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INLEIDING
In onderhavige Richtlijn betalingsachterstanden CFK wordt nader omschreven welke procedure wordt
gevolgd ingeval van een betalingsachterstand door een licentiehouder ingevolge de CFK-regeling als
omschreven in licentie-eis F.05 (Betalingsachterstand van licentiehouder uit hoofde van
transferactiviteiten en het CFK).

ALGEMEEN
Een licentiehouder draagt maandelijks een deel van het salaris van de bij de licentiehouder onder
contract staande spelers af ingevolge de CFK-regeling (mits zij onder de CFK-regeling vallen). De
maandelijks af te dragen premie dient uiterlijk binnen tien dagen na de betreffende kalendermaand te
zijn ontvangen. Deze verplichting vindt zijn grondslag in artikel 24 van de CAO voor contractspelers. De
gekozen betaaltermijn sluit aan op de betaaltermijn van het salaris van de betreffende speler.
Indien een licentiehouder, gemeten op enig besluitmoment van de licentiecommissie betaal voetbal (zie
rechter kolom van onderstaand kader), een achterstand in betalingen heeft ingevolge de CFK-regeling
over meerdere maanden, worden deze achterstanden door de licentiecommissie betaald voetbal
(hierna: licentiecommissie) aangemerkt als één enkele betalingsachterstand.

SANCTIEMODEL
Als uitgangspunt geldt dat indien een licentiehouder niet voldoet aan licentie-eis F.05
(Betalingsachterstand van licentiehouder uit hoofde van transferactiviteiten en het CFK), één of meer
wedstrijdpunten in mindering worden gebracht op de ranglijst van de competitie voor het eerste elftal
en/of, indien van toepassing, het tweede elftal (artikel 14 lid 1 sub e. Licentiereglement Betaald
Voetbal), een en ander ter beoordeling van de licentiecommissie.

BETALINGSACHTERSTAND + PROCEDURE
Fase

Omschrijving

Actie CFK

1

10e van de maand
waarin betaling van
de vorige maand niet
(volledig) is
bijgeschreven.
25e van de maand
waarin betaling van
de vorige maand niet
(volledig) is
bijgeschreven.

Contact met de
licentiehouder.

2

3

10e van de
daaropvolgende
maand, indien de
betaling nog altijd
niet (volledig) is
bijgeschreven.

Brief vanuit CFK
naar de
licentiehouder met
kopie aan bureau
licentiezaken van de
KNVB.
Officieel melding
maken van een
betalingsachterstand
bij het bureau
licentiezaken van de
KNVB en schriftelijk
informeren van
licentiehouder over
de officiële melding
bij het bureau

Actie bureau
licentiezaken

Actie
licentiecommissie

(i) Contact met
licentiehouder.
(ii) Informeren van de
licentiecommissie
over de
betalingsachterstand.

Besluit over het al
dan niet opleggen
van een geldboete
van ten minste EUR
250,- indien de
licentiehouder de
betalingsachterstand
niet onverwijld heeft
gemeld bij de
licentiecommissie.
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licentiezaken van de
KNVB.
4

20e van de maand
(zoals bedoeld bij
fase 3) indien de
betaling nog altijd
niet (volledig) is
bijgeschreven.

5

10e van de maand
volgende op de
maand genoemd in
fase 4 indien de
betaling nog altijd
niet (volledig) is
bijgeschreven

6 e.v.

Idem fase 5 tot aan
het moment dat de
licentiehouder aan
de
betalingsverplichting
heeft voldaan.

(i) Contact met de
licentiehouder.
(ii) Informeren van de
licentiecommissie
over de
betalingsachterstand.

Besluit over het al
dan niet in aftrek
laten brengen van
een of meer
wedstrijdpunten in
mindering en het
stellen van een
nieuwe deadline voor
betaling, te weten de
10e van de volgende
maand waarop de
ontstane achterstand
volledig moet zijn
voldaan.
Besluit over het al
dan niet in aftrek
laten brengen van
een of meer
wedstrijdpunten in
mindering en het
stellen van een
nieuwe deadline voor
betaling, te weten de
10e van de volgende
maand waarop de
ontstane achterstand
volledig moet zijn
voldaan.
Besluit over het al
dan niet in aftrek
laten brengen van
een of meer
wedstrijdpunten in
mindering en het
stellen van een
nieuwe deadline voor
betaling.
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VOORBEELD
Fase
1
2

3

4

5

6

7

Omschrijving
De (volledige) premie over de maand maart moet uiterlijk 10 april zijn voldaan.
Op 25 april heeft de licentiehouder niet de (volledige) betaling van de maand maart voldaan
ingevolge de CFK-regeling. De licentiehouder ontvangt een brief van het CFK en een kopie
van dit schrijven wordt verzonden aan het bureau licentiezaken van de KNVB.
Op 10 mei heeft de licentiehouder niet de (volledige) betaling van de maand maart voldaan
ingevolge de CFK-regeling. Het bureau licentiezaken van de KNVB ontvangt een
schriftelijke melding van het CFK van de betalingsachterstand en een kopie van deze
melding wordt verzonden aan de licentiehouder. Indien de licentiehouder niet zelf bij de
KNVB melding heeft gemaakt van de betalingsachterstand, neemt de licentiecommissie een
besluit over het opleggen van een geldboete van € 250,-. Tegen dit besluit staat beroep
open.
Op 20 mei heeft de licentiehouder niet de (volledige) betaling van de maand maart voldaan
ingevolge de CFK-regeling. De licentiecommissie neemt een besluit over het in aftrek laten
brengen van een of meer wedstrijdpunten in mindering. Tegen dit besluit staat beroep open.
Tevens stelt de licentiecommissie de nieuwe termijn waarbinnen de betalingsachterstand
moet zijn ingelopen op 10 juni.
Op 10 juni heeft de licentiehouder niet de (volledige) betaling van de maand maart voldaan
ingevolge de CFK-regeling. De licentiecommissie neemt een besluit over het in aftrek laten
brengen van een of meer wedstrijdpunten in mindering. Tegen dit besluit staat beroep open.
De licentiecommissie stelt de nieuwe termijn waarbinnen de betalingsachterstand moet zijn
ingelopen op 10 juli.
De premie over maart is voldaan voor 10 juli, maar de premie over de maand april is
inmiddels achterstallig. Hierover heeft de licentiehouder op 25 mei een brief ontvangen van
het CFK en de licentiehouder heeft deze achterstand tevens zelf bij de KNVB gemeld. Nu
de premie over de maand april op 20 juni nog niet (volledig) is betaald, is op 10 juli nog
altijd sprake van een betalingsachterstand ingevolge de CFK-regeling. De
licentiecommissie neemt een besluit over het in aftrek laten brengen van een of meer
wedstrijdpunten in mindering. Tegen dit besluit staat beroep open. De licentiecommissie
stelt de nieuwe termijn waarbinnen de betalingsachterstand moet zijn ingelopen op 10
augustus.
Op 4 augustus heeft de licentiehouder de betalingsachterstand volledig ingelopen en hoeft
er door de licentiecommissie geen besluit verder genomen te worden over het in aftrek
laten brengen van een of meer wedstrijdpunten in mindering.

SLOTBEPALING
Deze Richtlijn betalingsachterstanden CFK is vastgesteld en in werking getreden op 1 juli 2019.
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Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
Woudenbergseweg 56-58 3707 HX Zeist
Postbus 515 3700 AM Zeist
Tel: 0343 49 92 46
Fax: 0343 49 91 98
Email: licentiezaken@knvb.nl
Bank: ING-bank NL45INGB0670000132
BTW: NL002691346.B01
KvK: 40478591 Utrecht
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