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Inleiding
In deze richtlijn wordt nader omschreven wie verantwoordelijk is voor het bij de spelers die op
reguliere basis meetrainen met de selectie van spelers van waaruit de wedstrijdselectie van het
eerste elftal wordt samengesteld, laten uitvoeren van de medische controle als omschreven in
licentie-eis S.03.
Voor een licentiehouder die een tweede elftal in de Eerste divisie heeft voetballen geldt ook
voor die spelers, die tot de selectie van het tweede elftal behoren, dat zij tevens de medische
controle zoals omschreven in de licentie-eis S.03 hebben ondergaan.

Algemeen
De licentiehouder waarbij de speler als speelgerechtigd lid geregistreerd staat (op amateurbasis
of als contractspeler), is in beginsel verantwoordelijk voor de verplichtingen gesteld in licentieeis S.03. Deze licentiehouder is tevens verantwoordelijk voor het beheer van het medisch
dossier van de betreffende speler.

Overschrijving van spelers
Spelers die worden overgeschreven van een (Nederlandse of buitenlandse) amateurvereniging,
gezamenlijke jeugdopleiding of betaaldvoetbalorganisatie naar een licentiehouder, moeten, op
het moment dat zij bij deze licentiehouder op reguliere basis meetrainen met de selectie van
spelers van waaruit de wedstrijdselectie van het eerste elftal wordt samengesteld, een
medische controle als bedoeld in licentie-eis S.03 ondergaan, ongeacht of de speler in kwestie
in hetzelfde seizoen reeds een medische controle heeft ondergaan. Ingeval uit het medisch
dossier van de betreffende speler niet volgt dat reeds een echocardiogram en
elektrocardiogram zijn ondergaan, dienen deze eveneens te worden ondergaan.
In uitzondering op deze regel geldt dat een speler die door een licentiehouder wordt gehuurd
van een andere licentiehouder of een buitenlandse club, gedurende de huurperiode geen
medische controle hoeft te ondergaan bij de inlenende licentiehouder op het moment dat:
-

-

de betreffende speler bij de uitlenende licentiehouder/buitenlandse club in het seizoen (of
ingeval van een langere huurperiode: gedurende de seizoenen) dat de speler wordt gehuurd
reeds een jaarlijkse medische controle heeft ondergaan; en
deze medische controle voldoet aan het gestelde in licentie-eis S.03.

De inlenende licentiehouder zal in dit geval moeten aantonen aan de licentiecommissie dat de
betreffende speler een medische controle (die voldoet aan het gestelde in licentie-eis S.03)
heeft ondergaan bij de uitlenende licentiehouder/buitenlandse club. Voorts moet de inlenende
licentiehouder ervoor zorgen dat er, gedurende de huurperiode, inzage is in het medisch
dossier van de betreffende speler.

Sanctiemodel
Indien een licentiehouder niet voldoet aan licentie-eis S.03 geldt dat de licentiehouder voor het
KNVB licentiesysteem overeenkomstig artikel 14 van het Licentiereglement in eerste instantie
een administratieve boete zal ontvangen. Ingevolge het UEFA-licentiesysteem geldt dat bij het
niet voldoen aan licentie-eis S.03, de licentiehouder van de UEFA geen licentie krijgt en
derhalve niet wordt toegelaten tot de UEFA competities.
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SLOTBEPALING
Deze Richtlijn medische controle A-selectie is vastgesteld en in werking getreden op 1 juli 2019.
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