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Inleiding
In deze richtlijn wordt nader omschreven op welke wijze uitwerking wordt geven aan licentie-eis
P.16 (Verplichting vacante posities P.01 – P.13).

Licentie-eisen
Deze richtlijn ziet op de functies die zijn gedefinieerd in de licentie-eisen P.01 tot en met P.13:
P.01:
P.02:
P.03:
P.04:
P.05:
P.06:
P.07:
P.08:
P.09:
P.10
P.11:
P.12:
P.13:

Personeel voor het uitvoeren van dagelijkse operationele activiteiten
Algemeen directeur/ algemeen manager
Financieel directeur/ financieel manager
Veiligheidscoördinator
Persvoorlichter
Arts
Fysiotherapeut
Trainer-coach eerste elftal
Hoofd jeugdopleidingen
Assistent trainer-coach eerste elftal
Stewardorganisatie
Supporterscoördinator/SLO en mindervalidencoördinator
Jeugdcoaches

Tijdslijn
De navolgende tijdslijn is van toepassing met betrekking tot een vacature van de functies
genoemd in licentie-eis P.01 tot en met P.13 moet worden ingevuld:
Eerste termijn
Een vacante positie (m.u.v. P.08 trainers/coaches) moet worden ingevuld binnen een termijn
van 60 dagen na het moment waarop de licentiehouder naar oordeel van de licentiecommissie
niet langer beschikt over een persoon genoemd in licentie-eis P.01 tot en met P.13. Indien naar
oordeel van de licentiecommissie niet voldaan is aan de termijn van 60 dagen zal de
licentiecommissie een sanctie en een nieuwe termijn, waarop alsnog dient te zijn voldaan aan
betreffende licentie-eis, opleggen.
Trainer-Coach eerste elftal
Eerste termijn
Voor de trainer-coach eerste elftal genoemd in licentie-eis P.08 geldt een specifieke
termijnstelling. De licentiehouder moet nadat is vastgesteld dat zij niet voldoet aan licentie-eis
P.08 binnen 4 weken voldoen aan deze licentie-eis.
De eerste termijn van 4 weken gaat in op de dag nadat het eerste elftal van de licentiehouder
een officiële wedstrijd heeft gespeeld waarbij geen trainer-coach voor het eerste elftal is
aangesteld (op de bank heeft plaatsgenomen) die beschikt over een geldige UEFA Pro licentie.
Niet van belang is om welke reden de licentiehouder niet langer beschikt over een trainercoach.
Tweede termijn
Indien de vacante positie na deze eerste termijn naar oordeel van de licentiecommissie niet is
ingevuld door een functionaris met de vereiste kwalificaties, zal de licentiecommissie een
administratieve boete opleggen en een volgende termijn bepalen waarop voldaan dient te zijn
aan betreffende licentie-eis.
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Structureel niet voldoen
Indien de licentiehouder structureel niet voldoet aan gestelde licentie-eis kan de
licentiecommissie als sanctie punten in mindering brengen en uiteindelijk overgaan tot het
intrekken van de licentie.

Bijzonderheden trainer-coaches genoemd in licentie-eisen P.08, P.09, P.10 en
P.13.
Indien een trainer-coach wordt ontslagen c.q. vertrekt na 1 april van enig jaar, wordt een
uitzondering gemaakt op bovenstaande tijdslijn en wordt hier, gelet op de korte periode tot het
einde van het lopende seizoen, pragmatisch door de licentiecommissie mee omgegaan.
De licentiehouder moet in een dergelijk geval uiterlijk 1 week voorafgaand aan de eerste
officiële KNVB wedstrijd (competitie, beker of super cup) van het volgende seizoen aantonen
welke trainer-coach (met de vereiste geldige trainerslicentie) aan het begin van het nieuwe
seizoen de vacante positie zal invullen.
De trainer-coach die tijdelijk de vrijgekomen positie waarneemt moet beschikken over de
minimaal 1 stap lager ingeschaalde geldige trainerslicentie.
Indien de betreffende trainer-coach die is ontslagen naar de arbitragecommissie stapt om zijn
functie terug te vorderen, zal de hiervoor genoemde tijdslijn pas ingaan op het moment dat de
arbitragecommissie de vordering van de trainer-coach afwijst. De tijdslijn begint op dat moment
te lopen op de dag na de uitspraak van de arbitragecommissie.

SLOTBEPALING
Deze Richtlijn vacante positie is vastgesteld d.d. 1 juni 2018 en treedt in werking met ingang
van 1 juni 2018.
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