2 oktober 2017 ingestemd met een aanpassing van
de samenstelling van het bondsbestuur als uitvloeisel van de aanbevelingen uit het governanceonderzoek zoals opgenomen in:
• het rapport ‘KNVB anno 2017: professioneel en toekomstbestending’ van Strategic Management
Centre Laren (rapport Van Manen) d.d. 18 maart 2017 (focus KNVB bondsniveau); en
• het rapport ‘Veranderen│Verbinden│Vertrouwen’ van Jaakke | Van Kesteren d.d. 17 mei 2017
(focus sectie betaald voetbal).
Per 7 november 2017 bestaat het bondsbestuur reglementair -conform voornoemde besluitvorming van
de bondsvergadering- uit:
• een voorzitter (de bondsvoorzitter); en
• twee leden: de directeur(-bestuurder) amateurvoetbal (voorzitter bestuur amateurvoetbal) en
de directeur(-bestuurder) betaald voetbal (voorzitter bestuur betaald voetbal).
Samenstelling periode 1 juli 2017 – 4 september 2017
Gedurende deze periode bestond het bondsbestuur uit: Michael van Praag (bondsvoorzitter),
Pier Eringa (voorzitter RvT AV), Huub Wieleman (lid RvT AV), Albert van Wijk (lid RvT AV),
Simon Kelder (lid RvC BV benoemd op bindende voordracht van de Coöperatie Eerste Divisie U.A.)
en Erik Mulder (lid RvC BV benoemd op bindende voordracht van de Eredivisie CV). De positie
van voorzitter RvC BV in het bondsbestuur was in deze periode vacant door het aftreden van
Johan Lokhorst uit deze functie in september 2016.
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Samenstelling periode 5 september 2017 – 6 november 2017
Op 4 september 2017 heeft de buitengewone algemene vergadering betaald voetbal (AVBV) een
nieuwe RvC BV benoemd en uit deze raad de voorzitter Jan Smit en de leden Niek Jan van Kesteren
en Erik Mulder tot lid van het bondsbestuur aangewezen tot de datum van indiensttreding van de
nieuwe directeur betaald voetbal. Dit gebeurde onder voorbehoud van goedkeuring door de
buitengewone bondsvergadering d.d. 2 oktober 2017 van voorstellen tot aanpassing van Statuten en
reglementen op basis waarvan een gewijzigde samenstelling van het bondsbestuur in werking zou
treden. De bondsvergadering heeft op 2 oktober 2017 de voorstellen ter zake goedgekeurd.
Samenstelling per 7 november 2017
Op basis van de besluitvorming op 2 oktober 2017 bestaat het bondsbestuur per 7 november 2017 uit:
• Michael van Praag, bondsvoorzitter;
• Eric Gudde, directeur betaald voetbal/voorzitter bestuur betaald voetbal; en
• Jan Dirk van der Zee, directeur-bestuurder amateurvoetbal
Vergaderingen
In de vergaderingen van het bondsbestuur wordt onder meer aandacht besteed aan:
• de (voortgang van de) realisatie van de doelstellingen van de KNVB;
• de strategie en de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
• sectie-overstijgende onderwerpen;
• de naleving van de wet- en regelgeving.
In de periode van 1 juli tot 7 november 2017 is het bondsbestuur eenmaal (telefonisch) bijeen geweest.
Tijdens deze vergadering is de uitkomst van de algemene vergadering betaald voetbal d.d. 3 juli 2017
met betrekking tot het rapport Veranderen│Verbinden│Vertrouwen” (onderzoek governance en besluitvormingsprocessen betaald voetbal) besproken en de naar aanleiding daarvan te nemen stappen op
bondsniveau. Ook is tijdens deze vergadering aandacht besteed aan de per 1 september 2017 vacant
komende functie van secretaris-generaal. Besloten werd Gijs de Jong, operationeel directeur betaald
voetbal, per 1 september 2017 tot 1 januari 2018 a.i. in deze functie te benoemen en te bezien op welke
wijze vanaf 1 januari 2018 invulling aan deze functie zou moeten worden gegeven.
Het per 7 november 2017 aangetreden bondsbestuur is gedurende het verslagjaar 2017/’18 vier keer
in reguliere vergadering bijeen geweest. Bij zijn aantreden heeft het bondsbestuur afgesproken één
keer per zes weken bijeen te komen. Bij deze vergaderingen zijn naast de leden van het bondsbestuur
ook de secretaris-generaal, de manager communicatie en de ambtelijk secretaris aanwezig.
De agenda’s en verslagen van de vergadering van het bondsbestuur worden gedeeld met de RvT AV,
de RvC BV en de directie van de KNVB.
Verder heeft een aantal telefonische en tussentijds ingeplande besprekingen plaatsgevonden.
Tijdens de reguliere en ingelaste/telefonische vergaderingen is naast de aan het begin genoemde
vaste onderwerpen aandacht besteed aan de navolgende thema’s en onderwerpen:
Optimaliseren voetbalpiramide
Dit onderwerp is meerdere keren in vergaderingen van het bondsbestuur aan de orde geweest.
Op 2 december 2014 heeft de bondsvergadering ingestemd met de voorstellen in het kader van het
zogeheten combinatiedossier (waaronder optimalisering voetbalpiramide inclusief verplichte promotie
en degradatie op alle niveaus). Op de buitengewone bondsvergadering d.d. 21 maart 2017 is
ingestemd met voorstellen tot amendering van deze besluitvorming.
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Vanwege het ontbreken van draagvlak in de tweede divisie, de derde divisie en de hoofdklasse,
heeft het bestuur amateurvoetbal in juni 2017 besloten de komende twee seizoenen geen verdere
instroom van beloftenteams te laten plaatsvinden. Omdat in de bondsvergadering d.d. 21 maart 2017
sprake was van een samenhangende set van besluiten, diende de bondsvergadering zich hierover
opnieuw uit te spreken. Dit vond plaats op de buitengewone bondsvergadering van 2 oktober 2017.
Besloten werd tot een proces “terug naar de tekentafel” met als onderdeel een buitengewone
bondsvergadering op 19 maart 2018 waarin besluitvorming kon plaatsvinden. Het bondsbestuur
constateerde evenwel dat er dankzij de inzet van velen in korte tijd veel progressie was geboekt,
maar ook dat er op een aantal punten nog tijd voor nadere uitwerking en aanscherping nodig was.
Gelet hierop en in de overtuiging dat zorgvuldigheid voor snelheid moet gaan, besloot het bondsbestuur de tijd te nemen en deze vergadering te verplaatsen naar 16 april 2018. Ook deze datum
bleek niet haalbaar voor het kunnen voorleggen van een kwalitatief goed en gedragen voorstel.
Besloten werd de vergadering uit te stellen tot na de reguliere voorjaarsvergadering van de ledenraad
amateurvoetbal (LRAV) d.d. 26 mei 2018 en de AVBV d.d. 6 juni 2018 en op een buitengewone
bondsvergadering een voorstel voor te leggen met inachtneming van de uitkomsten van de sectievergaderingen. De buitengewone bondsvergadering vond plaats op 7 juni 2018. Op deze vergadering
heeft een ruime meerderheid ingestemd met de door het bondsbestuur gepresenteerde voorstellen.
Governance en besluitvormingsprocessen KNVB
Ook dit onderwerp is meerdere keren in de vergaderingen van het bondsbestuur aan de orde geweest.
Ingegeven door de bestuurlijke ontwikkelingen in de sectie betaald voetbal in het najaar van 2016,
heeft begin 2017 een onderzoek naar de governance en besluitvormingsprocessen van de KNVB op
bondsniveau plaatsgevonden. Het onderzoeksrapport “KNVB anno 2017: professioneel en toekomstbestendig” (rapport Van Manen) is besproken tijdens de buitengewone bondsvergadering van
21 maart 2017. Ingestemd werd met het als uitgangspunt nemen van de in dit rapport geschetste
richtingen en kaders in fase 2: de onderzoeken naar de governance en besluitvormingsprocessen
binnen de sectie amateurvoetbal en sectie betaald voetbal. Afgesproken werd dat in het geval tijdens
deze onderzoeken zou blijken dat de kaders en richtingen uit het rapport te belemmerend zouden zijn,
een nieuwe bondsvergadering zou worden bijeengeroepen. In mei 2017 hebben de adviseurs betaald
voetbal John Jaakke en Niek Jan van Kesteren het resultaat van hun onderzoek, het rapport
“Veranderen│Verbinden│Vertrouwen” aan het betaald voetbal gepresenteerd. Dit heeft geleid tot een
overleg tussen de bondsvoorzitter, het amateurvoetbal en het betaald voetbal (vertegenwoordiging
bestuur en toezichthoudende organen en de adviseurs van beide secties). Geconcludeerd is prioriteit te
geven aan het op orde brengen van de sectie betaald voetbal en het creëren van stabiliteit binnen deze
sectie. Dit betekende: het zo snel mogelijk invullen van de vacatures in de RvC BV en de vacature
directeur betaald voetbal en de nieuwe personen de tijd te geven om hun positie te bepalen. Wel werd
het belang onderschreven van intensivering van de samenwerking tussen het amateurvoetbal en
betaald voetbal, waarbij het rapport Van Manen een belangrijke bouwsteen is maar niet noodzakelijkerwijs het precieze punt op de horizon. Op de buitengewone bondsvergadering d.d. 2 oktober 2017
heeft nadere besluitvorming in dit kader plaatsgevonden. Uitwerking van deze besluitvorming is:
Vergadering van toezichthouders van de KNVB
Deze gezamenlijke vergadering van de RvT AV en RvC BV vond voor het eerst plaats op 2 november
2017. Vervolgens zijn de toezichthouders nog twee keer in vergadering bijeen geweest. Gesproken is
met name over de organisatiestructuur, de (financiële) governance, het KNVB Strategisch Plan
2018 – 2022, het optimaliseren van de voetbalpiramide, de commissie opvolging bondsvoorzitter,
de veranderagenda(’s) betaald voetbal en de versterking van de reputatie en het imago en de
communicatie van de KNVB.
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Toezichthoudende functie bondsgerelateerde activiteiten
In de nieuwe (bestuurs)structuur en met de professionalisering van het bondsbestuur is de
toezichthoudende functie op de bondsgerelateerde activiteiten min of meer vervallen.
Om deze leemte in te vullen hebben Erik Mulder (lid RvC BV en auditcommissie betaald voetbal) en
Huub Wieleman (lid RvT AV en auditcommissie amateurvoetbal) op verzoek van de vergadering van
toezichthouders en in samenspraak met de directie en accountant een voorstel voorbereid voor de
financiële governance van de KNVB. De RvT AV, de RvC BV, het bondsbestuur en de vergadering
van toezichthouders hebben met het voorstel ingestemd. Dit betekent dat de auditcommissies van de
beide toezichthoudende organen voortaan samen vergaderen over de financiële governance, waarbij
geldt dat daar waar het gaat om de keuzes per sectie (beleidsvoering, waaraan geld wordt uitgegeven
en verantwoording) de andere sectie zich terughoudend opstelt, tenzij continuïteit van de gehele
organisatie of gemeenschappelijk imago in het geding komt. Deze constructie zal na een jaar (eind
seizoen 2018/’19) worden geëvalueerd.
Uitwerking nieuwe topstructuur voor het bestuur en de organisatielaag die daaraan rapporteert
In opdracht van de RvT AV en de RvC BV hebben de directeur amateurvoetbal en directeur betaald
voetbal een nieuwe organisatiestructuur uitgewerkt. Met inachtneming van de input uit diverse
besprekingen hierover met de RvC BV, RvT AV, het bondsbestuur en de vergadering van
toezichthouders is de definitieve organisatiestructuur gepresenteerd op de algemene vergaderingen in
het voorjaar van 2018. Implementatie van de nieuwe organisatiestructuur is in het verslagjaar 2017/’18
grotendeels gerealiseerd. Een aantal punten dient nog nader te worden uitgewerkt. Dit vindt plaats in
het seizoen 2018/’19.
Een essentiële wijziging in de nieuwe organisatiestructuur met het oog op de gewenste samenwerking
tussen het amateurvoetbal en het betaald voetbal, is de samenvoeging van de directie amateurvoetbal
en de directie betaald voetbal tot één directie. Andere belangrijke keuzes in de nieuwe structuur zijn
het creëren van de posities directeur topvoetbal en directeur voetbalontwikkeling en met het oog op
het versterken van de kwaliteit van de communicatie (strategische opgave / kerntaak KNVB) de
aanstelling van een nieuwe communicatiemanager.
Secretaris-generaal
Onderdeel van de nieuwe organisatiestructuur is het besluit van het bondsbestuur de functie van
secretaris-generaal per 1 januari 2018 weer fulltime te laten zijn. Het bondsbestuur heeft per 1 januari
2018 Gijs de Jong in deze functie benoemd.
Gezamenlijke strategische agenda voor amateurvoetbal en betaald voetbal
Prioriteit is gegeven aan de uitwerking van de nieuwe organisatiestructuur en andere zaken die
aandacht vroegen van de directie (optimaliseren voetbalpiramide / veranderagenda betaald voetbal).
Het opstellen van een gezamenlijke strategische agenda staat geagendeerd voor het seizoen
2018/’19.
Internationale zaken
Besprekingen van de internationale ontwikkelingen is een terugkerend onderwerp in de vergaderingen
van het bondsbestuur. De bondsvoorzitter (tevens lid UEFA Executive Committee) en de secretarisgeneraal informeren het bondsbestuur over zaken die op internationaal gebied spelen.
In het verslagjaar 2017/’18 heeft de secretaris-generaal voor het bondsbestuur een presentatie
gehouden over het internationale leiderschap en heeft hij in het verlengde hiervan tijdens de LRAV
d.d. 26 mei 2018 en de AVBV d.d. 6 juni 2018 een presentatie gehouden over de internationale
ambities, taakgebieden en activiteiten van de KNVB voor de komende jaren.
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Naar aanleiding van de begin april 2018 gehouden UEFA pyrotechnics summit in Zeist heeft het
bondsbestuur besloten het onderwerp vuurwerk op de agenda’s te zetten van de LRAV d.d. 26 mei
2018 en de AVBV d.d. 6 juni 2018. Tijdens deze vergaderingen is ingegaan op het gevaar van
vuurwerk en de (voorgenomen) aanpak om vuurwerk rond voetbalwedstrijden in zowel het amateurals het betaald voetbal te weren.
Commissie opvolging bondsvoorzitter
Michael van Praag treedt in het najaar van 2019 definitief af als bondsvoorzitter. Op verzoek van het
amateurvoetbal heeft het bondsbestuur de bondsvergadering op 18 december 2017 voorgesteld een
commissie te formeren bestaande uit twee bondsafgevaardigden betaald voetbal, twee bondsafgevaardigden amateurvoetbal, een lid uit de RvC BV, een lid uit de RvT AV, de directeur amateurvoetbal
en de directeur betaald voetbal en deze commissie de opdracht te geven te komen tot een profiel en
een plan van aanpak -voorzien van een tijdpad- voor de benoeming van een nieuwe bondsvoorzitter.
De bondsvergadering heeft met dit voorstel ingestemd. De commissie is inmiddels samengesteld en
bestaat uit Arie van Eijden, Peter Fossen, Ingrid Kloosterman, Jerry Wijnen, Niek Jan van Kesteren,
Pier Eringa, Eric Gudde en Jan Dirk van der Zee. Het door de commissie op te stellen profiel en plan
van aanpak zullen worden geagendeerd voor de bondsvergadering van 4 december 2018.
Bondsvergadering: publicatie agenda en frequentie
Gehoor gevend aan verzoeken vanuit de bondsvergadering heeft het bondsbestuur besloten de
agenda’s van de bondsvergadering voortaan integraal te publiceren, het aantal reguliere
bondsvergaderingen te verhogen naar twee per jaar en elke reguliere bondsvergadering een
halfjaarlijks verslag van het bondsbestuur te presenteren.
KNVB Strategisch Plan 2018 - 2022
Het bondsbestuur heeft in februari 2018 een eerste door de directie opgesteld concept besproken.
Dit concept is tevens besproken door de RvT AV, de LRAV, de RvC BV. Met inachtneming van de
verkregen input is een aangescherpte versie voorgelegd aan de buitengewone AVBV d.d. 19 maart
2018. Met inachtneming van de input uit deze vergadering alsook de input van een aantal
belangenorganisaties is een definitieve conceptversie opgesteld. Deze versie is na goedkeuring door
het bondsbestuur ter instemming voorgelegd aan de buitengewone bondsvergadering d.d. 7 juni 2018.
Op deze vergadering is met het voorgelegde plan ingestemd.
VoetbalTV
Op verzoek van het amateurvoetbal heeft het bondsbestuur de bondsvergadering verzocht in te
stemmen met het aangaan van een samenwerking met Talpa Holding NV voor onbepaalde tijd inzake
VoetbalTV. Onderdeel hiervan is het oprichten van een nieuwe besloten vennootschap (waarin
VoetbalTV wordt ondergebracht) waarvan beide partijen ieder vijftig procent van de aandelen zullen
houden. Omdat sprake was van het aangaan van een overeenkomst met een tijdsduur langer dan vijf
jaar, behoefde dit voorafgaande goedkeuring van de bondsvergadering. De bondsafgevaardigden
hebben op de buitengewone bondsvergadering d.d. 7 juni 2018 deze goedkeuring verleend. Ook is toen
ingestemd met een aanpassing van de Statuten die het voor de KNVB mogelijk maakt voor haar leden
(door middel van een ledencontract) verplichtingen jegens derden aan te gaan inzake VoetbalTV.
Public Affairs
Verschillende keren is op vergaderingen van het bondsbestuur in aanwezigheid van David Pranger
(hoofd Corporate Affairs KNVB) gesproken over Public Affairs-onderwerpen zoals het Sportakkoord, het
Preventieakkoord, de bewegingsarmoede bij kinderen en de lobbystrategie ter zake.
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Sint Maarten Football Federation / FIFA lidmaatschap
Het bondsbestuur heeft de Sint Maarten Football Federation desgevraagd toestemming gegeven het
FIFA-lidmaatschap aan te vragen zoals voorgeschreven is in de FIFA Statuten. Sint Maarten is een
zelfstandig gebied dat behoort tot het Koninkrijk der Nederlanden.
Onderscheidingsregeling
In het verslagjaar 2017/’18 is de onderscheidingsregeling onderwerp van gesprek geweest. Besloten
is de regeling aan te passen zodanig dat naast het kwantitatieve aspect voortaan ook wordt gekeken
naar het kwalitatieve aspect van verrichte werkzaamheden en dat er ook aandacht is voor bijzondere
verdiensten. Met inachtneming hiervan heeft het bondsbestuur de onderscheiding Bondsridder
toegekend aan de speelsters en coach van het Nederlands Vrouwenelftal dat in 2017 Europees
Kampioen werd.
Diversiteitsbeleid KNVB
Op voorstel van de bondsvoorzitter is besloten in het kader “voetbal is voor iedereen” de module
diversiteit in de opleiding van (jeugd)trainers op te nemen.
UEFA Bonus WEURO 2017
Van de UEFA is een bonus ontvangen van € 628.647,--. Het bondsbestuur heeft besloten dit geld te
bestemmen voor toekomstig in Nederland te organiseren toernooien, intensivering van het
meidenvoetbal en per deelnemende stadion aan het toernooi een bedrag van € 15.000,-- beschikbaar
te stellen als blijk van dank voor de gedane investeringen en inspanningen.
Toewijzing organisatie WK 2026
In overleg met het bondsbestuur heeft de bondsvoorzitter op het FIFA-congres d.d. 13 juni 2018
namens de KNVB gestemd op Marokko, het land dat zich naast een combinatie van de Verenigde
Staten, Canada en Mexico, hiervoor kandidaat had gesteld. Met deze keuze wilde de KNVB iets terug
doen voor al het mooie wat Afrika en Marokko het Nederlands voetbal heeft gebracht via de vele
spelers met een Afrikaanse achtergrond die in het Nederlands voetbal actief zijn. De KNVB heeft
hiermee ook gekozen voor loyaliteit aan een belangrijk deel van de Nederlandse samenleving
(Marokkaanse gemeenschap). Die loyaliteit is het logische gevolg van het streven van de KNVB naar
diversiteit op alle fronten in de Nederlandse samenleving. Het bondsbestuur zag het naast een
sportieve ook als een morele verplichting om voor Marokko te stemmen. Het FIFA-congres heeft
uiteindelijk gekozen voor het gecombineerde bid van de Verenigde Staten, Canada en Mexico.
Nevenfuncties en/of -werkzaamheden
Ieder lid van het bondsbestuur heeft voldoende tijd ter beschikking voor een behoorlijke vervulling van
zijn functie. Ieder lid verstrekt aan het bondbestuur een opgave van zijn/haar nevenwerkzaamheden
en/of -functies die hij/zij voornemens is te gaan verrichten, indien en voor zover dit redelijkerwijs
conflicterend zou kunnen zijn met de behoorlijke functievervulling. Het is de leden van het
bondsbestuur niet toegestaan nevenwerkzaamheden en/of -functies te verrichten waardoor een goede
vervulling van de functie niet in redelijkheid zou zijn verzekerd.
Financieel beheer
Binnen het verslagjaar 2017/’18 zijn de jaarrekening 2016/’17 bondsgerelateerde activiteiten en de
begroting 2018/’19 bondsgerelateerde activiteiten binnen het bondsbestuur aan de orde geweest.
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De begroting en jaarrekening zijn via de begroting 2017/’18 en jaarrekening betaald voetbal 2016/’17
binnen de RvC BV besproken met de directie, waarbij bij de bespreking van de jaarrekening ook de
controlerend accountant aanwezig was en is bevraagd. Hetzelfde proces heeft binnen het
amateurvoetbal plaats gevonden. De goedkeurende verklaring van de accountant inzake de
jaarrekening is opgenomen in het KNVB-brede jaarverslag 2016/’17.
Bezoldiging / onkostendeclaraties
De functie van bondsvoorzitter is onbezoldigd. De leden van het bondsbestuur zijn vanuit hun functies
binnen de sectie amateurvoetbal respectievelijk sectie betaald voetbal van de KNVB tot lid van het
bondsbestuur benoemd. Voor het lidmaatschap van het bondsbestuur ontvangen zij geen extra honorering.
Onkosten worden op declaratiebasis vergoed, volgens vastgesteld beleid. Jaarlijks worden de door de
bondsvoorzitter ingediende declaraties ingezien en beoordeeld. De uitkomst daarvan wordt
gerapporteerd aan het bondsbestuur en ter inzage voorgelegd aan de accountant. Beoordeling van de
door de overige leden van het bondsbestuur ingediende declaraties is een verantwoordelijkheid van
de secties waaronder zij ressorteren.
Zeist, 8 november 2018
Michael van Praag
Jan Dirk van der Zee
Eric Gudde
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7. OPTIMALISEREN VOETBALPIRAMIDE
Op de buitengewone bondvergadering is het navolgende vervolgproces afgesproken:
• Implementeren besluit bondsvergadering
1. optimaliseren voetbalpiramide → geen nadere actie vereist;
2. fixeren aantal beloftenteams + bevriezen promotie / degradatie tussen eerste en tweede divisie →
daar waar nodig zal dit worden verwerkt in de p/d-regelingen;
3. voorwaarden deelneming spelers in beloftenteams → uitvoerings-/wijzigingsbesluit bestuur betaald
voetbal en bestuur amateurvoetbal.
• Monitoren en evalueren besluit bondsvergadering in seizoen 2018/’19
Er zullen met betrekking tot de voorwaarden deelneming spelers in beloftenteams drie
evaluatiemomenten worden vastgesteld: in oktober 2018, november 2018 en januari 2019.
• Nader onderzoek (en uitwerken) in seizoen 2018/’19 t.a.v. de navolgende punten
1. voorwaarden deelneming spelers in beloftenteams per seizoen 2019/’20;
2. mogelijkheden voor promotie van de tweede naar de eerste divisie;
3. licentiesysteem tweede en derde divisie.
Ter vergadering zal de voortgang worden gemeld.

Agenda bondsvergadering d.d. 4 december 2018 – agendapunt 7. Optimaliseren voetbalpiramide
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8. OPVOLGING BONDSVOORZITTER 2019 – PROFIEL EN PLAN VAN AANPAK
De huidige bondsvoorzitter is op de bondsvergadering in het najaar van 2019 definitief aftredend.
In het kader van zijn opvolging is op de bondsvergadering d.d. 18 december 2017 afgesproken een
commissie opvolging bondsvoorzitter te formeren, bestaande uit twee afgevaardigden betaald voetbal,
twee afgevaardigden amateurvoetbal, een lid uit de raad van commissarissen betaald voetbal, een lid
van de raad van toezicht amateurvoetbal, de directeur betaald voetbal en de directeur amateurvoetbal,
en deze commissie de opdracht te geven te komen tot een profiel en een plan van aanpak -voorzien
van een tijdpad- voor de benoeming van de nieuwe bondsvoorzitter.
Deze commissie is medio 2018 samengesteld en bestaat uit:
• Arie van Eijden (afgevaardigde betaald voetbal);
• Pier Eringa (voorzitter raad van toezicht amateurvoetbal);
• Peter Fossen (afgevaardigde betaald voetbal);
• Eric Gudde (directeur betaald voetbal);
• Niek Jan van Kesteren (lid raad van commissarissen betaald voetbal);
• Ingrid Kloosterman (afgevaardigde amateurvoetbal);
• Jerry Wijnen (afgevaardigde amateurvoetbal); en
• Jan Dirk van der Zee (directeur amateurvoetbal).
Het voorstel van de commissie is hierbij gevoegd: ter instemming.
Voordrachtscommissie
In de notitie wordt voorgesteld een voordrachtscommissie te vormen. In aanvulling hierop stelt het
bondsbestuur met het oog op de continuïteit voor deze commissie samen te stellen uit dezelfde personen
die zitting hadden in de commissie opvolging bondsvoorzitter. Voorgaande met in achtneming van het feit
dat medio december 2018 verkiezingen voor de ledenraad amateurvoetbal plaatsvinden en de heer
Van Wijnen reeds heeft aangegeven niet voor een herverkiezing beschikbaar te zijn. Hiermee komt in
ieder geval vanuit de ledenraad amateurvoetbal één nieuw commissielid.
De samenstelling van de voordrachtcommissie zou daarmee dan zijn als navolgt:
• Arie van Eijden (afgevaardigde betaald voetbal);
• Pier Eringa (voorzitter raad van toezicht amateurvoetbal);
• Peter Fossen (afgevaardigde betaald voetbal);
• Eric Gudde (directeur betaald voetbal);
• Niek Jan van Kesteren (lid raad van commissarissen betaald voetbal);
• Ingrid Kloosterman (afgevaardigde amateurvoetbal – onder voorbehoud van verkiezing);
• Jan Dirk van der Zee (directeur amateurvoetbal);
• vacature afgevaardigde amateurvoetbal (voordracht vanuit de ledenraad amateurvoetbal).
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Opvolging bondsvoorzitter KNVB
Van

:

Datum :

Commissie opvolging bondsvoorzitter
9 november 2018

1. Inleiding
Onze huidige bondsvoorzitter, Michael van Praag, is op de bondsvergadering in het najaar van 2019
definitief aftredend. In het kader van zijn opvolging is in de bondsvergadering van 18 december 2017
afgesproken een Commissie ‘opvolging bondsvoorzitter’ te formeren.
2. Opdracht aan commissie
De commissie heeft als opdracht om te komen tot:
A. een profiel voor de nieuwe bondsvoorzitter en
B. een Plan van Aanpak – voorzien van een tijdpad – voor de benoeming van een nieuwe
bondsvoorzitter.
Het profiel en plan van aanpak worden geagendeerd voor de bondsvergadering van dinsdag 4
december 2018.
3. Samenstelling commissie
De commissie is als volgt samengesteld:
- Pier Eringa, voorzitter RVT AV (voorzitter van de commissie)
- Arie van Eijden, afgevaardigde BV
- Peter Fossen, afgevaardigde BV
- Eric Gudde, voorzitter bestuur betaald voetbal
- Niek Jan van Kesteren, lid RVC BV
- Ingrid Kloosterman, afgevaardigde AV
- Jerry Wijnen, afgevaardigde AV
- Jan Dirk van der Zee, directeur-bestuurder amateurvoetbal
De commissie is ondersteund door Mark van Berkum, bestuurssecretaris amateurvoetbal.
4. Werkwijze commissie
De commissie is twee keer in voltalligheid bijeengekomen: op 11 oktober en 31 oktober 2018.
Tussen de twee bijeenkomsten heeft door 2 delegaties van de commissie een gesprek
plaatsgevonden met de huidige Bondsvoorzitter en de secretaris-generaal. Een en ander met het oog
op het vervolledigen van de informatie.
Na de tweede bijeenkomst en voor agendering voor Bondsvergadering heeft via een schriftelijke
ronde finale toetsing plaatsgevonden.
5. Beschouwingen van de commissie: relevante aspecten voor profiel ‘nieuwe’
bondsvoorzitter
De commissie heeft in brede zin van gedachten gewisseld. Hieruit is een aantal lijnen te destilleren die
ten grondslag liggen aan een profiel voor een nieuwe bondsvoorzitter. Daarnaast heeft de commissie
een aantal overwegingen.
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Zakelijk samengevat komt e.e.a. op het volgende neer:
5.1
Positionering
De bondsvoorzitter is voorzitter van het bondsbestuur. Het bondsbestuur is recent qua samenstelling
gewijzigd. Dit als uitvloeisel van het bredere governancetraject dat is c.q. wordt doorlopen.
In een eerdere fase is met het oog op de (toekomstige) bondsvoorzitter gesproken over een voorzitter
als collegiaal bestuurder. In die context is ook het beeld geschetst van bondsvoorzitter als CEO.
Voortschrijdend inzicht levert op dat een dergelijk beeld niet (meer) aansluit op de huidige behoefte.
Met de inrichting van één gezamenlijke directie voor de KNVB (amateurvoetbal én betaald voetbal
gezamenlijk) is de beoogde afstemming en eenheid in de uitvoering goed geborgd.
De kwalificatie van collegiaal bestuurder suggereert in te hoge mate een rol in sturing van de (interne)
organisatie. De kern van de rol lijkt eerder te moeten liggen bij de externe vertegenwoordiging dan bij
de interne sturing. De organisatie wordt in de kern geleid door de directeur/bestuurders AV en BV. Die
doen dat tezamen met de overige directieleden. De bondsvoorzitter heeft een nadrukkelijke focus op
de ‘buitenwereld’; als vertegenwoordiger van de KNVB als geheel; internationaal maar ook in de regio.
De positionering van de bondsvoorzitter is er daarmee feitelijk een die zich meer kenmerkt als naast
de twee directeur/bestuurders in het bondsbestuur.
Mocht er belangenverstrengeling binnen de KNVB of tussen beide secties ontstaan dan kan de
bondsvoorzitter zich vanuit deze positie onafhankelijk opstellen. En fungeren als verbinder en
probleemoplosser. Dat de bondsvoorzitter binnen de KNVB een goede informatiepositie heeft in dan
cruciaal.
De KNVB beschikt (weer) over een fulltime secretaris-generaal. De secretaris-generaal heeft een
stevige internationale focus. De (nieuwe) bondsvoorzitter opereert in een sterke tandem met de
secretaris-generaal.
5.2
Typering
Het bondsvoorzitterschap heeft twee kanten. Er is sprake van een (formele) functie in - wat zou
kunnen worden geduid als - de ‘interne’ organisatie: KNVB (arbeids)organisatie, bondsbestuur en
bondsvergadering. Er geldt vooral ook een stevige externe oriëntatie: de bondsvoorzitter als
internationale, aanvaard(bar)e bestuurder, maar ook als nationale erkende en geziene representant
van de KNVB. Beeldend gesteld; het speelveld van de bondsvoorzitter strekt zich uit van de stadions
van het grote Oranje tot het sportpark van RKVV Vijlen.
De combinatie van de specifieke externe (inter)nationale oriëntatie en de interne rol waarin vooral ook
ruimte moet worden gelaten aan de directeur-bestuurders en de directie, vraagt om iemand die het
belang van rolvastheid ziet en onderkent. De bondsvoorzitter moet zichtbaar en herkenbaar zijn, kan
en mag overal bij zijn, maar heeft en hoeft niet (altijd) een actieve, operationele rol.
De bondsvoorzitter moet een sterke communicator en verbinder zijn met een groot gevoel voor
politieke verhoudingen, onafhankelijk zijn en boven partijen kunnen staan. Hij of zij krijgt mensen en
organisaties in beweging. De bondsvoorzitter is in die zin aanvaardbaar voor iedereen en
vertrouwenwekkend.
De bondsvoorzitter is het boegbeeld met gezag; bestuurlijk ervaren, gepassioneerd voor voetbal en
maatschappelijk bewogen.
5.3
Relevant netwerk
Kennis, ervaring en positie zijn belangrijk. In de sportwereld in het algemeen, maar zeker ook in de
voetbalwereld. De bondsvoorzitter moet herkend worden als ‘van voetbal’. Dat betekent dat een

2

51

(kandidaat)bondsvoorzitter in die zin bij aanvang al moet beschikking over een goede (internationale)
informatiepositie. In het voetbal, maar zeker ook maatschappelijk. Bestuurlijke ervaring is van belang,
ervaring in het voetbal is een pré.
5.4
Inzet en beschikbaarheid
De aard van de functie maar zeker de (internationale) focus die daarin ligt, leidt ertoe dat de
beschikbaarheid zich niet laat vangen binnen de kaders van de vragen als ‘hoeveel dagen per week?’.
De werkelijkheid is dat de gevraagde beschikbaarheid en inspanning zich niet altijd zullen laten
sturen. Ambities zijn daarop van invloed, maar zeker ook de actualiteit.
Vergaderingen, zowel intern als internationaal, worden in de regel ruim van tevoren en in afstemming
gepland. Representatieve verplichtingen laten zich niet altijd plannen. In geval van kansen of
crisissituatie zal altijd moeten worden geacteerd.
De rol van bondsvoorzitter vraagt boven alles om flexibiliteit. In uren, planning en inspanning. De mate
van beschikbaarheid moet groot zijn, er hoeft niet altijd te worden gewerkt.
Als toch een poging wordt gedaan tot een getalsmatige inschatting:
De functie van bondsvoorzitter is – ook in het licht van de beschikbaarheid van veel mensen in de
organisatie – geen fulltime functie. Bemeten over een jaar, met inbegrip van pieken en dalen, wordt
vooralsnog als beredeneerde inschatting gegeven dat het gaat om een functie die in uren
vergelijkbaar is met circa 2 dagen in de week of 0,4 fte.
Afhankelijk van de persoon en de situatie kan – in de beginperiode - sprake (moeten) zijn van een
grotere belasting en beschikbaarheid.
5.5
Onbezoldigd / Bezoldigd
Tot nu geldt dat van de zijde van de KNVB aan de functie van bondsvoorzitter geen vergoeding
gekoppeld was. De commissie is van oordeel dat de volgende bondsvoorzitter een vergoeding moet
krijgen.
De commissie acht bezoldiging in lijn met de aard en het belang van de functie, de flexibele en
substantiële beschikbaarheid die deze vraagt, alsook de plaats die de bondsvoorzitter inneemt, zowel
intern als extern. Voorgaande constaterende is dit het moment om de stap te zetten.
Een vergoeding moet passend zijn en in enige relatie staan tot de vergoeding die de
directeur/bestuurders en de directieleden ontvangen.
5.6
Zittingstermijn
Kijkend naar de huidige reglementaire bepalingen wordt de bondsvoorzitter gekozen voor een periode
van drie jaar met een maximale zittingstermijn van 12 jaar. Uit het oogpunt van continuïteit en
positionering strekt het in de ogen van de commissie tot aanbeveling als de volgende bondsvoorzitter
in beginsel de bereidheid heeft beschikbaar te zijn voor twee termijnen.
Overigens geldt dat de commissie zich kan voorstellen dat binnen de KNVB in bredere zin nog eens
het gesprek wordt gevoerd over de wenselijkheid van termijnen van vier jaar ten faveure van periodes
van 3 jaar.
Als bijlage 1 een concept profiel bondsvoorzitter.
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6. Plan van Aanpak
Onderdeel van de opdracht van de commissie is te komen tot een Plan van Aanpak dat uiteindelijk
moet leiden tot de benoeming van een nieuwe bondsvoorzitter.
6.1
Het reglementaire kader
Een (nieuwe) bondsvoorzitter wordt kandidaat gesteld door ten minste 10 bondsafgevaardigden en/of
het bondsbestuur. Er is sprake van onherroepelijke kandidaatstelling. De reglementen stellen verder
geen eisen aan de wijze waarop tot selectie van een kandidaat wordt gekomen.
De commissie gaat uit van een voordracht door het bondsbestuur.
6.2
Proces van werving:
Nu geldt dat de reglementen daarvoor geen verplichtingen stellen kan vrijelijk bepaald worden op
welke wijze de selectie van een kandidaat tot stand komt.
Met referte aan de (recente) ervaringen bij zowel betaald voetbal als amateurvoetbal wordt geopteerd
voor het instellen van een selectiecommissie ondersteund door een extern recruitmentbureau.
De selectiecommissie dient - net als de commissie opvolging bondsvoorzitter - een goede afspiegeling
te zijn van alle betrokken gremia binnen de KNVB. Eenzelfde inrichting als bij de commissie opvolging
bondsvoorzitter wordt voorgesteld. Met dien verstande dat de beide mede-bondsbestuursleden als
adviseur aan de selectiecommissie gekoppeld zijn.
De selectiecommissie bestaat dan uit:
• twee afgevaardigden betaald voetbal
• twee afgevaardigden amateurvoetbal
• een lid van de raad van commissarissen betaald voetbal
• een lid van de raad van toezicht amateurvoetbal
o de voorzitter van het bestuur betaald voetbal als adviseur
o de directeur/bestuurder amateurvoetbal als adviseur
Voor wat betreft de werving geldt dat er sprake moet zijn van een openbare publicatie van de
vacature, waaronder begrepen aankondiging in landelijke media.
Aan de hand van een longlist wordt gekomen tot een shortlist. Voor wat betreft de gesprekken met
kandidaten wordt uitgegaan van het volgende:
I.

Met de selectie van kandidaten vinden (minimaal) 2 gesprekken plaats.
✓ 1e gesprek vindt plaats met drie leden van de selectiecommissie
✓ 2e gesprek vindt plaats met de andere drie van de selectiecommissie

II.

Bij de verdeling van de leden van de selectiecommissie wordt rekening gehouden met
achtergrond. Aan elke van de twee groepen wordt een adviseur toegevoegd.

III.

De twee gesprekken dienen een andere invalshoek te hebben; daarmee wordt
complementariteit gewaarborgd.

IV.

De voltallige selectiecommissie weegt de gevoerde gesprekken en komt – bij voorkeur tot één kandidaat van voorkeur

V.

De kandidaat van voorkeur voert eeen 3e gesprek met (een delegatie van) de KNVB
directie aangevuld met de secretaris-generaal

VI.

Met inbegrip van alle informatie komt de selectiecommissie tot een voordracht voorzien
van een kort verslag van het verloop van de procedure.

VII.

Indien de voordrachtscommissie daartoe de noodzaak ziet kunnen aan voornoemde
proces stappen worden toegevoegd.
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Met betrekking tot het voorgaande geldt voorts:
➢ Het Bondsbestuur committeert zich op voorhand aan de kandidaat die volgt uit de gevolgde
selectieprocedure.
➢ Leden van de selectiecommissie zijn niet beschikbaar voor de functie van bondsvoorzitter.
➢ Voor wat betreft het extern recruitmentbureau wordt geopteerd voor een partij die niet
recentelijk betrokken is geweest bij de invulling van enige bestuurlijke vacature in het verband
van de KNVB.

6.3

Het tijdpad

De commissie is voorstander van een ‘compact’ traject daar waar het gaat om de werving en selectie.
De huidige bondsvoorzitter is aftredend in de najaarsvergadering van 2019. De commissie heeft voor
ogen dat in het voorjaar de bondsvergadering de nieuwe bondsvoorzitter benoemd per datum dag na
aftreden van de huidige bondsvergadering.
De commissie acht het wenselijk en raadzaam dat de nieuwe bondsvoorzitter vooruitlopend op het in
functietreden, vanaf september 2019 beschikbaar is voor overdracht, inwerken en introductie.
Concreet betekent dit:
Wanneer?
04-12-2018
04-12-2018
Medio jan – eind feb 2019
Begin maart 2019
Maart/april 2019

Begin april 2019
Voorjaarsvergadering mei
2019
Mei/juni 2019
September 2019
December 2019

Wat?
Vaststellen profiel + Plan van aanpak
Samenstelling voordrachtscommissie
Werven kandidaten
Bespreken longlist / bepalen shortlist
1e en 2e gesprek met kandidaten
Bepalen voorkeurskandida(a)t(en)
3e gesprek voorkeurskandida(a)t(en)
Definitie keuze kandidaat
Voordracht kandidaat-bondsvoorzitter
Behandeling voordracht in AVBV & LR

Wie?
Bondsvergadering
Bondsvergadering
Recruiter
Selectiecommissie
Selectiecommissie
Selectiecommissie
Directie /SG
Selectiecommissie
Namens bondsbestuur
AVBV / LR

Benoemen nieuwe bondsvoorzitter
Start inwerken
Aftreden huidige bondsvoorzitter / aantreden
nieuwe bondsvoorzitter

Bondsvergadering
Bondsvergadering
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Bijlage 1

Concept-profiel bondsvoorzitter
De bondsvoorzitter van de KNVB is het boegbeeld van de KNVB; bestuurlijk ervaren, gepassioneerd
voor voetbal en maatschappelijk bewogen. Het speelveld van de bondsvoorzitter strekt zich uit van de
stadions van het grote Oranje tot het sportpark van de kleinste dorpsclub.
Positionering van de bondsvoorzitter
De bondsvoorzitter is voorzitter van de KNVB. De KNVB is een vereniging met daarbinnen een sectie
betaald voetbal (BV) en een sectie amateurvoetbal (AV). Onderwerpen die het belang van
amateurvoetbal en /of betaald voetbal overstijgen worden in gezamenlijkheid behandeld. In veel
gevallen geldt immers dat de topsport van invloed is op de breedtesport en andersom.
De bondsvoorzitter is de voorzitter van het bondsbestuur. Dit bestuur bestaat uit 3 personen. Naast de
bondsvoorzitter bestaat het bondsbestuur verder uit de directeur-bestuurder amateurvoetbal
(voorzitter bestuur AV) en de directeur-bestuurder betaald voetbal (voorzitter bestuur BV).
De bondsvoorzitter heeft een nadrukkelijke focus op de ‘buitenwereld’; als vertegenwoordiger van de
vereniging KNVB, internationaal maar ook in de regio. De positionering van de bondsvoorzitter is er
daarmee feitelijk een die zich meer kenmerkt als naast de twee directeur/bestuurders in het
bondsbestuur.
Als voorzitter van de bond zit hij of zij de vergaderingen van het bondsbestuur voor. Datzelfde geldt
voor de bondsvergadering. De bondsvergadering bestaat uit 60 personen die gezamenlijk de
algemene vergadering van de KNVB vormen. 30 leden van de 60 kennen hun achtergrond in betaald
voetbal, de andere 30 in het amateurvoetbal.
De bondsvoorzitter wordt benoemd door de bondsvergadering en legt in het verband van het
bondsbestuur ook verantwoording af aan de bondsvergadering.

Schematisch weergegeven betekent dit:
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De bondsvoorzitter
- Is een professionele moderne ervaren bestuurder;
- Heeft affiniteit met voetbal;
- Heeft bestuurlijke ervaring in het algemeen, ervaring in het voetbal is een pré;
- Heeft een grote maatschappelijke betrokkenheid;
- Heeft ervaring met verenigingsstructuren en/of complexe organisaties met meerdere belangen;
- Heeft inzicht in de maatschappelijke rol van voetbal en kan maatschappelijke trends vertalen naar
de sportcontext;
- Is open minded en heeft oog voor nieuwe ontwikkelingen die relevant (kunnen) zijn voor de KNVB
en voetbal in het algemeen;
- is bekend met het functioneren van vrijwilligersorganisaties;
- Is integer en van onbesproken gedrag;
- Draagt transparantie hoog in het vaandel;
- Is een sterke communicator met veel (media)ervaring;
- Is een verbinder (zowel intern als extern, tussen breedte- en topsport);
- Is een teamplayer (specifiek met het oog bestuurders AV en BV, secretaris generaal, directie- en
managementleden en stakeholders van de KNVB);
- Heeft voor de KNVB relevant netwerk; maatschappelijk en in de sport;
- Is representatief voor de KNVB en kan de KNVB nationaal en internationaal goed representeren;
- Is internationaal ervaren;
- Spreekt de Engelse taal vloeiend, beheersing van meerdere moderne talen is gewenst.
Takenpakket bondsvoorzitter
- Is officiële (internationale) vertegenwoordiger van de KNVB;
- Representeert de KNVB bij officiële evenementen, wedstrijden of andere gelegenheden;
- heeft reglementair de algemene leiding binnen de KNVB;
- leidt de bondsbestuurs- en bondsvergaderingen;
- heeft het recht alle vergaderingen en bijeenkomsten bij te wonen en van advies te dienen (m.u.v.
bijeenkomsten van rechtsprekende organen en de licentiecommissie);
- Zorgt voor verbinding tussen amateurvoetbal en betaald voetbal;
- Zorgt voor goede informatievoorziening van het bondsbestuur daar waar het de (internationale)
contacten, belangen en besluiten betreft;
- Werkt nauw samen met de secretaris-generaal.
De bondsvoorzitter is de voorzitter van het bondsbestuur. Het bondsbestuur is - met inachtneming van
de beperkingen zoals vastgelegd in de statuten en het Reglement Amateurvoetbal en het Reglement
Betaald Voetbal - belast met het besturen van de KNVB. Het bondsbestuur kan zijn taken en
bevoegdheden geheel of gedeeltelijk delegeren en heeft dat ook gedaan.
Volgend uit het bondsvoorzitterschap van de KNVB is de bondsvoorzitter op dit moment
- Voorzitter van de stichting events (organisatie internationale events/toernooien);
- Voorzitter van SSZ (vastgoed KNVB campus).
Voorwaarden
- De functie is bezoldigd
- Het tijdsbeslag is met enige ervaring in te schatten op gemiddeld 2 dagen in de week; flexibiliteit
ten aanzien van moment en omvang van inzet is geboden.
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9. UITWERKING AANBEVELINGEN COMMISSIE SCHEIDING DER MACHTEN
Een opdracht uit het rapport Veranderen I Verbinden I Vertrouwen was het doen van onderzoek naar en
het in samenspraak tussen BVO’s en de KNVB-organisatie realiseren van een ‘striktere scheiding der
machten in het betaald voetbal, zulks binnen de mogelijkheden van de van toepassing zijnde
(internationale) regelgeving. Daarmee opdracht te geven voor een voorstel waarmee licentiecommissie
en tuchtrechtspraak strikt onafhankelijk van KNVB in termen van locatie, funding, beloning en bemensing
worden gepositioneerd’. In het voorjaar 2018 is een Commissie Scheiding der machten geformeerd,
bestaande uit Toon van Mierlo (voorzitter), Joost Batelaan (advocaat), Marc Delissen (advocaat), Joris
van Benthem (Feyenoord), Wouter van Zetten (AZ), Suzanne Habets (Roda JC), Hans Schelling (KNVB),
Ruud de Klerk (KNVB), Jan Bluyssen (KNVB) en Mark Boetekees (KNVB). Op 6 juni 2018 heeft de AVBV
ingestemd met de aanbevelingen uit het rapport van de commissie. Binnen het kader van het onderzoek
is ook aandacht besteed aan het amateurvoetbal. De ledenraad amateurvoetbal is inmiddels in het bezit
gesteld van het rapport van de commissie.
Ter vergadering zal de status worden gemeld met betrekking tot de uitwerking van (enkele van) deze
aanbevelingen.
.
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10. REGLEMENTAIRE AANGELEGENHEDEN
10.1. Bekrachtiging uitvoerings-/wijzigingsbesluiten
10.1.1. Uitvoerings-/wijzigingsbesluit Eredivisie Vrouwen seizoen 2018/’19
Voorgesteld wordt het op 11 september 2018 op www.knvb.nl gepubliceerde Uitvoerings-/wijzigingsbesluit
Eredivisie Vrouwen seizoen 2018/’19 te bekrachtigen. Het besluit kan via een klik op de navolgende link
worden geopend: UWB Eredivisie Vrouwen seizoen 2018/’19.
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10. REGLEMENTAIRE AANGELEGENHEDEN
10.2. Voorstellen tot aanpassing van de reglementen
10.2.1. Statuten: degradatie beloftenteams uit derde divisie en screening
Op de buitengewone bondsvergadering d.d. 7 juni 2018 is voorgesteld om met ingang van seizoen
2019/’20 het aantal beloftenteams in de voetbalpiramide als volgt te fixeren:
• vier beloftenteams in de eerste divisie betaald voetbal;
• zes beloftenteams in het amateurvoetbal, waarvan:
o twee beloftenteams in de tweede divisie;
o twee x twee beloftenteams in de derde divisie zaterdag / zondag;
• invoeren beloftencompetitie onder de derde divisie.
Nu de beloftenteams niet verder kunnen degraderen dan de derde divisie, kan een deel van artikel 6 lid 2
van de Statuten worden geschrapt zoals is weergegeven in het hierbij gevoegde voorstel tot aanpassing
van de Statuten (agendapunt 10.2.1.). Beloftenteams die degraderen uit de derde divisie, degraderen naar
de door het bestuur betaald voetbal georganiseerde reservecompetitie betaald voetbal (een competitie
voor tweede elftallen van betaaldvoetbalorganisaties).
De screening heeft betrekking op een tekstuele aanpassing in artikel 7 lid 2 van de Statuten.
10.2.2. Statuten: belet of ontstentenis lid bondsbestuur
Met het oog op de door de bondsvergadering gewenste scheiding tussen toezichthouders en bestuurders
wordt in het hierbij gevoegde voorstel tot aanpassing van de Statuten (agendapunt 10.2.2.) voorgesteld om
statutair te verankeren dat een lid van de raad van toezicht respectievelijk de raad van commissarissen die
ingeval van belet of ontstentenis tijdelijk als plaatsvervanger optreedt van een lid van het bondsbestuur,
gedurende deze plaatsvervanging niet zal deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming van de raad
van toezicht respectievelijk de raad van commissarissen. Bij het onderhavige voorstel tot wijziging is
kennisgenomen van het bepaalde in de Corporate Governance Code.
10.2.3. Arbitragereglement: herziening
Het Arbitragereglement is in het geheel herzien (zowel inhoudelijk als tekstueel), dit onder meer door de
praktijkervaringen van het college van arbiters. Derhalve worden er in de hierbij gevoegde bijlage
(agendapunt 10.2.3.) zowel inhoudelijke als tekstuele aanpassingen voorgesteld. De inhoudelijke
aanpassingen zijn als volgt:
•

•
•

•

Artikel 1 lid 3: het vennootschapsrecht staat grotendeels niet ter vrije bepaling van partijen. De
vernietiging van een besluit van een orgaan van een rechtspersoon geldt (immers) ten opzichte van
een ieder zodat hiervoor de tussenkomst van de gewone rechter is vereist (HR 10 november 2006, NJ
2007/561). Voorgesteld wordt derhalve om reglementair te verankeren dat een vordering tot
vernietiging van een besluit van een orgaan van een rechtspersoon als genoemd in artikel 6 lid 2 onder
a, b of c van de Statuten niet aan arbitrage kan worden onderworpen teneinde te voorkomen dat de
betreffende rechtspersoon een dergelijk besluit, bijvoorbeeld op straffe van nietigheid, moet
terugdraaien.
Artikel 8 lid 1 sub e: vanuit de commissie is het verzoek gekomen een bepaling op te nemen waardoor
het lidmaatschap van een arbiter eindigt met ingang van het moment dat het lid het bondsbestuur
hierom verzoekt.
Artikel 13
o lid 1: processtukken (verzoekschrift, verweerschrift, nadere toelichting en/of akte) die door partijen
aangebracht worden dienen in pdf-bestand aan de algemeen secretaris te worden verstuurd;
o lid 6: deze toevoeging wordt voorgesteld omdat de betreffende sanctie thans niet expliciet staat
uitgeschreven.
Artikel 16 lid 1: in de praktijk bestaat onduidelijkheid met betrekking tot de vraag of een verweerder een
verweerschrift moet indienen. Vanuit de commissie bestaat de behoefte om dit verplicht te (gaan)
stellen. Zie in dit verband ook de voorgestelde wijziging van artikel 35. Het is om deze reden dat wordt
voorgesteld de tweede volzin van artikel 16 lid 1 te schrappen.
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•

•

•
•

•

•

Artikel 29
o lid 1: vertegenwoordigingsbevoegdheid dient te worden aangetoond door een actueel uittreksel uit
het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
o lid 2: een bijzondere schriftelijke volmacht dient uiterlijk twee weken voorafgaande aan de zitting
aan de arbitragecommissie te zijn overlegd.
Artikel 32: uitgangspunt van arbitrale procedures is in het algemeen ‘vertrouwelijkheid’. Binnen de
KNVB geldt juist ‘openbaarheid’ als uitgangspunt. De afgelopen tijd is gebleken dat soms behoefte
bestaat aan vertrouwelijkheid. Na een gezamenlijk verzoek van partijen en/of na een gemotiveerd
verzoek van één partij en gehoord de andere partij kan de arbitragecommissie bepalen dat (deels) een
uitzondering wordt gemaakt op de ‘openbaarheid’. Het uitgangspunt blijft ‘openbaarheid’.
Artikel 34 lid 5: het werkt in de regel sneller en efficiënter als de zaaksecretaris in plaats van de
algemeen secretaris checkt of het verzoekschrift voldoet aan het bepaalde in lid 3 en lid 4.
Artikel 35 lid 2: met deze wijziging wordt beoogd het indienen van een verweerschrift verplicht te
stellen, aldus dat niet-indienen tot toepassing van artikel 77 (vonnis bij niet voeren verweer) leidt. Dat
in lid 1 van ‘kan’ wordt gesproken, valt te verklaren vanuit de gedachte dat het de verweerder
vanzelfsprekend vrijstaat om geen verweerschrift in te dienen, met de genoemde consequenties
(artikel 77) van dien. Met deze voorgestelde wijziging wordt tegemoetgekomen aan een daartoe vanuit
het college van arbiters geuite wens om indiening van een verweerschrift verplicht te stellen (met de
voorgestelde wijziging van lid 2 bestaat aan het bepaalde in lid 5 geen behoefte meer).
Artikel 78
o lid 3: toevoeging zodat het verplicht is de beslissingsmaatstaf in het vonnis te vermelden;
o lid 5: met de aangepaste redactie is aansluiting gezocht bij een recente uitspraak van de Hoge
Raad (HR 20 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:650). Aanvankelijk was de tekst van artikel 78 lid 5
gebaseerd op artikel 30p van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.). Achterliggende
gedachte was dit vijfde lid op te nemen voor bijv. zaken die spelen tegen het einde van de
overschrijvingsperiode. In dergelijke gevallen zou een partij een mondeling vonnis kunnen
frustreren door niet ter zitting te verschijnen, vandaar de wijziging in de aanvang van de bepaling.
Omdat het over arbitrage gaat, wordt gemeend dat ook de beslissingsmaatstaf (‘goede personen
naar billijkheid’; artikel 1054 lid 3 Rv resp. artikel 71 Arbitragereglement) in het mondelinge vonnis
en de latere schriftelijke uitwerking moet worden vermeld.
Artikel 81
o lid 1: wegens aanpassing van artikel 78 lid 3 (beslissingsmaatstaf) dient hier tevens een
aanpassing gemaakt te worden;
o lid 4 (nieuw): met de voorgestelde toevoeging wordt tot uitdrukking gebracht het beginsel van hoor
en wederhoor, zoals dat in gevallen als deze evenzeer geldt (vgl. ook artikel 1060 lid 4 Rv). De
tweede volzin is toegevoegd, omdat de voorbije tijd in het kader van artikel 82 is gebleken dat
partijen met een verzoek op de voet daarvan een hernieuwde zitting/behandeling konden forceren.
Zowel in de gevallen van artikel 81 en 82 is dat niet de bedoeling, tenzij de arbitragecommissie
anders oordeelt. Dit is in de thans gebruikte formulering (artikel 81 lid 4 resp. artikel 82 lid 1)
vastgelegd.

10.2.4. Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen, Opleidingsvergoeding en
Solidariteitsbijdrage: termijnbetalingen inzake solidariteitsbijdrage
In het hierbij gevoegde voorstel tot aanpassing van het Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen,
Opleidingsvergoeding en Solidariteitsbijdrage (agendapunt 10.2.4.) wordt voorgesteld om artikel 15 lid 1
verder te verduidelijken en in lijn te brengen met de FIFA-regels met betrekking tot voorwaardelijke
vergoedingen en/of termijnbetalingen in geval van het moeten betalen van een (nationale)
solidariteitsbijdrage. Artikel 2 lid 1 Annexe 5 van de FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players
luidt in dit verband als volgt: ‘The new club shall pay the solidarity contribution to the training club(s)
pursuant to the above provisions no later than 30 days after the player’s registration or, in case of
contingent payments, 30 days after the date of such payments.’
Met voorwaardelijke vergoedingen worden vergoedingen bedoeld die pas hoeven te worden betaald indien
een voorwaarde is ingetreden, denk aan het spelen van een x-aantal wedstrijden door de speler in kwestie
voor de aankopende club, het behalen van Europees voetbal door de aankopende club, het winnen van
één of meerdere titels door de aankopende club.
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Met termijnbetalingen worden betalingen bedoeld, op een overeengekomen datum, die door beide clubs
zijn overeengekomen in de transferovereenkomst (bijv. indien de totale vergoeding 3.000.000 EUR is en
afgesproken is dat deze vergoeding in meerdere termijnen wordt betaald, 1.000.000 EUR per datum
overschrijving, 1.000.000 EUR per 1 januari van het aankomende jaar en 1.000.000 EUR per 1 januari van
het daaropvolgende jaar).
10.2.5. Reglement Intermediairs: publicatie betalingen intermediairs
Uit de huidige tekst van artikel 3 lid 2 van het Reglement Intermediairs volgt dat de KNVB uiterlijk op
31 maart van enig jaar het bedrag publiceert dat elk van de aangesloten clubs “is overeengekomen” om in
“de voorafgaande periode” te betalen aan intermediairs “die door de KNVB zijn geregistreerd”.
Deze regel is ingevoerd nadat er eerder onduidelijkheid is geweest omtrent de wijze waarop de KNVB de
publicatie in dezen verzorgt. Inmiddels wordt aan dit onderwerp ook aandacht besteed in de UEFA Club
Licensing and Financial Fair Play Regulations. In artikel 47bis van deze regelgeving is het navolgende
bepaald:
‘The licence applicant must publish on its website or on the website of its licensor by the date (which
cannot be later than the date of the submission of the list of licensing decision to the UEFA administration)
and in the form communicated by the licensor:
a) the total amount paid in the latest reporting period to or for the benefit of agents/intermediaries; and
b) the last audited annual financial information assessed by the licensor.’
Ter voorkoming dat er meerdere reglementaire systemen bestaan om hetzelfde te bewerkstelligen, wordt in
het hierbij gevoegde voorstel (agendapunt 10.2.5.) voorgesteld om de verplichting in het Reglement
Intermediairs aan te laten sluiten op het bepaalde in UEFA-reglementering (waarmee nog steeds wordt
voldaan aan de verplichtingen ingevolge het in dezen van toepassing zijnde FIFA-reglement).
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Degradatie beloftenteams uit derde divisie en screening

Statuten
Artikel 6 – Leden
1.
2. Als gewoon lid kunnen worden toegelaten:
(…)
b. Stichtingen, naamloze vennootschappen
en besloten vennootschappen, anders dan
genoemd in lid 2 onder a.3, alle voor zover
zij zich ten doel stellen om uitsluitend deel
te nemen aan:
- de competities van de sectie betaald
voetbal;
- de competities om de KNVB-beker;
- de competitie eredivisie vrouwen;
- de mannen veldvoetbalcompetities
tweede en derde divisie van de sectie
amateurvoetbal met hun tweede team;
- in geval van degradatie uit voornoemde
competitie derde divisie, de mannen
veldvoetbalcompetities voor
standaardelftallen van de sectie
amateurvoetbal anders dan
voornoemde competities tweede en
derde divisie, met hun tweede team;
- de landelijke jeugdcompetities voor
spelers in de leeftijdsklassen Onder 19,
Onder 18, Onder 17, Onder 16, Onder
15, Onder 14, Onder 13, Onder 12,
Onder 11, Onder 10, Onder 9, Onder 8
Onder 7 en Onder 6 voor zover zij
voldoen aan de voorwaarden als
genoemd in artikel 13 lid 1 en 3 van het
Algemeen Reglement; of
- in geval van degradatie uit de
voornoemde landelijke
jeugdcompetities, de door de sectie
amateurvoetbal te organiseren
jeugdcompetities voor spelers in de
leeftijdsklassen Onder 19, Onder 18,
Onder 17, Onder 16, Onder 15, Onder
14, Onder 13, Onder 12, Onder 11,
Onder 10, Onder 9, Onder 8 Onder 7
en Onder 6;
(…)
3. t/m 7.

1. (ongewijzigd)
2. Als gewoon lid kunnen worden toegelaten:
(…)
b. Stichtingen, naamloze vennootschappen
en besloten vennootschappen, anders dan
genoemd in lid 2 onder a.3, alle voor zover
zij zich ten doel stellen om uitsluitend deel
te nemen aan:
- de competities van de sectie betaald
voetbal;
- de competities om de KNVB-beker;
- de competitie eredivisie vrouwen;
- de mannen veldvoetbalcompetities
tweede en derde divisie van de sectie
amateurvoetbal met hun tweede team;
- in geval van degradatie uit voornoemde
competitie derde divisie, de mannen
veldvoetbalcompetities voor
standaardelftallen van de sectie
amateurvoetbal anders dan
voornoemde competities tweede en
derde divisie, met hun tweede team;
- de landelijke jeugdcompetities voor
spelers in de leeftijdsklassen Onder 19,
Onder 18, Onder 17, Onder 16, Onder
15, Onder 14, Onder 13, Onder 12,
Onder 11, Onder 10, Onder 9, Onder 8
Onder 7 en Onder 6 voor zover zij
voldoen aan de voorwaarden als
genoemd in artikel 13 lid 1 en 3 van het
Algemeen Reglement; of
- in geval van degradatie uit de
voornoemde landelijke
jeugdcompetities, de door de sectie
amateurvoetbal te organiseren
jeugdcompetities voor spelers in de
leeftijdsklassen Onder 19, Onder 18,
Onder 17, Onder 16, Onder 15, Onder
14, Onder 13, Onder 12, Onder 11,
Onder 10, Onder 9, Onder 8 Onder 7
en Onder 6;
(…)
3. t/m 7. (ongewijzigd)

TOELICHTING
Op de buitengewone bondsvergadering d.d. 7 juni 2018 is voorgesteld om met ingang van seizoen
2019/’20 het aantal beloftenteams in de voetbalpiramide als volgt te fixeren:
- vier beloftenteams in de eerste divisie betaald voetbal;
- zes beloftenteams in het amateurvoetbal, waarvan:
o twee beloftenteams in de tweede divisie;
o twee x twee beloftenteams in de derde divisie zaterdag / zondag;
- invoeren beloftencompetitie onder de derde divisie.
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Nu de beloftenteams niet verder kunnen degraderen dan de derde divisie, kan een deel van artikel 6
lid 2 van de Statuten worden geschrapt. Beloftenteams die degraderen uit de derde divisie,
degraderen naar de door het bestuur betaald voetbal georganiseerde reservecompetitie betaald
voetbal (een competitie voor tweede elftallen van betaaldvoetbalorganisaties).
Artikel 7 – Verplichtingen van de leden
1.
2. De in artikel 6 lid 2 onder a van deze Statuten
genoemde verenigingen zijn bovendien
verplicht in haar statuten een bepaling op te
nemen, inhoudend dat
- de tot haar of haar voetbalafdeling
toetredende of toegetreden leden, dan wel
- degenen, die in de vereniging een al dan
niet betaalde functie - welke dan ook bekleden of zullen bekleden,
zich verplichten lid van de KNVB te worden en
te blijven.
3. t/m 7.

1. (ongewijzigd)
2. De in artikel 6 lid 2 onder a van deze Statuten
genoemde verenigingen zijn bovendien
verplicht in haar statuten een bepaling op te
nemen, inhoudend inhoudende dat
- de tot haar of haar voetbalafdeling
toetredende of toegetreden leden, dan wel
- degenen, die in de vereniging een al dan
niet betaalde functie - welke dan ook bekleden of zullen bekleden,
zich verplichten lid van de KNVB te worden en
te blijven.
3. t/m 7. (ongewijzigd)

TOELICHTING
Er was abusievelijk “inhoudend” in plaats van “inhoudende” opgenomen in dit artikel.
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Belet of ontstentenis lid bondsbestuur

Statuten
Artikel 12 – Bondsbestuur
1. Het bondsbestuur bestaat uit drie leden, te
weten:
a. een voorzitter, de bondsvoorzitter;
b. twee leden.
2. De bondsvoorzitter wordt kandidaat gesteld
door ten minste tien bondsafgevaardigden
en/of door het bondsbestuur en in functie
benoemd door de bondsvergadering. De
maximale zittingsduur van de bondsvoorzitter
bedraagt twaalf jaar.
3. De functies van de leden als genoemd in lid 1
onder b van dit artikel worden bekleed door:
a. de door de raad van toezicht
amateurvoetbal benoemde directeurbestuurder amateurvoetbal, dan wel,
indien het bestuur amateurvoetbal uit meer
dan één persoon bestaat, de voorzitter van
het bestuur amateurvoetbal, die in die
hoedanigheid gelijktijdig benoemd is tot lid
van het bondsbestuur.
b. de door de raad van commissarissen
betaald voetbal benoemde directeurbestuurder betaald voetbal, dan wel, indien
het bestuur betaald voetbal uit meer dan
één persoon bestaat, de voorzitter van het
bestuur betaald voetbal, die in die
hoedanigheid gelijktijdig benoemd is tot lid
van het bondsbestuur.
Verlies van de in dit lid genoemde
hoedanigheid van directeur-bestuurder
amateurvoetbal, dan wel voorzitter van het
bestuur amateurvoetbal respectievelijk
directeur-bestuurder betaald voetbal, dan wel
voorzitter van het bestuur betaald voetbal,
leidt tot beëindiging van het lidmaatschap van
het bondsbestuur.
4. In geval van belet of ontstentenis van:
a. de bondsvoorzitter, blijven de
overblijvende leden van het bondsbestuur
met het besturen van de KNVB belast en
zal zo spoedig mogelijk moeten worden
voorzien in de benoeming van een nieuwe
bondsvoorzitter door de bondsvergadering;
b. het lid als genoemd in lid 3 onder a van dit
artikel, treedt tijdelijk een door de raad van
toezicht amateurvoetbal op grond van
artikel 7 lid 4 van het Reglement
Amateurvoetbal aangewezen
plaatsvervanger, in al diens rechten en
plichten als lid van het bondsbestuur. In
geval van belet of ontstentenis van ook de
plaatsvervanger, dan treedt,
overeenkomstig artikel 3 lid 3 van het
Reglement Amateurvoetbal, tijdelijk de
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1. (ongewijzigd)

2. (ongewijzigd)

3. (ongewijzigd)

4. In geval van belet of ontstentenis van:
a. de bondsvoorzitter, blijven de
overblijvende leden van het bondsbestuur
met het besturen van de KNVB belast en
zal zo spoedig mogelijk moeten worden
voorzien in de benoeming van een nieuwe
bondsvoorzitter door de bondsvergadering;
b. het lid als genoemd in lid 3 onder a van dit
artikel, treedt tijdelijk een door de raad van
toezicht amateurvoetbal op grond van
artikel 7 lid 4 van het Reglement
Amateurvoetbal aangewezen
plaatsvervanger, in al diens rechten en
plichten als lid van het bondsbestuur. In
geval van belet of ontstentenis van ook de
plaatsvervanger, dan treedt,
overeenkomstig artikel 3 lid 3 van het
Reglement Amateurvoetbal, tijdelijk de
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voorzitter van de raad van toezicht
amateurvoetbal of een ander daartoe door
de raad van toezicht aangewezen lid van
de raad van toezicht, in al diens rechten en
plichten als lid van het bondsbestuur. De
raad van toezicht voorziet zo spoedig
mogelijk in de benoeming of aanwijzing
van een nieuw lid van het bondsbestuur,
als genoemd in lid 3 onder a van dit artikel;
c. het lid als genoemd in lid 3 onder b van dit
artikel, treedt tijdelijk een door de raad van
commissarissen betaald voetbal op grond
van artikel 7 van het Reglement Betaald
Voetbal aangewezen plaatsvervanger, in
al diens rechten en plichten als lid van het
bondsbestuur. In geval van belet of
ontstentenis van ook de plaatsvervanger,
dan treedt, overeenkomstig artikel 3 lid 4
van het Reglement Betaald Voetbal,
tijdelijk 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, in al diens
rechten en plichten als lid van het
bondsbestuur. De raad van
commissarissen voorziet zo spoedig
mogelijk in de benoeming of aanwijzing
van een nieuw lid van het bondsbestuur,
als genoemd in lid 3 onder b van dit artikel.

5. en 6.

voorzitter van de raad van toezicht
amateurvoetbal of een ander daartoe door
de raad van toezicht aangewezen lid van
de raad van toezicht, in al diens rechten en
plichten als lid van het bondsbestuur. Het
betreffende lid van de raad van toezicht zal
gedurende deze plaatsvervanging niet
deelnemen aan de beraadslaging en
besluitvorming van de raad van toezicht.
De raad van toezicht voorziet zo spoedig
mogelijk in de benoeming of aanwijzing
van een nieuw lid van het bondsbestuur,
als genoemd in lid 3 onder a van dit artikel;
c. het lid als genoemd in lid 3 onder b van dit
artikel, treedt tijdelijk een door de raad van
commissarissen betaald voetbal op grond
van artikel 7 van het Reglement Betaald
Voetbal aangewezen plaatsvervanger, in
al diens rechten en plichten als lid van het
bondsbestuur. In geval van belet of
ontstentenis van ook de plaatsvervanger,
dan treedt, overeenkomstig artikel 3 lid 4
van het Reglement Betaald Voetbal,
tijdelijk 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, in al diens
rechten en plichten als lid van het
bondsbestuur. Het betreffende lid van de
raad van commissarissen zal gedurende
deze plaatsvervanging niet deelnemen aan
de beraadslaging en besluitvorming van de
raad van commissarissen. De raad van
commissarissen voorziet zo spoedig
mogelijk in de benoeming of aanwijzing
van een nieuw lid van het bondsbestuur,
als genoemd in lid 3 onder b van dit artikel.
5. en 6. (ongewijzigd)

TOELICHTING
Met het oog op de door de bondsvergadering gewenste scheiding tussen toezichthouders en
bestuurders wordt voorgesteld om statutair te verankeren dat een lid van de raad van toezicht
respectievelijk de raad van commissarissen die ingeval van belet of ontstentenis tijdelijk als
plaatsvervanger optreedt van een lid van het bondsbestuur, gedurende deze plaatsvervanging niet zal
deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming van de raad van toezicht respectievelijk de raad
van commissarissen.
Bij het onderhavige voorstel tot wijziging is kennisgenomen van het bepaalde in de Corporate
Governance Code.
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Herziening

Arbitragereglement
Artikel 1 – Toepassingsgebied
1. en 2.
3. In afwijking van het bepaalde in de leden 1 en
2 van dit artikel kunnen aan arbitrage op de
voet van dit reglement niet worden
onderworpen geschillen betreffende de
betaling van contributies, donaties en
dergelijke financiële bijdragen, die natuurlijke
personen genoemd in artikel 6 lid 2 onder d
van de Statuten verschuldigd zijn aan
rechtspersonen genoemd in dat artikellid
onder a, b of c.

4.

1. en 2. (ongewijzigd)
3. In afwijking van het bepaalde in de leden 1 en
2 van dit artikel kunnen aan arbitrage op de
voet van dit reglement niet worden
onderworpen geschillen betreffende:
a. de betaling van contributies, donaties en
dergelijke financiële bijdragen, die
natuurlijke personen genoemd in artikel 6
lid 2 onder d van de Statuten verschuldigd
zijn aan rechtspersonen genoemd in dat
artikellid onder a, b of c;
b. de vernietiging van besluiten – ook als dit
indirect wordt gevorderd in de vorm van
een veroordeling tot ongedaanmaking van
het desbetreffende besluit – van een
orgaan van een rechtspersoon genoemd in
artikel 6 lid 2 onder a, b of c van de
Statuten.
4. (ongewijzigd)

TOELICHTING
Het vennootschapsrecht staat grotendeels niet ter vrije bepaling van partijen. De vernietiging van een
besluit van een orgaan van een rechtspersoon geldt (immers) ten opzichte van een ieder zodat
hiervoor de tussenkomst van de gewone rechter is vereist (HR 10 november 2006, NJ 2007/561).
Voorgesteld wordt derhalve om reglementair te verankeren dat een vordering tot vernietiging van een
besluit van een orgaan van een rechtspersoon als genoemd in artikel 6 lid 2 onder a, b of c van de
Statuten niet aan arbitrage kan worden onderworpen teneinde te voorkomen dat de betreffende
rechtspersoon een dergelijk besluit, bijvoorbeeld op straffe van nietigheid, moet terugdraaien.
Artikel 8 – Einde van het lidmaatschap
1. Het lidmaatschap van het college van arbiters
eindigt:
a. met het einde van de derde
bondsvergadering zoals genoemd in artikel
21 lid 1 onder b van de Statuten, na die
waarin het lid is benoemd;
b. met ingang van het moment dat het lid
ophoudt lid van de KNVB te zijn;
c. met ingang van het moment dat het lid in
functie treedt van dan wel zitting neemt als
lid in:
- de bestuurlijke macht;
- de wetgevende macht;
- de centrale spelersraad;
d. na een maximale zittingsduur van twaalf
jaar.

2. en 3.

1. Het lidmaatschap van het college van arbiters
eindigt:
a. met het einde van de derde
bondsvergadering zoals genoemd in artikel
21 lid 1 onder b van de Statuten, na die
waarin het lid is benoemd;
b. met ingang van het moment dat het lid
ophoudt lid van de KNVB te zijn;
c. met ingang van het moment dat het lid in
functie treedt van dan wel zitting neemt als
lid in:
- de bestuurlijke macht;
- de wetgevende macht;
- de centrale spelersraad;
d. na een maximale zittingsduur van twaalf
jaar;
e. met ingang van het moment dat het lid het
bondsbestuur hierom verzoekt.
2. en 3. (ongewijzigd)

TOELICHTING
Vanuit de commissie is het verzoek gekomen een bepaling met deze strekking op te nemen.
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Artikel 11 – Algemeen secretaris en secretarissen
1. De algemeen secretaris en de secretarissen
1. De algemeen secretaris en de secretarissen
van het college van arbiters worden door het
van het college van arbiters worden door het
bondsbestuur van de KNVB benoemd en
bondsbestuur van de KNVB benoemd en
ontslagen.
ontslagen.
2. t/m 3.
2. t/m 3. (ongewijzigd)
TOELICHTING
De bewoordingen ‘van de KNVB’ zijn overbodig nu uit de begripsbepalingen blijkt dat met het
bondsbestuur het bestuur van de KNVB wordt bedoeld.
Artikel 13 – Elektronische berichtgeving door partijen
1. Ieder verzoekschrift, verweerschrift, nadere
1. Ieder processtuk (verzoekschrift,
toelichting, mededeling of ander bericht door
verweerschrift, nadere toelichting en/of akte),
of namens een partij in het kader van een aan
en andere mededelingen of ander
dit reglement onderworpen geschil wordt,
berichtgeving door of namens een partij in het
tenzij dit voor deze partij niet mogelijk is
kader van een aan dit reglement onderworpen
omdat zij niet beschikt over een e-mailadres,
geschil wordten, tenzij dit voor deze partij niet
uitsluitend per e-mail verzonden naar het emogelijk is omdat zij niet beschikt over een emailadres van de algemeen secretaris van het
mailadres, uitsluitend per e-mail (en wat
college van arbiters,
betreft ieder van de hiervoor genoemde
arbitragecommissie@knvb.nl, zulks onder
processtukken in de vorm van een pdfgelijktijdige toezending per e-mail aan de
bestand) verzonden naar het e-mailadres van
wederpartij of, in voorkomend geval, de
de algemeen secretaris van het college van
advocaat of de bijzonder daartoe schriftelijk
arbiters, arbitragecommissie@knvb.nl, zulks
gevolmachtigde van de wederpartij. De
onder gelijktijdige toezending per e-mail aan
gelijktijdige elektronische toezending aan de
de wederpartij of, in voorkomend geval, de
wederpartij zoals hiervoor bedoeld, kan
advocaat of de bijzonder daartoe schriftelijk
achterwege blijven indien de inzendende partij
gevolmachtigde van de wederpartij. De
niet beschikt over het e-mailadres van
gelijktijdige elektronische toezending aan de
wederpartij.
wederpartij zoals hiervoor bedoeld, kan
achterwege blijven indien de inzendende partij
niet beschikt over het e-mailadres van
wederpartij.
2. t/m 5
2. t/m 5. (ongewijzigd)
6. Indien niet is voldaan aan de verplichtingen
6. Indien niet is voldaan aan de verplichtingen
die voortvloeien uit lid 1 onderscheidenlijk lid
die voortvloeien uit lid 1 onderscheidenlijk lid
4 van dit artikel, stelt de algemeen secretaris
4 van dit artikel, stelt de algemeen secretaris
van het college van arbiters onderscheidenlijk
van het college van arbiters onderscheidenlijk
de secretaris van de arbitragecommissie de
de secretaris van de arbitragecommissie de
desbetreffende partij in de gelegenheid dit
desbetreffende partij in de gelegenheid dit
verzuim te herstellen binnen een daartoe te
verzuim te herstellen binnen een daartoe te
bepalen termijn. Wordt van deze gelegenheid
bepalen termijn. Wordt van deze gelegenheid
geen gebruik gemaakt, dan kan eiser niet
geen gebruik gemaakt, dan kan eiser nietontvankelijk worden verklaard en kan in
ontvankelijk worden verklaard en kan in
andere gevallen de arbitragecommissie hieruit
andere gevallen de arbitragecommissie het
de gevolgtrekking maken die zij geraden acht.
desbetreffende – in lid 1 van dit artikel
genoemde processtuk buiten beschouwing
laten en overigens hieruit de gevolgtrekking
maken die zij geraden acht, waaronder,
bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, toewijzing
van de vordering, tenzij deze de
arbitragecommissie onrechtmatig of
ongegrond voorkomt.
7.
7. (ongewijzigd)
TOELICHTING
Lid 1: Opgenomen om hierover geen misverstand te laten bestaan. In de gevallen waarin eiser(es) of
verweerder professionele rechtsbijstand heeft, geschiedt dit al.
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Lid 6: Deze toevoeging wordt voorgesteld omdat de betreffende sanctie thans niet expliciet staat
uitgeschreven.
Artikel 16 – Beroep op onbevoegdheid
1. De verweerder die in het arbitraal geding is
verschenen en die een beroep op de
onbevoegdheid van de arbitragecommissie
wenst te doen op grond dat
a. het geschil geen geschil is zoals genoemd
in artikel 1 leden 1 en/of 2 van dit
reglement;
b. het geschil een geschil is zoals genoemd
in artikel 1 lid 3 van dit reglement;
c. de arbitragecommissie niet
overeenkomstig het in dit reglement
bepaalde is samengesteld; of
d. een geldige overeenkomst tot arbitrage
zoals genoemd in artikel 1 lid 1 onder c
van dit reglement ontbreekt,
dient dit beroep te doen vóór alle weren.
Dienovereenkomstig dient het beroep te
worden gedaan uiterlijk in het verweerschrift
dan wel, bij gebreke van een verweerschrift,
voorafgaand aan het eerste mondelinge
verweer.
2. t/m 4.

1. De verweerder die in het arbitraal geding is
verschenen en die een beroep op de
onbevoegdheid van de arbitragecommissie
wenst te doen op grond dat
a. het geschil geen geschil is, zoals genoemd
in artikel 1 leden 1 en/of 2 van dit
reglement;
b. het geschil een geschil is, zoals genoemd
in artikel 1 lid 3 van dit reglement;
c. de arbitragecommissie niet
overeenkomstig het in dit reglement
bepaalde is samengesteld; of
d. een geldige overeenkomst tot arbitrage
zoals genoemd in artikel 1 lid 1 onder c
van dit reglement ontbreekt,
dient dit beroep te doen vóór alle weren in het
door haar in te dienen verweerschrift.
Dienovereenkomstig dient het beroep te
worden gedaan uiterlijk in het verweerschrift
dan wel, bij gebreke van een verweerschrift,
voorafgaand aan het eerste mondelinge
verweer.
2. t/m 4. (ongewijzigd)

TOELICHTING
In de praktijk bestaat onduidelijkheid met betrekking tot de vraag of een verweerder een verweerschrift
moet indienen. Vanuit de commissie bestaat de behoefte om dit verplicht te (gaan) stellen. Zie in dit
verband ook de voorgestelde wijziging van artikel 35. Het is om deze reden dat wordt voorgesteld de
tweede volzin van artikel 16 lid 1 te schrappen.
Artikel 18 – Beëindiging van de opdracht bij trage uitvoering
1. Indien de arbitragecommissie, ondanks
1. Indien de arbitragecommissie, ondanks
herhaalde aanmaning, haar opdracht, alle
herhaalde aanmaning, haar opdracht, alle
omstandigheden in aanmerking genomen, op
omstandigheden in aanmerking genomen, op
onaanvaardbaar trage wijze uitvoert, kan de
onaanvaardbaar trage wijze uitvoert, kan de
meest gerede partij zich op de voet van het
meest gerede partij zich op de voet van het
bepaalde in de wet wenden tot de president
bepaalde in de wet wenden tot de
van de rechtbank met het verzoek de
voorzieningenrechter president van de
opdracht van de arbitragecommissie te
rechtbank Midden-Nederland (locatie Utrecht)
beëindigen. De partij die het verzoek doet,
met het verzoek de opdracht van de
zendt terstond kopieën van het verzoek aan
arbitragecommissie te beëindigen. De partij
de algemeen secretaris. De algemeen
die het verzoek doet, zendt terstond kopieën
secretaris zendt terstond een kopie aan de
van het verzoek aan de algemeen secretaris.
arbitragecommissie en de andere partij.
De algemeen secretaris zendt terstond een
kopie aan de arbitragecommissie en de
andere partij.
2. Indien de president van de rechtbank de
2. Indien de voorzieningenrechter president van
opdracht van de arbitragecommissie
de rechtbank Midden-Nederland (locatie
beëindigt, belast de algemeen voorzitter
Utrecht) de opdracht van de
terstond een nieuwe arbitragecommissie met
arbitragecommissie beëindigt, belast de
de beslechting van het geschil. De nieuwe
algemeen voorzitter terstond een nieuwe
arbitragecommissie bepaalt op welke wijze
arbitragecommissie met de beslechting van
het geding wordt voortgezet, met dien
het geschil. De nieuwe arbitragecommissie
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verstande dat, tenzij de arbitragecommissie
met instemming van de partijen anders
bepaalt, in ieder geval een zitting zal worden
gehouden waarop de partijen in de
gelegenheid worden gesteld hun standpunten
mondeling toe te lichten. Het bepaalde in
artikel 38 lid 2 van dit reglement is van
overeenkomstige toepassing.
3.
4. Partijen kunnen, in afwijking van het bepaalde
in lid 2 van dit artikel, overeenkomen dat de
bevoegdheid van de rechter herleeft indien,
de president van de rechtbank de opdracht
van de arbitragecommissie beëindigt en de
grond voor de bevoegdheid van de
arbitragecommissie een overeenkomst tot
arbitrage, genoemd in artikel 1 lid 1 onder c
van dit reglement was.

bepaalt op welke wijze het geding wordt
voortgezet, met dien verstande dat, tenzij de
arbitragecommissie met instemming van de
partijen anders bepaalt, in ieder geval een
zitting zal worden gehouden waarop de
partijen in de gelegenheid worden gesteld hun
standpunten mondeling toe te lichten. Het
bepaalde in artikel 38 lid 2 van dit reglement
is van overeenkomstige toepassing.
3. (ongewijzigd)
4. Partijen kunnen, in afwijking van het bepaalde
in lid 2 van dit artikel, overeenkomen dat de
bevoegdheid van de rechter herleeft indien,
de voorzieningenrechterpresident van de
rechtbank Midden-Nederland (locatie Utrecht)
de opdracht van de arbitragecommissie
beëindigt en de grond voor de bevoegdheid
van de arbitragecommissie een overeenkomst
tot arbitrage, genoemd in artikel 1 lid 1 onder
c van dit reglement was.

TOELICHTING
Dit houdt verband met de in de wet (Rv) gehanteerde terminologie (t.a.v. voorzieningenrechter).
Toegevoegd teneinde over de relatieve competentie geen misverstand te laten bestaan.
Artikel 21 – Benoeming van de leden
1. Zo spoedig mogelijk nadat het verzoekschrift
door de algemeen secretaris is ontvangen,
benoemt de algemeen voorzitter de leden,
dan wel het lid van de arbitragecommissie
waaraan hij de beslechting van het geschil
opdraagt. De algemeen voorzitter is verplicht
zorg te dragen voor een paritaire
samenstelling van de arbitragecommissie.

2. t/m 4.

1. Zo spoedig mogelijk nadat het verzoekschrift
door de algemeen secretaris is ontvangen op
de wijze als voorzien in artikel 13 van dit
reglement, benoemt de algemeen voorzitter
de leden, dan wel het lid van de
arbitragecommissie waaraan hij de
beslechting van het geschil opdraagt. De
algemeen voorzitter is verplicht zorg te dragen
voor een paritaire samenstelling van de
arbitragecommissie.
2. t/m 4. (ongewijzigd)

TOELICHTING
Toevoeging ter volledigheid.
Artikel 24 – Wraking
1. Een partij kan een arbiter wraken, indien
gerechtvaardigde twijfel bestaat aan diens
onpartijdigheid of onafhankelijkheid binnen
vier weken na ontvangst van de mededeling
van een reeds benoemde arbiter als bedoeld
in lid 2 van dit artikel of, bij gebreke daarvan,
binnen vier weken nadat de reden tot wraking
aan de wrakende partij bekend is geworden.
2.
3. De partij die een arbiter wraakt, doet daarvan
op de wijze als voorzien in artikel 13 van dit
reglement mededeling, onder vermelding van
de reden voor wraking..
4. Indien de gewraakte arbiter niet binnen twee
weken respectievelijk zes weken ingeval hij
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1. Een partij kan een arbiter wraken, indien
gerechtvaardigde twijfel bestaat aan diens
onpartijdigheid of onafhankelijkheid. Wraking
dient te geschieden binnen vier weken na
ontvangst van de mededeling van een reeds
benoemde arbiter als bedoeld in lid 2 van dit
artikel of, bij gebreke daarvan, binnen vier
weken nadat de reden tot wraking aan de
wrakende partij bekend is geworden.
2. (ongewijzigd)
3. De partij die een arbiter wraakt, doet daarvan
op de wijze als voorzien in artikel 13 van dit
reglement mededeling, onder vermelding van
de reden voor wraking..
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buiten Nederland woont of verblijft, na de dag
waarop de mededeling genoemd in lid 3 van
dit artikel is ingediend, de algemeen voorzitter
verzoekt om hem van zijn opdracht te
ontheffen, waarover partijen schriftelijk zullen
worden geïnformeerd, kan de wrakende partij
zich binnen vier weken na het doen van de
mededeling genoemd in lid 3 van dit artikel op
de voet van het bepaalde in de wet wenden
tot de voorzieningenrechter van de rechtbank
met het verzoek over de gegrondheid van de
wraking te beslissen. Indien de gewraakte
arbiter of een der partijen buiten Nederland
woont of verblijft, is de hiervoor in dit lid
genoemde termijn voor de wrakende partij om
zich te wenden tot de voorzieningenrechter
acht weken. De partij die het verzoek indient
bij de voorzieningenrechter, doet hiervan
mededeling op de wijze als voorzien in artikel
13 van dit reglement onder overlegging van
een kopie van het verzoek tot wraking. De
algemeen secretaris zendt terstond een kopie
aan de arbiter tegen wie het verzoek tot
wraking zich richt.
5. t/m 6.

buiten Nederland woont of verblijft, na de dag
waarop de mededeling genoemd in lid 3 van
dit artikel is ingediend, de algemeen voorzitter
verzoekt om hem van zijn opdracht te
ontheffen, waarover partijen schriftelijk zullen
worden geïnformeerd, kan de wrakende partij
zich, binnen vier weken na het doen van de
mededeling genoemd in lid 3 van dit artikel,
op de voet van het bepaalde in de wet
wenden tot de voorzieningenrechter van de
rechtbank Midden-Nederland (locatie Utrecht)
met het verzoek over de gegrondheid van de
wraking te beslissen. Indien de gewraakte
arbiter of een der partijen buiten Nederland
woont of verblijft, is de hiervoor in dit lid
genoemde termijn voor de wrakende partij om
zich te wenden tot de voorzieningenrechter
acht weken. De partij die het verzoek indient
bij de voorzieningenrechter, doet hiervan
mededeling op de wijze als voorzien in artikel
13 van dit reglement onder overlegging van
een kopie van het verzoek tot wraking. De
algemeen secretaris zendt een kopie daarvan
terstond een kopie aan de arbiter tegen wie
het verzoek tot wraking zich richt.
5. t/m 6. (ongewijzigd)

TOELICHTING
Lid 1: toevoeging ter volledigheid.
Lid 4: toevoeging ter volledigheid.
Artikel 29 – Persoonlijke verschijning, vertegenwoordiging en bijstand
1. Een rechtspersoon verschijnt in persoon voor
1. Een rechtspersoon verschijnt in persoon voor
de arbitragecommissie door zich te doen
de arbitragecommissie in persoon door zich te
vertegenwoordigen door een orgaan daarvan
doen vertegenwoordigen door een orgaan
of door één of meer personen van wie de
daarvan of door één of meer personen van
statuten van die rechtspersoon bepalen dat
wie de statuten van die rechtspersoon
aan hen vertegenwoordigingsbevoegdheid
bepalen dat aan hen
toekomt.
vertegenwoordigingsbevoegdheid toekomt.
Deze bevoegdheid dient te worden
aangetoond door een actueel uittreksel uit het
Handelsregister van de Kamer van
Koophandel.
2. Indien een partij niet in persoon voor de
2. Indien een partij niet in persoon voor de
arbitragecommissie verschijnt, kan zij zich
arbitragecommissie verschijnt, kan zij zich
doen vertegenwoordigen door een advocaat
doen vertegenwoordigen door een advocaat
of een bijzonderlijk daartoe schriftelijk
of een bijzonderlijk daartoe schriftelijk
gevolmachtigde.
gevolmachtigde. Een bijzondere schriftelijke
volmacht dient uiterlijk twee weken
voorafgaande aan de zitting aan de
arbitragecommissie te zijn overgelegd.
3. en 4.
3. en 4. (ongewijzigd)
TOELICHTING
Lid 1: Teneinde te voorkomen dat er uittreksels bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
moeten worden opgevraagd om de bevoegdheid van een functionaris te kunnen controleren wordt
voorgesteld om verplicht te stellen dat deze uittreksels moeten worden overgelegd.
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Lid 2: Idem lid 1. De toevoeging aan het slot is gedaan, omdat denkbaar is dat een partij het eerst zelf
doet en voorafgaande aan de zitting alsnog besluit een bijzonder gevolmachtigde in te schakelen.
Voor een advocaat dient deze eis niet te worden gesteld, vanwege de gedachte dat deze op zijn
woord wordt geloofd.
Artikel 31 – Taal van de procedure
1. De procedure wordt gevoerd in de
Nederlandse taal. Het verzoekschrift, het
verweerschrift , de nadere toelichtingen en
andere berichten dienen in de Nederlandse
taal te zijn opgesteld.
2. t/m 4.

1. De procedure wordt gevoerd in de
Nederlandse taal. Het verzoekschrift, het
verweerschrift , de nadere toelichtingen en
andere berichten dienen in de Nederlandse
taal te zijn opgesteld.
2. t/m 4.

TOELICHTING
Enkel spatie weggehaald na verweerschrift.
Artikel 32 – Openbaarheid
1. De zittingen van de arbitragecommissie zijn
openbaar. Op grond van gewichtige redenen
kan de arbitragecommissie bepalen dat een
zitting geheel of gedeeltelijk achter gesloten
deuren plaatsvindt.

2. Op grond van gewichtige redenen kan de
arbitragecommissie bepalen dat de gehele
arbitrage vertrouwelijk is. In dat geval zijn alle
betrokken partijen en personen gehouden tot
geheimhouding, behoudens en voor zover
openbaarmaking uit de wet of de
overeenkomst van partijen voortvloeit.

1. De zittingen van de arbitragecommissie zijn
openbaar. Indien beide partijen de
arbitragecommissie gezamenlijk verzoeken
om gehele of gedeeltelijke behandeling achter
gesloten deuren of slechts met toelating van
bepaalde personen, kan de
arbitragecommissie bepalen dat een
behandeling geheel of gedeeltelijk achter
gesloten deuren, of slechts met toelating van
bepaalde personen, plaatsvindt. Op grond van
gewichtige redenen dan wel na een daartoe
gedaan gemotiveerd verzoek van één partij
en gehoord de andere partij, kan de
arbitragecommissie bepalen dat een
behandelingzitting geheel of gedeeltelijk
achter gesloten deuren, of slechts met
toelating van bepaalde personen, plaatsvindt.
2. Op grond van gewichtige redenen kan de
arbitragecommissie bepalen dat de gehele
arbitrage vertrouwelijk is. In dat geval zijn alle
betrokken partijen en personen gehouden tot
geheimhouding omtrent al hetgeen waarvan
zij gedurende de arbitrage kennisnemen,
behoudens en voor zover openbaarmaking uit
de wet of de overeenkomst van partijen
voortvloeit.

TOELICHTING
Uitgangspunt van arbitrale procedures is in het algemeen ‘vertrouwelijkheid’. Binnen de KNVB geldt
juist – gelijk bij de overheidsrechtspraak – ‘openbaarheid’ als uitgangspunt. De afgelopen tijd is
gebleken dat soms behoefte bestaat aan vertrouwelijkheid. Het is om deze reden dat de tekst van
artikel 32 is genuanceerd met de voorgestelde toevoeging, waarbij overigens openbaarheid nog altijd
uitgangspunt is.
Artikel 34 – Verzoekschrift
1.
2. De arbitrage is aanhangig met ingang van de
dag waarop het verzoekschrift het systeem
van gegevensverwerking van de KNVB heeft
bereikt onderscheidenlijk, indien op papier
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mag worden geprocedeerd, is ontvangen per
post.

3.
4. Bij het verzoekschrift worden overgelegd alle
bescheiden die voor de beoordeling van het
geschil van belang zijn. Ingeval de grond voor
de bevoegdheid van een arbitragecommissie
om het geschil te beslechten een
overeenkomst tot arbitrage is, genoemd in
artikel 1 lid 1 onder c van dit reglement, wordt
tevens deze overeenkomst overgelegd.
5. Indien ten aanzien van een door de algemeen
secretaris ontvangen verzoekschrift niet is
voldaan aan het bepaalde in de leden 3 of 4
van dit artikel, is het geschil desondanks
aanhangig. Indien niet is voldaan aan het
bepaalde in artikel 13 lid 5 van dit reglement
en/of het bepaalde in lid 3 van dit artikel, stelt
de algemeen secretaris de eiser in de
gelegenheid het begane verzuim binnen een
daarvoor door de algemeen secretaris
gestelde termijn te herstellen. De benoeming
van de leden van de arbitragecommissie
genoemd in artikel 21 lid 1 van dit reglement
kan worden opgeschort totdat het verzuim is
hersteld, dan wel, indien dit eerder is, totdat
de door de algemeen secretaris gestelde
termijn is verstreken.

mag worden geprocedeerd, door de
algemeen secretaris van het college van
arbiters is ontvangen per post op de wijze als
voorzien in artikel 13 lid 4 van dit reglement.
3. (ongewijzigd)
4. Bij het verzoekschrift worden overgelegd alle
bescheiden die voor de beoordeling van het
geschil van belang zijn. Ingeval de grond voor
de bevoegdheid van een arbitragecommissie
om het geschil te beslechten een
overeenkomst tot arbitrage is, genoemd in
artikel 1 lid 1 onder c van dit reglement, wordt
tevens een kopie van deze overeenkomst
overgelegd.
5. Indien ten aanzien van een door de algemeen
secretaris van het college van arbiters
onderscheidenlijk de secretaris van de
arbitragecommissie ontvangen verzoekschrift
niet is voldaan aan het bepaalde in de leden 3
of 4 van dit artikel, is het geschil desondanks
aanhangig. Indien niet is voldaan aan het
bepaalde in artikel 13 lid 5 van dit reglement
en/of het bepaalde in lid 3 van dit artikel, stelt
de algemeen secretaris van het college van
arbiters onderscheidenlijk de secretaris van
de arbitragecommissie de eiser in de
gelegenheid het begane verzuim binnen een
daarvoor door de algemeen secretaris
gestelde termijn te herstellen. De benoeming
van de leden van de arbitragecommissie
genoemd in artikel 21 lid 1 van dit reglement
kan worden opgeschort totdat het verzuim is
hersteld, dan wel, indien dit eerder is, totdat
de door de algemeen secretaris gestelde
termijn is verstreken.

TOELICHTING
Lid 2: toevoeging ter volledigheid.
Lid 4: toevoeging ter volledigheid.
Lid 5: het werkt in de regel sneller en efficiënter als de zaaksecretaris in plaats van de algemeen
secretaris checkt of het verzoekschrift voldoet aan het bepaalde in lid 3 en lid 4.
Artikel 35 – Verweerschrift
1.
2. De verweerder kan een verweerschrift
indienen op de wijze als voorzien in artikel 13
van dit reglement.

Herziening – Arbitragereglement

1. (ongewijzigd)
2. De Indien verweerder kaneen verweerschrift
wenst in te dienen, moet binnen drie weken
na het bericht als bedoeld in lid 1 van dit
artikel een verweerschrift indieneningediend
worden op de wijze als voorzien in artikel 13
van dit reglement, bij gebreke waarvan het
bepaalde in artikel 77 van dit reglement van
toepassing is, tenzij de voorzitter van de
arbitragecommissie, hierom verzocht door de
ene partij en gehoord de andere partij, voor
ommekomst van de termijn van indiening,
deze termijn, op grond van bijzondere
omstandigheden, een of meermalen heeft
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3. t/m 4.
5. Het verweerschrift wordt ingediend binnen
drie weken na de dag waarop het exemplaar
van het verzoekschrift door de verweerder is
ontvangen. De voorzitter van de
arbitragecommissie kan de termijn op grond
van bijzondere omstandigheden een of
meerdere malen verlengen met een door hem
te bepalen termijn.

verlengd.
3. t/m 4. (ongewijzigd)
5. Het verweerschrift wordt ingediend binnen
drie weken na de dag waarop het exemplaar
van het verzoekschrift door de verweerder is
ontvangen. De voorzitter van de
arbitragecommissie kan de termijn op grond
van bijzondere omstandigheden een of
meerdere malen verlengen met een door hem
te bepalen termijn.

TOELICHTING
Lid 2: Met deze wijziging wordt beoogd het indienen van een verweerschrift verplicht te stellen, aldus
dat niet-indienen tot toepassing van artikel 77 leidt. Dat in lid 1 van ‘kan ’wordt gesproken, valt te
verklaren vanuit de gedachte dat het de verweerder vanzelfsprekend vrijstaat om geen verweerschrift
in te dienen, met de genoemde consequenties (artikel 77) van dien. Met deze voorgestelde wijziging
wordt tegemoetgekomen aan een daartoe vanuit het college van arbiters geuite wens om indiening
van een verweerschrift verplicht te stellen.
Lid 5: met de voorgestelde wijziging van lid 2 bestaat aan het bepaalde in lid 5 geen behoefte.
Artikel 37 – Overleggen van verdere bescheiden
1. t/m 2.
1. t/m 2. (ongewijzigd)
3. Indien een partij verdere bescheiden overlegt, 3. Indien een partij verdere bescheiden overlegt,
stelt de arbitragecommissie de wederpartij in
stelt de arbitragecommissie de wederpartij in
de gelegenheid haar standpunt ten aanzien
de gelegenheid haar standpunt ten aanzien
van de verdere bescheiden uiteen te zetten.
van deze verdere bescheiden uiteen te zetten.
De voorzitter van de arbitragecommissie
De voorzitter van de arbitragecommissie
bepaalt of dat mondeling ter zitting zal kunnen
bepaalt of dat mondeling ter zitting zal kunnen
geschieden of dat de wederpartij daartoe een
geschieden of dat de wederpartij daartoe een
verdere schriftelijke toelichting zal kunnen
verdere schriftelijke toelichting zal kunnen
indienen.
indienen.
TOELICHTING
Enkel een grammaticale wijziging.
Artikel 40 – Persoonlijke verschijning van partijen
1.
1. (ongewijzigd)
2. Indien een partij desbevolen niet ter zitting
2. Indien een partij desbevolen niet ter zitting
verschijnt dan wel, verschenen zijnde, weigert
verschijnt dan wel, verschenen zijnde, weigert
de verlangde inlichtingen te verstrekken, kan
de verlangde inlichtingen te verstrekken, kan
de arbitragecommissie daaruit de
de arbitragecommissie daaruit de
gevolgtrekkingen maken, die zij juist acht.
gevolgtrekkingen maken, die zij juist geraden
acht.
TOELICHTING
Tekstuele aanpassing ter volledigheid/verduidelijking.
Artikel 41 – Nadere toelichting van de vordering of het verweer
1.
1. (ongewijzigd)
2. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 76 2. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 76
en 77 van dit reglement kan de
en 77 van dit reglement kan de
arbitragecommissie, indien de eiser
arbitragecommissie, indien de eiser
respectievelijk de verweerder desbevolen zijn
respectievelijk de verweerder desbevolen zijn
vordering respectievelijk zijn verweer niet
vordering respectievelijk zijn verweer niet
binnen de daarvoor door de
binnen de daarvoor door de
arbitragecommissie gestelde termijn nader
arbitragecommissie gestelde termijn nader
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toelicht overeenkomstig het door de
arbitragecommissie daartoe gegeven bevel,
daaruit de gevolgtrekkingen maken, die zij
juist acht.

toelicht overeenkomstig het door de
arbitragecommissie daartoe gegeven bevel,
daaruit de gevolgtrekkingen maken, die zij
juist geraden acht.

TOELICHTING
Tekstuele aanpassing ter volledigheid/verduidelijking.
Artikel 43 – Overleggen bescheiden
1.
2. Indien een partij desbevolen weigert bepaalde
bescheiden over te leggen, kan de
arbitragecommissie daaruit de
gevolgtrekkingen maken, die zij juist acht.
3.

1. (ongewijzigd)
2. Indien een partij desbevolen weigert bepaalde
bescheiden over te leggen, kan de
arbitragecommissie daaruit de
gevolgtrekkingen maken, die zij juist geraden
acht.
3. (ongewijzigd)

TOELICHTING
Tekstuele aanpassing ter volledigheid/verduidelijking.
Artikel 49 – Weigerachtige getuigen
1. Indien een getuige niet vrijwillig verschijnt,
dan wel, verschenen zijnde, weigert om,
desverlangd onder ede, een getuigenis af te
leggen of om een verslag van zijn verhoor
genoemd in artikel 50 lid 3 van dit reglement
te ondertekenen, kan de arbitragecommissie
aan de partij die dit verzoekt toestaan om zich
op de voet van het bepaalde in de wet binnen
een door de arbitragecommissie te bepalen
termijn tot de voorzieningenrechter van de
rechtbank te wenden met het verzoek een
rechter-commissaris te benoemen voor wie
het getuigenverhoor zal plaatsvinden.
2.

1. Indien een getuige niet vrijwillig verschijnt,
dan wel, verschenen zijnde, weigert om,
desverlangd onder ede, een getuigenis af te
leggen of om een verslag van zijn verhoor
genoemd in artikel 50 lid 3 van dit reglement
te ondertekenen, kan de arbitragecommissie
aan de partij die dit verzoekt toestaan om zich
op de voet van het bepaalde in de wet binnen
een door de arbitragecommissie te bepalen
termijn tot de voorzieningenrechter van de
rechtbank Midden-Nederland (locatie Utrecht)
te wenden met het verzoek een rechtercommissaris te benoemen voor wie het
getuigenverhoor zal plaatsvinden.
2. (ongewijzigd)

TOELICHTING
Toevoeging ter volledigheid.
Artikel 54 – Medewerking partijen
1.
2. Indien een partij weigert aan een bevel als
bedoeld in lid 1 van dit artikel gevolg te geven,
kan de arbitragecommissie daaruit de
gevolgtrekkingen maken, die zij juist acht.

1. (ongewijzigd)
2. Indien een partij weigert aan een bevel als
bedoeld in lid 1 van dit artikel gevolg te geven,
kan de arbitragecommissie daaruit de
gevolgtrekkingen maken, die zij juist geraden
acht.

TOELICHTING
Tekstuele aanpassing ter volledigheid/verduidelijking.
Artikel 60 – Tegenvordering
1. t/m 2.
3. Indien de verweerder een tegenvordering
aanhangig maakt is hij in zoverre eiser en de
eiser in zoverre verweerder.
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Dienovereenkomstig is te hunner aanzien in
zoverre het in dit reglement ten aanzien van
de eiser respectievelijk de verweerder
bepaalde van toepassing.

zoverre verweerder (in reconventie).
Dienovereenkomstig is te hunner aanzien in
zoverre het in dit reglement bepaalde ten
aanzien van de eiser respectievelijk de
verweerder bepaalde van toepassing.

TOELICHTING
Toevoegingen ter volledigheid.
Artikel 69 – Procedure in spoedgeding
1. t/m 2.
3. De verweerder kan binnen de door de
voorzitter van de arbitragecommissie gestelde
termijn een verweerschrift indienen op de
wijze als voorzien in artikel 13 van dit
reglement indienen. Het bepaalde in artikel 35
leden 2 en 4 van dit reglement is van
toepassing. Indien de verweerder niet binnen
de door de voorzitter van de
arbitragecommissie gestelde termijn een met
redenen omkleed verweerschrift indient,
behoudt hij desondanks het recht om ter
zitting verweer te voeren en is artikel 77 van
dit reglement niet van toepassing.

1. t/m 2. (ongewijzigd)
3. De verweerder kan binnen de door de
voorzitter van de arbitragecommissie gestelde
termijn een verweerschrift indienen op de
wijze als voorzien in artikel 13 van dit
reglement indienen. Het bepaalde in artikel 35
leden 2 en 4 van dit reglement is van
toepassing. Indien de verweerder niet binnen
de door de voorzitter van de
arbitragecommissie gestelde termijn een met
redenen omkleed verweerschrift indient,
behoudt hij desondanks het recht om ter
zitting verweer te voeren en is artikel 77 van
dit reglement niet van toepassing.
4. In een spoedgeding is het bepaalde in artikel
67 van dit reglement van overeenkomstige
toepassing.

TOELICHTING
Lid 3: tekstuele aanpassing door dubbel gebruik van het woord ‘indienen’.
Lid 4: toevoeging ter volledigheid.
Artikel 78 – Vorm en inhoud; schikkingsvonnis, mondeling vonnis
1. en 2.
1. en 2. (ongewijzigd)
3. Het vonnis vermeldt:
3. Het vonnis vermeldt:
a. de naam of namen en de woonplaats(en)
a. de naam of namen en de woonplaats(en)
van de arbiter(s);
van de arbiter(s);
b. de namen en de woonplaatsen van de
b. de namen en de woonplaatsen van de
partijen;
partijen;
c. de grond voor de bevoegdheid van de
c. de grond voor de bevoegdheid van de
arbitragecommissie om het geschil te
arbitragecommissie om het geschil te
beslechten;
beslechten;
d. de gronden voor de beslissing;
d. de beslissingsmaatstaf zoals omschreven
e. de beslissing;
in artikel 71 van dit reglement;
f. de vaststelling van en de veroordeling tot
de. de gronden voor de beslissing;
betaling van de kosten genoemd in artikel
ef. de beslissing;
88 van dit reglement;
fg. de vaststelling van en de veroordeling tot
g. de plaats van de uitspraak;
betaling van de kosten genoemd in artikel
h. de datum van de uitspraak.
88 van dit reglement;
Ingeval de beslissing als hiervoor in dit lid
gh. de plaats van de uitspraak;
onder e genoemd uitsluitend de vaststelling
hi. de datum van de uitspraak.
van de hoedanigheid of de toestand van
Ingeval de beslissing als hiervoor in dit lid
zaken betreft, genoemd in artikel 1 lid 2 onder
onder fe genoemd uitsluitend de vaststelling
a van dit reglement, dan wel het vonnis
van de hoedanigheid of de toestand van
uitsluitend een vergelijk van partijen vastlegt,
zaken betreft, genoemd in artikel 1 lid 2 onder
genoemd in artikel 83 van dit reglement,
a van dit reglement, dan wel het vonnis
behoeft het vonnis niet de gronden voor de
uitsluitend een vergelijk van partijen vastlegt,
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beslissing te vermelden, als hiervoor in dit lid
onder d genoemd. Ingeval het vonnis een
gedeeltelijk eindvonnis dan wel een
tussenvonnis is, behoeft het niet een
beslissing omtrent de kosten te vermelden,
als hiervoor in dit lid onder f genoemd.

4.
5. De arbitragecommissie kan, indien alle
partijen op de mondelinge behandeling zijn
verschenen, tijdens of na de mondelinge
behandeling ter zitting mondeling uitspraak
doen. De mondelinge uitspraak bestaat in
afwijking van lid 3 van dit artikel uit de
gronden voor de beslissing en de beslissing.
Van de mondelinge uitspraak wordt door de
arbitragecommissie een proces-verbaal
opgemaakt, dat wordt ondertekend door de
arbiters en binnen twee weken na de
mondelinge behandeling in afschrift aan
partijen ter beschikking gesteld op de wijze
als voorzien in artikel 14 van dit reglement.
Als de datum van het vonnis geldt de dag
waarop de uitspraak mondeling is gedaan.

genoemd in artikel 83 van dit reglement,
behoeft het vonnis niet de gronden voor de
beslissing te vermelden, als hiervoor in dit lid
onder de genoemd. Ingeval het vonnis een
gedeeltelijk eindvonnis dan wel een
tussenvonnis is, behoeft het niet een
beslissing omtrent de kosten te vermelden,
als hiervoor in dit lid onder fg genoemd.
4. (ongewijzigd)
5. De arbitragecommissie kan in het geval dat
een zodanig spoedeisend belang bestaat bij
een uitspraak dat een (volledige) schriftelijke
uitwerking hiervan niet kan worden afgewacht,
indien alle partijen op de mondelinge
behandeling zijn verschenen, tijdens of na de
mondelinge behandeling ter zitting mondeling
uitspraak doen. De mondelinge uitspraak
bestaat, in afwijking van lid 3 van dit artikel, uit
de beslissing en de (belangrijkste) gronden
hiervoor de beslissing en de beslissing. Van
de mondelinge uitspraak wordt door de
arbitragecommissie een schriftelijke
uitwerking proces-verbaal opgemaakt
overeenkomstig lid 3 van dit artikel, waarin
tevens de beslissingsmaatstaf staat vermeld.
De schriftelijke uitwerking vermeldt als
uitspraakdatum van het vonnis de dag waarop
de uitspraak mondeling is gedaan en de
uitdrukkelijke aantekening dat het de
schriftelijke uitwerking betreft van de reeds
mondeling gedane uitspraak, onder
vermelding van de datum waarop deze
schriftelijke uitwerking is vastgesteld. Zijdat
wordt ondertekend door de arbiters en binnen
twee weken na de mondelinge behandeling in
afschrift aan partijen ter beschikking gesteld
op de wijze als voorzien in artikel 14 van dit
reglement. Het bepaalde in artikel 80 lid 2 van
dit reglement is van overeenkomstige
toepassing. Als de datum van het vonnis geldt
de dag waarop de uitspraak mondeling is
gedaan.

TOELICHTING
Lid 3: de wet schrijft dit voor.
Lid 5: met de aangepaste redactie is aansluiting gezocht bij een recente uitspraak van de Hoge Raad
(HR 20 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:650). Aanvankelijk was de tekst van artikel 78 lid 5 gebaseerd
op artikel 30p van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.). Achterliggende gedachte was
dit vijfde lid op te nemen voor bijv. zaken die spelen tegen het einde van de overschrijvingsperiode. In
dergelijke gevallen zou een partij een mondeling vonnis kunnen frustreren door niet ter zitting te
verschijnen, vandaar de wijziging in de aanvang van de bepaling. Omdat het over arbitrage gaat,
wordt gemeend dat ook de beslissingsmaatstaf (‘goede personen naar billijkheid’; artikel 1054 lid 3 Rv
resp. artikel 71 Arbitragereglement) in het mondelinge vonnis en de latere schriftelijke uitwerking moet
worden vermeld.
Artikel 81 – Herstel en verbetering
1. Een partij kan de arbitragecommissie
verzoeken om een kennelijke reken- of
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schrijffout in het vonnis te herstellen of, indien
in het vonnis de gegevens genoemd in artikel
78 lid 3 onder a, b, g en h van dit reglement
onjuist zijn vermeld of geheel of gedeeltelijk
ontbreken, om die gegevens te verbeteren.

2. en 3.

4. Indien de arbitragecommissie tot herstel of
verbetering overgaat, wordt deze in een
afzonderlijk stuk vermeld. Dit stuk wordt
geacht deel uit te maken van het vonnis. Het
stuk wordt opgemaakt in vier exemplaren dan
wel, indien er meer dan twee partijen zijn, in
zoveel exemplaren als er partijen zijn,
vermeerderd met twee. Het stuk vermeldt:
a. de gegevens genoemd in artikel 78 lid 3
onder a en b van dit reglement;
b. een verwijzing naar het vonnis waarop het
herstel of de verbetering betrekking heeft;
c. het herstel of de verbetering; en
d. de datum van het herstel of de verbetering.
Het stuk wordt door de arbiters ondertekend.
Ten aanzien van de ondertekening is het
bepaalde in artikel 79 leden 2 en 3 van dit
reglement van overeenkomstige toepassing.
Ten aanzien van het stuk is voorts het
bepaalde in artikel 80 van dit reglement van
overeenkomstige toepassing.
5. Indien de arbitragecommissie een verzoek
zoals genoemd in lid 1 van dit artikel afwijst,
doet de secretaris van de arbitragecommissie
daarvan mededeling aan de partijen op de
wijze als voorzien in artikel 14 van dit
reglement.

verzoeken om een kennelijke reken- of
schrijffout in het vonnis te herstellen of, indien
in het vonnis de gegevens genoemd in artikel
78 lid 3 onder a, b, dg, h en hi van dit
reglement onjuist zijn vermeld of geheel of
gedeeltelijk ontbreken, om die gegevens te
verbeteren.
2. en 3. (ongewijzigd)
4. Voordat de arbitragecommissie op een
verzoek als genoemd in lid 1 van dit artikel of
ambtshalve overgaat tot herstel of
verbetering, stelt het partijen in de
gelegenheid zich hierover schriftelijk uit te
laten. Naar aanleiding van een verzoek als
genoemd in lid 1 van dit artikel vindt geen
zitting plaats als bedoeld in artikel 38 van dit
reglement tenzij de arbitragecommissie
anders oordeelt.
45. Indien de arbitragecommissie tot herstel of
verbetering overgaat, wordt deze in een
afzonderlijk stuk vermeld. Dit stuk wordt
geacht deel uit te maken van het vonnis. Het
stuk wordt opgemaakt in vier exemplaren dan
wel, indien er meer dan twee partijen zijn, in
zoveel exemplaren als er partijen zijn,
vermeerderd met twee. Het stuk vermeldt:
a. de gegevens genoemd in artikel 78 lid 3
onder a en b van dit reglement;
b. een verwijzing naar het vonnis waarop het
herstel of de verbetering betrekking heeft;
c. het herstel of de verbetering; en
d. de datum van het herstel of de verbetering.
Het stuk wordt door de arbiters ondertekend.
Ten aanzien van de ondertekening is het
bepaalde in artikel 79 leden 2 en 3 van dit
reglement van overeenkomstige toepassing.
Ten aanzien van het stuk is voorts het
bepaalde in artikel 80 van dit reglement van
overeenkomstige toepassing.
56. Indien de arbitragecommissie een verzoek
zoals genoemd in lid 1 van dit artikel afwijst,
doet de secretaris van de arbitragecommissie
daarvan mededeling aan de partijen op de
wijze als voorzien in artikel 14 van dit
reglement. Ten aanzien van de mededeling is
het bepaalde in artikel 80 van dit reglement
van overeenkomstige toepassing.

TOELICHTING
Lid 1: tekstuele toevoeging ter volledigheid. Wegens aanpassing van artikel 78 lid 3
(beslissingsmaatstaf) dient hier tevens een aanpassing gemaakt te worden.
Lid 4 (nieuw): met de voorgestelde toevoeging wordt tot uitdrukking gebracht het beginsel van hoor en
wederhoor, zoals dat in gevallen als deze evenzeer geldt (vgl. ook artikel 1060 lid 4 Rv). De tweede
volzin is toegevoegd, omdat de voorbije tijd in het kader van artikel 82 is gebleken dat partijen met een
verzoek op de voet daarvan een hernieuwde zitting/behandeling konden forceren. Zowel in de
gevallen van artikel 81 en 82 is dat niet de bedoeling, tenzij de arbitragecommissie anders oordeelt.
Dit is in de thans gebruikte formulering (artikel 81 lid 4 resp. artikel 82 lid 1) vastgelegd.
Lid 6 (nieuw; oude lid 5): aanvulling ter volledigheid.
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Artikel 82 – Aanvullend vonnis
1. Indien de arbitragecommissie heeft nagelaten
te beslissen omtrent een of meer zaken die
aan haar oordeel waren onderworpen, kan zij,
op verzoek van een partij en na de andere
partij in de gelegenheid te hebben gesteld op
dat verzoek te worden gehoord, een
aanvullend vonnis wijzen.

2. en 3.
4. Indien de arbitragecommissie een verzoek
genoemd in lid 1 van dit artikel afwijst, doet de
secretaris van de arbitragecommissie daarvan
terstond mededeling aan de partijen op de
wijze als voorzien in artikel 14 van dit
reglement. Ten aanzien van de mededeling is
het bepaalde in artikel 80 lid 3 van dit
reglement van overeenkomstige toepassing.

1. Indien de arbitragecommissie heeft nagelaten
te beslissen omtrent een of meer zaken die
aan haar oordeel waren onderworpen, kan zij,
op een met redenen omkleed schriftelijk
verzoek van een partij en na de andere partij
in de gelegenheid te hebben gesteld zich
hierover schriftelijk uit te latenop dat verzoek
te worden gehoord, een aanvullend vonnis
wijzen, zonder dat hiertoe een zitting als
bedoeld in artikel 38 van dit reglement
plaatsvindt, tenzij de arbitragecommissie
anders oordeelt.
2. en 3. (ongewijzigd)
4. Indien de arbitragecommissie een verzoek
genoemd in lid 1 van dit artikel afwijst, doet de
secretaris van de arbitragecommissie daarvan
terstond mededeling aan de partijen op de
wijze als voorzien in artikel 14 van dit
reglement. Ten aanzien van de mededeling is
het bepaalde in artikel 80 lid 3 van dit
reglement van overeenkomstige toepassing.

TOELICHTING
Lid 1: toevoegingen ter volledigheid.
Lid 4: er bestaat geen artikel 80 lid 3.
Artikel 84 – Publicatie en het verstrekken van kopieën
1. De algemeen secretaris publiceert van elk
1. De algemeen secretaris publiceert van elk
geheel of gedeeltelijk eindvonnis de volledige
geheel of gedeeltelijk eindvonnis de volledige
tekst op de website van de KNVB, tenzij de
tekst op de website van de KNVB, tenzij de
algemeen voorzitter op grond van gewichtige
algemeen voorzitter op grond van gewichtige
redenen bepaalt dat publicatie achterwege
redenen bepaalt dat publicatie achterwege
dient te blijven dan wel dient te geschieden
dient te blijven. Na een met redenen omkleed
met weglating in het vonnis van de namen en
schriftelijk verzoek hiertoe van één van de
woonplaatsen van de daarin genoemde
partijen waarover de algemeen voorzitter
personen alsmede van andere gegevens die
beslist, dan wel op beslissing van de
omtrent die personen een aanwijzing
algemeen voorzitter geschiedt dan wel dient
bevatten.
te geschieden de in de eerste volzin bedoelde
publicatie op basis van een geanonimiseerd
vonnis, waarbij met weglating in het vonnis
van de namen en woonplaatsen van de daarin
het vonnis genoemde personen alsmede van
andere gegevens die omtrent dieze personen
een aanwijzing bevatten, worden weggelaten.
2. De algemeen secretaris kan na overleg met
2. De algemeen secretaris kan na overleg met
de algemeen voorzitter de persoon die dit
de algemeen voorzitter de persoon die dit
verzoekt tegen vergoeding van kosten een
verzoekt tegen vergoeding van kosten een
kopie van een niet op de website
kopie van een niet op de website
gepubliceerd vonnis verstrekken, zonodig
gepubliceerd vonnis verstrekken, zonodig
geanonimiseerd zoals aangegeven in lid 1
geanonimiseerd op de wijze als inzoals
van dit artikel.
aangegeven in lid 1 van dit artikel bepaald.
TOELICHTING
Lid 1: aanpassingen ter volledigheid.
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Lid 2: aanpassingen ter verduidelijking.
Artikel 89 – Geheimhouding
Het bondsbestuur van de KNVB, de leden van
het college van arbiters, de algemeen secretaris
en de secretarissen zijn verplicht tot
geheimhouding van al hetgeen hen uit hoofde
van hun functie omtrent enig geschil dat aan
arbitrage op de voet van dit reglement is
onderworpen, ter kennis is gekomen.

Het bondsbestuur van de KNVB, de leden van
het college van arbiters, de algemeen secretaris
en de secretarissen zijn verplicht tot
geheimhouding van al hetgeen hen uit hoofde
van hun functie omtrent enig geschil dat aan
arbitrage op de voet van dit reglement is
onderworpen, ter kennis is gekomen.

TOELICHTING
De bewoordingen ‘van de KNVB’ zijn overbodig nu uit de begripsbepalingen blijkt dat met het
bondsbestuur het bestuur van de KNVB wordt bedoeld.
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Termijnbetalingen inzake solidariteitsbijdrage

Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen, Opleidingsvergoeding en
Solidariteitsbijdrage
Artikel 15 – Betaling
1. Een club die ingevolge dit reglement een
solidariteitsbijdrage verschuldigd is, moet
deze hebben voldaan aan de rechthebbende
club(s) binnen dertig dagen na overschrijving
van de speler.

2.

1. Een club die ingevolge dit reglement een
solidariteitsbijdrage verschuldigd is, moet
deze hebben voldaan aan de rechthebbende
club(s) binnen dertig dagen na overschrijving
van de speler en/of, in geval van
voorwaardelijke vergoedingen en/of
termijnbetalingen, binnen dertig dagen nadat
deze zijn betaald.
2. (ongewijzigd)

TOELICHTING
Voorgesteld wordt om artikel 15 lid 1 verder te verduidelijken en in lijn te brengen met de FIFA-regels
met betrekking tot voorwaardelijke vergoedingen en/of termijnbetalingen in geval van het moeten
betalen van een (nationale) solidariteitsbijdrage. Artikel 2 lid 1 Annexe 5 van de FIFA Regulations on
the Status and Transfer of Players luidt in dit verband als volgt: ‘The new club shall pay the solidarity
contribution to the training club(s) pursuant to the above provisions no later than 30 days after the
player’s registration or, in case of contingent payments, 30 days after the date of such
payments.’
Met voorwaardelijke vergoedingen worden vergoedingen bedoeld die pas hoeven te worden betaald
indien een voorwaarde is ingetreden, denk aan het spelen van een x-aantal wedstrijden door de
speler in kwestie voor de aankopende club, het behalen van Europees voetbal door de aankopende
club, het winnen van één of meerdere titels door de aankopende club.
Met termijnbetalingen worden betalingen bedoeld, op een overeengekomen datum, die door beide
clubs zijn overeengekomen in de transferovereenkomst (bijv. indien de totale vergoeding 3.000.000
EUR is en afgesproken is dat deze vergoeding in meerdere termijnen wordt betaald, 1.000.000 EUR
per datum overschrijving, 1.000.000 EUR per 1 januari van het aankomende jaar en 1.000.000 EUR
per 1 januari van het daaropvolgende jaar.)
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Publicatie betalingen intermediairs

Reglement Intermediairs
Artikel 3 – Kennisgeving en openbaarmaking
1. De KNVB zal elk jaar op uiterlijk 31 maart via
het door het bondsbestuur voor publicaties
aangewezen medium de namen openbaar
maken van alle intermediairs die de KNVB
heeft geregistreerd in het seizoen direct
daaraan voorafgaand, inclusief ten aanzien
van welke spelerscontracten en/of
overeenkomsten betreffende de overschrijving
van spelers deze intermediairs betrokken zijn
geweest bij de onderhandelingen betreffende
de totstandkoming daarvan.
2. De KNVB zal tevens het bedrag publiceren
dat elke bij de KNVB aangesloten club in
totaal is overeengekomen om in voornoemde
periode te betalen aan intermediairs die door
de KNVB zijn geregistreerd voor de
onderhandelingen betreffende de
totstandkoming van spelerscontracten en/of
overeenkomsten, die de KNVB heeft
geregistreerd, betreffende de overschrijvingen
van spelers.

1. (ongewijzigd)

2. De KNVB zal tevens het totaalbedrag
publiceren dat daadwerkelijk aan
intermediairs is betaald door elke bij de KNVB
aangesloten club in totaal is overeengekomen
om in voornoemde periode over het
voorafgaande seizoen te betalen aan
intermediairs die door de KNVB zijn
geregistreerd voor de onderhandelingen
betreffende de totstandkoming van
spelerscontracten en/of overeenkomsten, die
de KNVB heeft geregistreerd, betreffende de
overschrijvingen van spelers.

TOELICHTING
Uit de huidige tekst van artikel 3 lid 2 van het Reglement Intermediairs volgt dat de KNVB uiterlijk op
31 maart van enig jaar het bedrag publiceert dat elk van de aangesloten clubs “is overeengekomen”
om in “de voorafgaande periode” te betalen aan intermediairs “die door de KNVB zijn geregistreerd”.
Deze regel is ingevoerd nadat er eerder onduidelijkheid is geweest omtrent de wijze waarop de KNVB
de publicatie in dezen verzorgt. Inmiddels wordt aan dit onderwerp ook aandacht besteed in de UEFA
Club Licensing and Financial Fair Play Regulations. In artikel 47bis van deze regelgeving is het
navolgende bepaald:
‘The licence applicant must publish on its website or on the website of its licensor by the date (which
cannot be later than the date of the submission of the list of licensing decision to the UEFA
administration) and in the form communicated by the licensor:
a) the total amount paid in the latest reporting period to or for the benefit of agents/intermediaries; and
b) the last audited annual financial information assessed by the licensor.’
Ter voorkoming dat er meerdere reglementaire systemen bestaan om hetzelfde te bewerkstelligen,
wordt voorgesteld om de verplichting in het Reglement Intermediairs aan te laten sluiten op het
bepaalde in UEFA-reglementering (waarmee nog steeds wordt voldaan aan de verplichtingen
ingevolge het in dezen van toepassing zijnde FIFA-reglement).
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11. (HER)BENOEMING COMMISSIELEDEN
11.1. College van arbiters
A-arbiters
Aftredend en voor een periode van drie jaar herbenoembaar is mevrouw mr. E.C.B. Adriaanse.
Het bondsbestuur draagt mevrouw Adriaanse voor herbenoeming in eigen vacature voor
(bindende voordracht).
B-arbiters
Aftredend en voor een periode van drie jaar herbenoembaar zijn:
de heer mr. D. Goris (bestuurders amateurvoetbal) bindend voorgedragen door het bestuur amateurvoetbal
de heer C.F. Hollestelle (oefenmeesters) bindend voorgedragen door de VVON
de heer D.A. Hulshuizen (coaches betaald voetbal) bindend voorgedragen door de CBV
de heer mr. J. Soet (bestuurders betaald voetbal) bindend voorgedragen door de FBO
de heer mr. F.A.A.C. Traa (contractspelers) bindend voorgedragen door de CSR.
Genoemde geledingen dragen de heren Goris, Hollestelle, Hulshuizen, Soet en Traa in eigen vacature voor
(bindende voordrachten).
Vanwege het aanvaarden van een functie bij Go Ahead Eagles (algemeen directeur) per 1 juli 2018
is tussentijds aftredend de heer J.W. van Dop. De heer Van Dop is indertijd op bindende voordracht
voorgedragen door de FBO. In deze tussentijds ontstane vacature draagt de FBO de heer
mr. A.G.M. Lieshout voor (bindende voordracht).
In 2016 is de heer W. Adolfsen op bindende voordracht van de VVON benoemd tot lid van het college
van arbiters (B Arbiter). Vanwege zijn portefeuille conflictbeslechting binnen de VVON blijkt hij beperkt
inzetbaar te zijn. De heer Adolfsen heeft aangegeven zijn positie in het college van arbiters beschikbaar
te stellen. In deze tussentijds ontstane vacature draagt de VVON de heer T. Heijkoop voor (bindende
voordracht).
11.2. Reglementscommissie
Aftredend en voor een periode van drie jaar herbenoembaar is de heer mr. B.L.G. Moolhuijsen.
Aftredend en voor een periode van twee jaar vanwege het in 2020 behalen van de maximale
zittingstermijn van twaalf jaar, herbenoembaar is de heer mr. D. de Loor, voorzitter.
Het bondsbestuur stelt de heren Moolhuijsen en De Loor voor herbenoeming in eigen vacature kandidaat.
11.3. Centrale tuchtcommissie seksuele intimidatie
Aftredend en herbenoembaar voor een periode van drie jaar zijn de heer mr. F.J. Koningsveld
(algemeen voorzitter), de heer dr. F. Baarveld, de heer mr.drs. P. van den Eshof en mevrouw
mr. M.C. Storm-Grotenhuis.
Het bondsbestuur stelt de heer Koningsveld, de heer Baarveld, de heer Van den Eshof en mevrouw
Storm-Grotenhuis voor herbenoeming in eigen vacature kandidaat.
11.4. Centrale beroepscommissie seksuele intimidatie
Aftredend en voor een periode van drie jaar herbenoembaar zijn de heer mr. E.A. Messer
(algemeen voorzitter), de heer prof.mr. F.W. Bleichrodt, de heer mr.drs. C.H.J. van Leeuwen en
mevrouw mr.drs. M.N. Nierop.
Het bondsbestuur stelt de heer Messer, de heer Bleichrodt, de heer Van Leeuwen en mevrouw Nierop
voor herbenoeming in eigen vacature kandidaat.
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THEMASESSIE BREDE MOTORISCHE ONTWIKKELING BIJ KINDEREN

Brede motorische ontwikkeling bij kinderen
Kinderen in Nederland bewegen veel te weinig. Er wordt minder vaak en minder goed bewogen door
de Nederlandse jeugd. In de afgelopen 10 jaar is de bewegingsvaardigheid van basisschooljongeren
aanzienlijk afgenomen.
Het grote probleem voor de toekomst ligt vooral bij onze jongeren. Gemiddeld zitten zij maar liefst 10,5
uur per dag, waarvan ze 3 tot 4 uur besteden aan gamen of TV-kijken. En tegelijkertijd stagneert de
motorische ontwikkeling. Kortom, Nederlandse jongeren zijn kampioen stilzitten. Een probleem dat speelt
in alle lagen van de bevolking, en dat begint al in de basisschoolleeftijd.
De KNVB en de sportwereld willen dat de Nederlandse jeugd weer meer, plezierig en beter gaat leren
bewegen. Dat is goed voor de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Maar ook
cruciaal voor de ontwikkeling van toekomstig voetbaltalent.
Daarover gaan we graag met jullie het gesprek aan in de themasessie ‘Brede motorische ontwikkeling bij
kinderen’. Hierbij willen we in regio’s uit elkaar gaan en met elkaar van gedachte wisselen over concrete
oplossingen en bijdrages vanuit het voetbal. Het beste idee en aanpak willen we als KNVB gezamenlijk
met verenigingen en clubs daadwerkelijk realiseren in die desbetreffende regio.
Hieronder een kort overzicht van het programma:
- 20:00 uur: Opening themasessie
- 20:05 uur: Presentatie Erik Scherder (hoogleraar neuropsychologie, Vrije Universiteit Amsterdam)
- 20:30 uur: Presentatie Art Langeler (directeur voetbalontwikkeling, KNVB)
- 20:45 uur: Inspiratiesessies per regio
- 21:35 uur: Presentatie oplossing vanuit de KNVB jeugdraad
- 21:45 uur: Terugkoppeling, presentatie beste idee
- 22:00 uur: Einde themasessie
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