REGLEMENT
RAAD VAN COMMISSARISSEN BETAALD VOETBAL
Met inachtneming van hetgeen in de wet en in de statuten en reglementen (in het bijzonder het
Reglement Betaald Voetbal) van de KNVB ter zake is bepaald 1, zullen de navolgende bepalingen van
toepassing zijn.

Artikel 1. Algemene bepalingen
1.1.
1.2.

De onderhavige regeling is openbaar en door derden te raadplegen (via www.knvb.nl).
De leden van de raad van commissarissen betaald voetbal (hierna: RvC) ontvangen bij hun
aantreden een exemplaar van deze regeling.

Artikel 2. Grondbeginselen
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
2.7.

Een lid van de RvC wordt geacht, zowel in zijn/haar hoedanigheid van lid van de RvC als
anderszins, zodanig op te treden dat de belangen van de KNVB en de aan hem gelieerde
leden niet worden geschaad, dan wel in twijfel kunnen worden getrokken.
Van ieder lid van de RvC wordt verwacht dat hij/zij eerlijk, onafhankelijk, onpartijdig, discreet
en niet gedreven door een persoonlijk belang handelt en dat hij/zij enigerlei situatie vermijdt
die tot belangenconflicten aanleiding zouden kunnen geven.
De wettelijke, statutaire en reglementaire bevoegdheden die aan de RvC zijn toegekend,
berusten bij de RvC als collectief en -tenzij uitdrukkelijk anders bepaald- niet bij de individuele
leden van de RvC.
De leden van de RvC zullen zich onthouden van persoonlijke inmenging, van welke aard dan
ook, in (gerechtelijke) procedures waarbij de KNVB direct of indirect betrokken is, tenzij om
een dergelijke inmenging expliciet en schriftelijk is verzocht door de RvC of het bestuur
betaald voetbal.
Een lid van de RvC dient voldoende tijd ter beschikking te hebben ter vervulling van zijn/haar
functie.
leder lid van de RvC is verplicht verantwoording af te leggen over zijn/haar gedragingen als
bedoeld in deze regeling aan de RvC.
Indien de RvC niet in staat is een geschil van mening, dan wel verschil van inzicht ter zake
van gedragingen aangaande één of meerdere leden van de RvC op te lossen, kan ieder lid
van de RvC een bindende uitspraak vragen aan het orgaan dat bevoegd is de leden van de
RvC te benoemen (zijnde de algemene vergadering betaald voetbal).

Artikel 3. Belangenverstrengeling en nevenfunctie/-werkzaamheden
3.1.

3.2.

leder lid van de RvC doet aan de RvC jaarlijks en bij toetreden schriftelijk opgave van zijn/haar
(financiële) belangen in ondernemingen en organisaties. Met betrekking tot de (financiële)
belangen in ondernemingen en organisaties van zijn/haar partner ondertekent ieder lid van de
RvC jaarlijks een verklaring dat zijn/haar partner geen (financiële) belangen in ondernemingen
en organisaties heeft die enige belang van de KNVB (kunnen) schaden. Mocht hiervan wel
sprake (kunnen) zijn, dan zal een schriftelijke opgave van deze belangen worden verstrekt.
leder lid van de RvC doet aan de RvC jaarlijks en bij toetreden schriftelijk opgave van zijn/haar
nevenfuncties en -werkzaamheden Met betrekking tot de nevenfuncties en -werkzaamheden

1 Volledigheidshalve zijn de artikelen 10 tot en met 17 uit het Reglement Betaald Voetbal (seizoen 2018/'19) als bijlage aan dit
reglement gehecht.
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