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INLEIDING
In deze richtlijn wordt nader omschreven wanneer en op welke wijze aan de licentiecommissie
moet worden aangetoond dat het kunstgrasveld van een licentiehouder, dat door het eerste en
tweede elftal gebruikt zal worden voor het spelen van competitie-, play-off- en/of
bekerwedstrijden van de KNVB (hierna: officiële (thuis)wedstrijden), voldoet aan de hiervoor
gestelde voorwaarden (zie hierna), opdat een ongestoord competitieverloop kan worden
gewaarborgd.
Het bepaalde in deze richtlijn geldt separaat van de reglementair noodzakelijke goedkeuring
van het bestuur betaald voetbal om gebruik te mogen maken van een speelveld voor het spelen
van officiële wedstrijden inclusief de gevolgen indien tijdelijk niet wordt beschikt over een
goedgekeurd speelveld (artikel 30 en 31 Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal).

VOORWAARDEN SPEELVELD
Op grond van het Licentiereglement juncto licentie-eis I.10 moet het speelveld van het stadion
van een licentiehouder voldoen aan de in de reglementen van de KNVB dienaangaande
gestelde eisen en bestaan uit natuurgras of kunstgras (conform de door het bestuur betaald
voetbal gestelde kwaliteitseisen inzake kunstgras).
Het bestuur betaald voetbal heeft bepaald dat het kunstgras in het stadion van een
licentiehouder ten minste moet voldoen aan de “FIFA Quality Pro” norm (voorheen: “FIFA
Recommended 2 Star” norm).

PROCEDURE
Een licentiehouder die voornemens is om officiële thuiswedstrijden te spelen op een
kunstgrasveld, moet uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan de eerste officiële thuiswedstrijd in het
desbetreffende seizoen, aan de licentiecommissie aantonen dat het te gebruiken kunstgrasveld
(opnieuw) voor het desbetreffende seizoen is goedgekeurd en voldoet aan de FIFA Quality Pro
norm.
Dit toont de licentiehouder aan door middel van:
• het overleggen van (een kopie van) het door de FIFA afgegeven FIFA Quality Pro certificaat
(hierna: Certificaat) dat geldig is tot na de laatst mogelijke officiële thuiswedstrijd van het
desbetreffende seizoen.
Indien uit de FIFA Quality Pro norm keuring van het kunstgrasveld blijkt dat het kunstgrasveld
niet voldoet aan ten minste deze norm, moet de licentiehouder (eveneens) uiterlijk 10 dagen
voorafgaand aan de eerste officiële thuiswedstrijd in het desbetreffende seizoen, aan de
licentiecommissie aantonen dat er een alternatieve accommodatie beschikbaar is voor het
spelen van officiële thuiswedstrijden. De alternatieve accommodatie moet voldoen aan de
infrastructurele licentie-eisen (waaronder licentie-eis I.10 als genoemd hiervoor).
Dit toont de licentiehouder aan door middel van het overleggen van:
• een schriftelijke overeenkomst dienaangaande; en
• een schriftelijke bevestiging waaruit blijkt dat de desbetreffende lokale autoriteiten hiervoor
toestemming hebben verleend.
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SANCTIE EN NIEUWE TERMIJN
Ingeval van het niet tijdig (dat wil zeggen: uiterlijk 10 dagen voor de eerste officiële
thuiswedstrijd in het desbetreffende seizoen) aantonen dat het te gebruiken kunstgrasveld
(opnieuw) is goedgekeurd en voldoet aan de FIFA Quality Pro norm, of het aantonen dat de
thuiswedstrijden gespeeld kunnen worden op een alternatieve accommodatie, zal door de
licentiecommissie een geldboete worden opgelegd.
De licentiecommissie zal vervolgens een nieuwe termijn bepalen waarop alsnog de
voorwaarden moet zijn voldaan en hieraan een sanctie, bij niet nakoming hiervan, verbinden.
Deze procedure kan worden herhaald totdat wel aan de verplichtingen als genoemd hiervoor is
voldaan.
Volledigheidshalve wordt in dit verband nog verwezen naar de bevoegdheid van het bestuur
betaald voetbal om de licentiehouder verdere deelname aan de competitie te ontzeggen ingeval
een derde wedstrijd geen doorgang kan vinden, of indien blijkt dat de licentiehouder zich naar
oordeel van het bestuur betaald voetbal onvoldoende heeft ingespannen om de regelmatige
afwerking van het wedstrijdprogramma te bevorderen (artikel 31 lid 3 en 4 van het Reglement
Wedstrijden Betaald Voetbal).

SLOTBEPALING
Deze Richtlijn kunstgras is vastgesteld en in werking getreden op 1 juli 2019.

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
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Fax: 0343 49 91 98
Email: licentiezaken@knvb.nl
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BTW: NL002691346.B01
KvK: 40478591 Utrecht
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