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1. OPENING
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2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN
2.1 Berichten van verhindering3]
Deze worden ter vergadering besproken.
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2.2 Update Public Affairs6]
Bureau Corporate Affairs
Bureau Corporate Affairs onderhoudt de contacten met politiek Den Haag, ministeries en met andere
belangrijke stakeholders in besluitvormingstrajecten. Wij spelen een sleutelrol in de communicatie
richting politieke en publieke stakeholders van de KNVB. Wij brengen de boodschap van het voetbal
onder de aandacht op het juiste moment, en kiezen daarbij voor de juiste boodschap bij de juiste
persoon.
Hiermee proberen we de (politieke) agenda proactief te beïnvloeden en te bepalen. Het bureau heeft
als doel de invloed op politiek-bestuurlijke besluitvorming te vergroten en zo gunstig mogelijke
voorwaarden te scheppen voor het gehele Nederlands voetbal.
Het bureau onderhoudt dagelijks contact met de politiek, beleidsmakers en maatschappelijke
organisaties. We streven naar constructieve, duurzame en goede samenwerking met de politiek en
overheidspartners. Wij zien de politiek en overheid als belangrijke partners om samen voetbal te
organiseren.
In deze update praten wij u bij over;
1. Sportakkoord; implementatiefase
2. Online Kansspelwet aangenomen in Eerste Kamer
3. Toegankelijk en betaalbaar sportlandschap
4. Sterk vrijwilligerslandschap
5. Verduurzaming verenigingen
6. Preventieakkoord

1. Sportakkoord: implementatiefase
Het Sportakkoord heeft als doel om het nieuwe landelijke sportbeleid vast te leggen en vorm te geven.
In het sportakkoord zijn zes prioriteiten vastgelegd;
1. Inclusief sporten en bewegen
2. Duurzame sportinfrastructuur
3. Vitale sport- en beweegaanbieders
4. Positieve sportcultuur
5. Vaardig bewegen
6. Topsport die inspireert
Lees hier het volledige landelijke sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland.’ Nu is de volgende fase
aangebroken: de lokale verankering en het implementeren van sportakkoorden in gemeentes.
Lokale verankering en implementatie sportakkoord
Na het afsluiten van het sportakkoord zijn uitwerkingsteams aan de slag gegaan om de benoemde
ambities te vertalen naar concrete plannen. De KNVB is betrokken bij de diverse deelakkoorden en
denkt mee over de invulling van overheidsprogramma’s. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan lokale en
regionale sportakkoorden voor een gerichte aanpak. Lokale sportakkoorden stimuleren dat binnen
gemeenten iedere Nederlander met plezier een leven lang kan sporten en bewegen.
Afgelopen maart heeft minister Bruins de Tweede Kamer ingelicht over de implementatiestrategie van
het sportakkoord. De komende drie jaar wordt er 30 miljoen euro geïnvesteerd om het Nationale
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Sportakkoord om te zetten in lokale sportakkoorden. De KNVB is nauw betrokken geweest bij de
totstandkoming van deze strategie. De implementatiestrategie kent de volgende onderdelen:
1. Uitvoering van het sportakkoord: hoe het akkoord wordt vormgegeven en hoe de middelen
worden ingezet om de grootst mogelijke impact te bereiken.
2. Lokale sportakkoorden: Het instellen van sportformateurs bij de lokale sportakkoorden bij
gemeente. Deze sportformateur heeft de taak om diverse partijen aan tafel te krijgen en het
gesprek over de invulling van een sportakkoord en de afspraken daarbinnen te faciliteren.
3. Sportlijn: Er komt een impuls op nationaal niveau dat gericht is op sportbonden, zodat zij het
opleidingsaanbod voor bestuurders, trainers, officials en ouders kunnen uitbreiden en
moderniseren.
4. Nationale projecten: prijsvragen en campagnes organiseren ten behoeve van sporten en
bewegen.
Lees hier meer over de implementatiestrategie van het Sportakkoord
Lokale sportakkoorden
In de lokale sportakkoorden wordt vastgelegd wat men wil bereiken in een gemeente of regio, wie
daaraan gaat bijdragen en wat die bijdrage kan zijn. Het is ook de bedoeling dat de verenigingen
aangeven welke behoefte aan ondersteuning ze nodig hebben. Om een lokaal sportakkoord te mogen
uitvoeren, krijgen de gemeenten de mogelijkheid om een sportformateur aan te stellen. Een
Sportformateur is een onafhankelijk persoon die het gesprek tussen de verschillende partijen
begeleidt. Onafhankelijk betekent in ieder geval dat de Sportformateur geen enkel belang heeft bij de
uitkomst of het vervolg van het Lokale Sportakkoord. De Gemeente kiest zelf wie de Sportformateur
wordt. Iedere Sportformateur volgt verplicht scholing waarin hij/zij wordt toegerust om de rol goed te
kunnen vervullen.
Lobby KNVB
We zien lokale sportakkoorden als belangrijke middel om onze ambitie te realiseren; zoveel mogelijk
mensen te kunnen laten genieten van voetbal, een heel leven lang. De KNVB is nauw betrokken
geweest bij de totstandkoming van de implementatiestrategie van het Nationaal Sportakkoord. In onze
lobby richting het kabinet hebben we gevraagd om de positie van de sportwereld te waarborgen bij de
lokale verankering van de sportakkoord-ambities. We hebben hierbij bepleit voor een duidelijke en
heldere financieringsstructuur vanuit uitvoeringsprogramma’s via sportbonden gericht op versterking
van het verenigingsleven en bevordering sportplezier.
Nu is het zaak om op lokaal niveau vervolg te geven en verbindingen tussen verenigingen en
gemeentes mogelijk te maken. Lokale sportakkoorden vormen een ideaal middel om de dialoog
tussen de vereniging en de gemeente op gang te brengen. Tevens vanuit een gezamenlijke ambitie te
kijken wat er voor de komende vier jaar nodig is op het gebied van sport.
Als KNVB hebben we in principe geen actieve, aanjagers- of coördinerende rol in de totstandkoming
van het Lokale Sportakkoord. De inhoud moet echt vanuit de lokale sport of vereniging komen, de
KNVB kan hierin wel een faciliterende en verbindende rol spelen. Hierbij draait het om het mobiliseren
en verbinden van de verenigingen met het lokale krachtenveld en de Sportformateur, zodat de
voetbalverenigingen in de gemeente uiteindelijk goed vertegenwoordigd zijn bij de formulering van het
lokale sportakkoord. Hierbij zullen we verenigingen informeren over wat een Sportakkoord is, hen
uitnodigen actief deel te nemen en hun behoefte aan ondersteuning kenbaar te maken. Het lokale
sportakkoord biedt ook kansen om je lokale sportnetwerk verder uit te breiden.
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We zijn verheugd dat het kabinet 1,5 miljoen beschikbaar stelt aan lokale coalities om een
sportformateur aan te stellen. Daarbij maakt het kabinet 10 miljoen per jaar vrij om lokale coalities te
ondersteunen bij de uitvoering van hun lokale sportakkoord. Sportbonden beschikken over unieke
expertise en het netwerk. Daarom hebben we als KNVB bepleit dat sportbonden een centrale rol
moeten krijgen bij de uitvoering van het sportakkoord. We zijn blij dat er impuls op nationaal niveau
komt vanuit de implementatiestrategie dat gericht is op verbeteren van het opleidingsaanbod. Met alle
betrokken collega’s houden we vinger(s) aan de pols over kansen en uitdagingen die de verdere
implementatie van het Sportakkoord met zich meebrengen voor de KNVB en voetbalverenigingen.

2. Online Gokwet aangenomen in Eerste Kamer
Op 19 februari jl. heeft de Eerste Kamer voor de nieuwe online gokwet gestemd. Na een lange
periode van onzekerheid en een zwaar politiek debat is er eindelijk overstemming bereikt over het
legaliseren van online kansspelen in ons land.
Hiermee zal naar verwachting medio 2020 de markt opengaan voor vergunde online
kansspelaanbieders. Het toekomstige online spelaanbod creëert straks ruimte voor nieuwe
commerciële initiatieven. Het belang daarvan hebben we altijd onderstreept richting politiek, zolang
deze de integriteit van het voetbal niet aantasten en de sportbeleving versterken.
Behandeling Eerste Kamer
De afgelopen jaren hebben we met een heldere en eerlijke sportboodschap vanuit NOC*NSF, KNVB,
ECV en CED draagvlak gecreëerd voor de standpunten van het Nederlandse voetbal. We hebben
daarbij gepleit voor een goede en snelle regulering van de online kansspelmarkt. In een goed
gereguleerde markt moeten samenwerkingsverbanden met vergunde kansspelaanbieders mogelijk
zijn. Door straks gokvergunningen af te geven onder heldere voorwaarden, komt er een duidelijke
scheiding tussen het legale en het illegale gokaanbod. In combinatie met strikte handhaving van de
voorwaarden en actieve bestrijding van het illegale aanbod kunnen voetbalfans straks hun
weddenschappen plaatsen in een betrouwbare spelomgeving.
Lobby KNVB
Na een intensieve, sportbrede lobby (KNVB, ECV, CED en NOC*NSF) zijn we blij dat online
kansspelen eindelijk mogelijk worden gemaakt in Nederland. Wat hebben we met onze gezamenlijke
lobby precies bereikt?
1. Geen extra restricties op reclame, shirt- en sponsoruitingen rondom sportevenementen
2. Geen verbod op sponsoring van clubs door kansspelaanbieders
3. Deel van de online kansspelopbrengsten vloeit terug naar de bescherming en opleiding van
sport
4. Strikte aanpak van matchfixing, bescherming van betrouwbare en aantrekkelijke competities
5. Afdracht aan de breedtesport in Nederland is gewaarborgd
6. Reclame kansspelen wordt niet gelijk gesteld aan alcohol
Inwerkingtreding nieuwe gokwet
Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer was er veel aandacht voor ‘illegale aanbieders’ die zich de
afgelopen jaren actief op de Nederlandse markt hebben gericht. De Eerste Kamer heeft een motie
aangenomen die de regering vraagt "te bewerkstelligen dat vergunningverlening voor het aanbieden
van kansspelen op afstand enkel en alleen geschiedt aan partijen die zich gedurende een
aaneengesloten periode van minimaal twee jaar niet onvergund, actief en specifiek op de
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Nederlandse markt hebben gericht. Hierdoor mogen bepaalde partijen die zich doelbewust op de
Nederlandse markt hebben gericht de eerste twee jaar geen vergunning krijgen.
Op basis van bovenstaand geschetst traject treedt de wet per 1 juli 2019 in werking, waarna
vergunningverlening door de KSA van start kan gaan. De daadwerkelijke opening van de markt zal zo
(na circa 1 jaar vergunningverlening door de KSA) in het snelste scenario waarschijnlijk medio 2020
zijn. In de aanloop van het opengaan van de markt zullen wij nog een informatiebijeenkomst
organiseren voor clubs.

3. Toegankelijk en betaalbaar sportlandschap
Alle kinderen moeten de kans krijgen om te sporten. Het zou niet mogen uitmaken uit voor een gezin
je komt. De komende jaren de sport betaalbaar en toegankelijk houden voor iedereen blijft een
uitdaging. In de afgelopen jaren hebben verschillende fiscale maatregelen en ingrepen, bedoeld of
onbedoeld, invloed gehad op het functioneren van de sportsector. Zo hebben wijzigingen in het
belastingstelsel grote invloed op de organisatie van voetbal in Nederland.
De afgelopen periode heeft de KNVB samen met NOC*NSF bij de politiek en overheid aandacht
gevraagd voor de maatschappelijke, financiële en sportieve consequenties van de Wet aanpassing
kansspelbelasting voor sportweddenschappen en de verruiming van btw-vrijstelling voor sportclubs.
Beiden zijn onderdeel van het Pakket van het belastingplan 2019.
Wetswijziging kansspelbelasting voor (landgebonden) sportweddenschappen
Deze wetswijziging heeft als doel een verhoging van de Kansspelbelasting voor landgebonden
sportweddenschappen. Dit heeft negatieve gevolgen op het landgebonden TOTO aanbod van de
Nederlandse Loterij (NLO). De Nederlandse Loterijen heeft aangegeven dat deze wetswijziging het
sportweddenschappen-aanbod in winkels voor de Nederlandse Loterij dermate verliesgevend is dat ze
genoodzaakt zijn dit aanbod te staken. Dit brengt negatieve gevolgen mee voor de afdrachten aan de
aandeelhouders van de Nederlandse Loterij, waaronder de sportbonden en andere 18 goede doelen.
Lobby KNVB:
De lobby vanuit de KNVB en NOC*NSF richting de Tweede Kamer, het ministerie van Financiën en
het ministerie van VWS heeft geresulteerd dat de sportsector volledig gecompenseerd wordt voor
mogelijk afdracht verlies door het ministerie van VWS. Daarnaast onderzoekt het bestuur van de
Nederlandse Loterij -na overleg met staatssecretaris Snels (van Financiën) - verschillende
maatregelen om de kosten van TOTO te verminderen en de efficiëntie te verhogen. Deze
inspanningen zijn erop gericht om het aanbod voor de speler, de winkelier en de Nederlandse Loterij
aantrekkelijk te houden, zodat de landgebonden TOTO financieel gezond blijft en ook gecontinueerd
wordt.
De verwachting is dat de Nederlandse Loterij dit onderzoek afrondt, voordat het wetsvoorstel
Kansspelen op Afstand (online gokwet) wordt ingevoerd. Op 19 februari 2019 is het wetsvoorstel
online Kansspelen aangenomen. Per 1 juli 2019 is de wet van kracht, daarna worden de vergunningen
verleend. De onlinegokmarkt gaat naar alle waarschijnlijk medio 2020 open.
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4. Sterk vrijwilligerslandschap
Nederland is een uniek verenigingsland: er zijn 1,2 miljoen KNVB-leden en ruim 3000
voetbalverenigingen. De KNVB en het voetbal verenigt 3,5 – 4 miljoen mensen, ieder weekend weer.
Zonder de inzet van al die hardwerkende vrijwilligers is amateurvoetbal niet mogelijk. Het kabinet
neemt enkele maatregelen die van invloed zijn op het vrijwilligerslandschap in Nederland.
Verruiming vrijwilligersvergoeding
Vanaf 1 januari 2019 is de mogelijkheid tot vrijwilligerswerk voor mensen met een WW-uitkering
uitgebreid. Dit houdt in dat vanaf 2019 menen met een WW-uitkering ook vrijwilligerswerk kunnen
doen bij organisaties of instellingen die zonder winstoogmerk opereren, bijvoorbeeld bij
sportverenigingen.
In 2019 kunnen vrijwilligers tot 200 euro meer belastingvrij vergoed krijgen. Dit betekent dat
vrijwilligers maximaal 170 euro per maand en 1700 euro per jaar mogen verdienen. De vrijwilligers
hoeven over deze vergoeding geen belasting te betalen.
Lagere OZB-heffing voor sportverenigingen
Sportclubs, muziekverenigingen, de scouting, maar onder meer ook dorpshuizen en
speeltuinverenigingen kunnen dit jaar profiteren van een lager tarief voor onroerendezaakbelasting
(OZB). Door de lagere gemeentelijke heffing kan bijvoorbeeld een lidmaatschap goedkoper worden,
wat tot meer leden kan leiden. Of een club kan betere velden laten aanleggen.
CDA heeft afgelopen november een wetswijziging ingediend dat gemeenten moeten kunnen kiezen
voor een lagere OZB-tarief voor verenigingen. Die vallen nog onder het hogere tarief voor nietwoningen, dat vaak drie keer zo hoog is als het tarief voor woningen.
Ook wil het CDA nu de mogelijkheden verruimen voor een lager OZB-tarief voor maatschappelijke
organisaties te verwerken in de modelverordening, zodat gemeenten geholpen zijn bij de afweging en
de juridische gevolgen van een lager OZB-tarief voor sportverenigingen. Minister Ollogren van
Binnenlands Zaken en Koninkrijkrelaties is in overleg met VNG over een lager OZB-tarief voor
sportverenigingen.
Wet Arbeidsmarkt in Balans
De nieuwe wetgeving van Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) op gebied van de transitievergoeding en
ketenregeling missen hun doel in een vrijwilligerswereld als het amateurvoetbal. Vooral de wijziging
van de transitievergoeding is een knelpunt. De regering stelt voor om het recht op en de opbouw van
de transitievergoeding aan te passen. Terwijl nu een transitievergoeding verschuldigd is wanneer de
arbeidsovereenkomst twee jaar of langer heeft geduurd, wordt voorgesteld dat de transitievergoeding
vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst is verschuldigd. Dit leidt naar extra financiële lasten
zonder extra inkomsten voor een voetbalvereniging.
De KNVB heeft daarom de Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd om
het Nederlandse amateurvoetbal te beschermen tegen regels die het vrijwillig besturen van een club
nodeloos te ingewikkeld maken. Amateursport draait op vrijwilligers en is geen professionele
bedrijfstak. Vrijwilligers vormen het dagelijks bestuur van de lokale vereniging. De KNVB maakt zich
zorgen over de mogelijke bureaucratie en financiële lastenverzwaring voor sportverenigingen die deze
regelgeving met zich brengt. De continuering van het lokale verenigingsleven wordt hierdoor
bemoeilijkt en bestuurders komen voor lastige financiële dilemma’s te staan.
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Lobby KNVB:
Daarom heeft de KNVB bij de wetsbehandeling in de Tweede Kamer afgelopen december gepleit voor
een uitzondering voor kleine contracten in het amateurvoetbal m.b.t. de transitievergoeding en
ketenbepaling. Het is van groot belang dat amateurverenigingen in staat blijven om in goed overleg
juist díe afspraken te maken, die deze sector nodig heeft. Zo wordt voorkomen dat de positie van de
werknemer en werkgever in het amateurvoetbal en de financiële situatie van amateurverenigingen
verslechteren.
Door onze lobby richting Tweede Kamerleden is er een VVD/CDA motie ingediend die regering
verzoekt om het gesprek te blijven voeren met sociale partners in o.a. de sportsector. Ook wordt de
regering in de motie verzocht of er voor een sector maatwerkoplossingen gevonden kunnen worden.
Volgende week staat de behandeling van de wet op de agenda van de Eerste Kamer. Mocht de wet
door de Eerste Kamer komen, dan wil de Senaatsfractie van de VVD wachten met de invoering van
de WAB. Ze willen eerst wachten op de uitkomsten van de evaluatie van de Wet Werk en Zekerheid
(WWZ).

5. Verduurzaming verenigingen
Steeds meer voetbalverenigingen zijn bewust of onbewust bezig met duurzaamheid. Duurzame
voetbalaccommodaties zijn helemaal van deze tijd en hebben toekomst. Verenigingen kampen met
stijgende kosten en dalende sponsor- en kantinebestedingen, wat nadelig is voor de begroting. Het
thema duurzaamheid biedt kansen om als vereniging de financiële positie structureel te versterken
door bijvoorbeeld het verlagen van energiekosten. Met onderliggende thema’s neemt de KNVB de
vereniging mee in het thema duurzaamheid, waarbij de focus in eerste instantie ligt op
energiebesparing.
Informatieplicht voor verenigingen
Tegelijkertijd zijn er ook belemmeringen vanuit regelgeving. Zo moeten voetbalverenigingen en
andere buitensportverenigingen vanaf 1 juli dit jaar verplicht aantonen, wat zij aan energiebesparing
doen. Indien, zij niet voldoen aan deze informatieplicht kan de gemeente een dwangsom opleggen,
om alsnog de gevraagde informatie af te dwingen. Dit geldt voor sportverenigingen met een
energieverbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 gas.
De VVD in de Tweede Kamer heeft hierover Kamervragen gesteld. Uit de antwoorden van de minister
bleek dat hij in het kader van het Sportakkoord meer ondersteuning voor de sportverengingen wil op
het verduurzamingsvraagstuk. Maar hij kon niet beloven sportverenigingen uit te zonderen van de
boetesystematiek. Het opleggen van een dwangsom is een zelfstandige bevoegdheid van de
gemeenten.
Sportverenigingen kunnen met eventuele vragen ook terecht bij de eigen gemeente. De VSG
informeert de gemeenten hier ook actief over. De VSG zal daarbij ook richting de gemeenten
aandacht voor de situatie van de sportverenigingen vragen, om bijvoorbeeld te voorkomen dat
hierdoor de contributies onverwacht omhoog zouden moeten. We zullen bij Tweede Kamerleden en
overheid aandacht vragen voor de belemmeringen en obstakels die er zijn vanuit regelgeving voor de
verduurzaming van clubs.
De KNVB en NOC*NSF zullen het belang van sportverenigingen onder de aandacht brengen bij de
politiek. We hopen als sportbonden met de Minister op korte termijn in gesprek te gaan over de wijze
waarop gemeenten handhaving gaan organiseren, met vanuit ons de insteek om coulance toe te
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passen – om zo verenigingen de kans te geven met een gestructureerd plan hun
verduurzamingsopgave op te pakken. Lees hier meer over de informatieplicht voor verenigingen.
Europees voorstel voor verbod op rubbergranulaat in kunstgrasvelden.
De ECHA heeft een voorstel ingediend om SBR-granulaat binnen Europa per 2022 te verbieden. De
KNVB vindt het belangrijk dat leden veilig, plezierig en gezond kunnen voetballen op kunstgrasvelden.
De afgelopen tijd heeft ons geleerd dat we op het terrein van kunstgrasvelden kennis, expertise en
informatie moeten blijven verzamelen om een zo goed en volledig beeld te krijgen. Een dergelijk
verbod op SBR-granulaat heeft in Nederland vergaande maatschappelijke, financiële en sportieve
consequenties. Uitstel van een verbod en gedegen onderzoek naar toepasbare en mogelijke
duurzame alternatieven zijn daarom zeer noodzakelijk om onrust in Nederland te voorkomen.
Kunstgrasvelden moeten veilig zijn om op te kunnen sporten. Dat gaat zowel over sporttechnische
eigenschappen, als de milieu- en gezondheidsaspecten. Het SBR-rubbergranulaat dat wordt
ingestrooid in de Nederlandse kunstgrasvelden moet voldoen aan alle huidige wettelijk vastgelegde
normen en richtlijnen. Voor wat betreft de sporttechnische eigenschappen zijn breed gedragen
richtlijnen vanuit FIFA en NOC*NSF opgesteld. Op de naleving van deze sporttechnische richtlijnen
wordt vanuit de sport toegezien.
Kunstgrasvelden in Nederland worden over het algemeen aangelegd vanwege een capaciteitsgebrek.
Dit wil zeggen dat onze verenigingen vaak geen ruimte hebben om uit te breiden met
natuurgrasvelden. Een kunstgrasveld biedt dan als ondergrond mogelijkheden voor intensief en
multifunctioneel sportgebruik. Daarmee zijn deze velden van essentieel belang om miljoenen
Nederlanders door-de-week en in het weekend te kunnen laten sporten. Een verbod of het eventueel
opschorten van de aanleg en onderhoud van kunstgrasvelden heeft een enorme impact op de
organisatie van de breedtesport in Nederland. En direct vergaande organisatorische en financiële
gevolgen.
De groeiende populariteit van kunstgras maakt dat de VSG en KNVB actief beleid voeren op alle
aspecten die te maken hebben met kunstgras. De afgelopen jaren zijn er alternatieven voor
rubberkorrels ontwikkeld die bijdragen aan een betere grasmat en milieuvriendelijker zijn. Een aantal
voorbeelden zijn korrels van kurk of synthetisch rubber (TPE).
Kunstgras is continu in ontwikkeling. De KNVB staat hierover in contact met vertegenwoordigers van
overheidsinstanties (RIVM), gemeenten (VSG) en kunstgrasfabrikanten om te praten over innovatie
en de kunstgrasvelden van de toekomst. De populariteit van kunstgras maakt dat de KNVB actief
beleid voert op alle aspecten die te maken hebben met kunstgras. Een grasmat met de juiste
speleigenschappen gaat daarbij hand in hand met veiligheid, milieuaspecten en gezondheid van de
voetballers.
Lobby KNVB:
Samen met de DFB, La Liga en UEFA vragen we in Europees verband aandacht voor de vergaande
maatschappelijke, financiële en sportieve consequenties van een mogelijk verbod op SBR-granulaat.
Hierbij vragen we ECHA rekening de volgende punten te overwegen;
- Uitstel van een verbod op SBR-granulaat te overwegen, omdat dit vergaande
maatschappelijke, financiële en sportieve consequenties in Nederland met zich meebrengt.
- Wij roepen daarnaast de ECHA op om eerst gedegen onderzoek te doen binnen de EU naar
de sociale, economische en maatschappelijke consequenties van een verbod op SBRgranulaat.
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Tevens moet worden onderzocht of SBR-granulaat gefaseerd kan worden uitgevoerd. Het
afschaffen van alle infill-rubbers dus ook synthetisch rubber is op dit moment nog niet
mogelijk, omdat goede duurzame alternatieven onvoldoende aanwezig zijn in de markt.
Daarnaast roepen wij ECHA op om transitiemogelijkheden te verkennen rondom nieuwe
velden en rennovatie van bestaande velden, Bestaande velden worden op termijn (na
afschrijving) vervangen, waardoor op een natuurlijke manier de vervanging van infill kan
plaatsvinden.
Tevens roepen wij ECHA op om alternatieven maatregelen te onderzoeken die voorkomen dat
microplastics verder verspreid worden binnen het milieu.

6. Preventieakkoord:
Afgelopen november heeft NOC*NSF namens de KNVB het preventieakkoord ondertekend. Het
kabinet heeft voor deze kabinetsperiode voor preventie en gezondheidsbevordering 170 miljoen
beschikbaar gesteld, daarna 20 miljoen per jaar. Het nationaal preventieakkoord is gesloten met
patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sportverenigingen- en bonden,
bedrijven en maatschappelijke organisaties.
Voetbal, en amateurvoetbal in het bijzonder, heeft een unieke positie om op een effectieve manier bij
te dragen aan het preventieakkoord en impact te maken. Geen enkele sport is zo verweven door alle
lagen van de samenleving en brengt mensen letterlijk en figuurlijk in beweging.
Ambities preventieakkoord
Het doel van het preventieakkoord is een gezondere samenleving door het tegengaan van roken,
overgewicht en problematisch alcoholgebruik. De KNVB wil als grootste sportbond van Nederland
voorop blijven lopen op belangrijke thema’s die spelen in onze samenleving. Daarom is de KNVB
samen met NOC*NSF en de andere sportbonden betrokken geweest bij de totstandkoming van dit
akkoord. De volgende doelstellingen zijn afgesproken met de sportsector binnen het
preventieakkoord:
➢ Ambities tegengaan roken
o In 2020 zijn 2500 sportverenigingen rookvrij.
o In 2025 zijn (nagenoeg) alle sportverenigingen rookvrij.
➢

Ambities tegengaan overgewicht
o In 2020 zullen er 2500 sportverenigingen aan de slag gaan met een gezonder
kantine-aanbod.
o Convenant gezonde sportevenement wordt gesloten om op de beschikbaarheid van
gezonde voedingskeuzes in te zetten bij sportevenementen. Geen reclame die gericht
is op kinderen onder de 13 jaar voor producten die buiten de schijf van vijf vallen.
o Extra aandacht aan gezonde sportomgeving: Onderdeel daarvan is gezonder aanbod
van eten en drinken en gezondere sportsponsoring.
o Sport- en beweegaanbieders zetten zich in en worden lokaal ondersteund om hun
aanbod passender te maken voor mensen die inactief zijn.

➢

Ambities tegengaan problematisch alcoholgebruik
o De sportsector en Brouwers sluiten vanaf 2019 geen nieuwe contracten meer om
langs sportvelden op amateurclubs reclame voor alcoholhoudende drank te plaatsen.
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Nederlandse Brouwers en de sportsector maken in 2019 een plan voor de
marketingactiviteiten bij grote evenementen om de koppeling tussen sport en alcohol
minder vanzelfsprekend te maken.
In 2025 is de naleving van de leeftijdsgrens bij verstrekking van alcohol sterk
verbeterd.
Ministerie van VWS onderzoekt samen met de sportsector in welke mate sport
afhankelijk is van de sportsponsoring door alcoholproducenten en welke alternatieven
mogelijk zijn.
In 2025 maken alle sportverenigingen die alcohol verstrekken actief gebruik van een
e-learning voorbarvrijwilligers bij sportverengingen.

Lobby KNVB:
Het preventieakkoord is een belangrijke stap op weg naar een gezondere samenleving. De KNVB is
blij dat we (samen met de sportwereld) een partner zijn om de nodige stappen te kunnen zetten naar
een socialer, gezonder en sportiever Nederland. Hoewel de KNVB verheugd is betrokken te zijn bij dit
akkoord, zien tegelijkertijd dat de preventieve kracht van sport hierin niet volledig benut wordt. Sport
en beweging zij tenslotte bouwstenen voor een gezonde leefstijl. Daarom pleit de KNVB om op de
preventieve kracht van sport in te zetten binnen het preventieakkoord. Op dit terrein zijn veel
interventies mogelijk;
1. Stimuleer positief sport- en beweeggedrag en focus niet alleen op het tegengaan van
ongezond gedrag (in de sportomgeving).
2. In het kader van het preventieakkoord pleiten wij voor financiële middelen te bevordering van
bewegen, en niet alleen de focus op middelen voor het tegengaan van ongezond gedrag.
3. Ondersteun en investeer in de sport(infrastructuur), zodat de sector een (groter) impact kan
maken in het behalen van preventiedoelstellingen en gezondheidsbevordering.
4. Voetbal is een interessant maatschappelijk platform om gedragsverandering rondom
gezondheidsthema’s te realiseren, juist in wijken waar veel gezondheidsproblemen zijn.
5. Investeer in beweging voor de jeugd, bijvoorbeeld met de pilot Kluppie brengen we de jeugd
in beweging in de wijk.
6. Laat senioren weer bewegen, via Walking Football kunnen 60-plussers hun actieve
voetballeven verlengen of weer oppakken. Dit draagt bij aan ziektepreventie en het
voorkomen van eenzaamheid of sociaal isolement.
Momenteel is het preventieakkoord in de uitwerkingsfase ingegaan. Samen met NOC*NSF heeft de
KNVB een financieringsaanvraag ingediend om de gestelde ambities te bereiken. Vanuit het ministerie
1,5 miljoen beschikbaar gesteld aan de sportsector om de gestelde ambities te realiseren.
Vragen, opmerkingen of suggesties?
Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben, neem dan gerust contact op met bureau
Corporate Affairs via het e-mailadres corparateaffairs@knvb.nl. Alle vragen, tips of opmerkingen zijn
welkom. We gaan graag samen met u de lobby aan om het voetbal te ondersteunen. Bij eventuele
belangrijke politieke ontwikkelingen zullen we u uiteraard zoals altijd proactief op de hoogte brengen.
Met vriendelijke groet,
Bureau Corporate Affairs
David Pranger, Nazan Altiparmak en Niels van Delft
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2.3 KNVB Campus: Fase 33]
Korte toelichting ter vergadering.

2.4 Evaluatie Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal
In de najaarsvergadering van 2016 heeft de ledenraad ingestemd met de herinrichting en
modernisering van de tuchtrechtspraak amateurvoetbal. In het kader van het masterplan
tuchtrechtspraak amateurvoetbal is onderzocht op welke wijze de kwaliteit van de tuchtrechtspraak
verbeterd kon worden. Het onderzoek heeft toen tot de volgende wensen geleid:
1. Ook in het amateurvoetbal met een aanklager werken;
2. Tuchtrechtelijke organen aan de huidige organisatie inrichting aanpassen;
3. Procedures vereenvoudigen; en
4. Juridisch onvolkomenheden wegwerken.
Het ‘nieuwe’ Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal (RTA) is ingegaan in het seizoen 2017/’18.
Eind seizoen 2018/’19 wordt het ‘nieuwe’ RTA bijna 2 jaar toegepast in het amateurvoetbal. Naar
aanleiding hiervan is opdracht gegeven aan een extern bureau om een en ander te evalueren. Deze
evaluatie wordt gestart in mei 2019 en zal afgerond worden in oktober 2019.
De uitkomsten worden gedeeld met de ledenraad. Eventuele reglementaire aanpassingen worden
geagendeerd voor de voorjaarsvergadering van 2020.

2.5 Aanpak risicoverenigingen
In de najaarsvergadering van 24 november 2018 is bij de mededelingen door het bestuur
amateurvoetbal melding gemaakt van de wens om verdere afstemming tot stand te brengen tussen
bestuurlijke maatregelen en de tuchtrechtelijke aanpak in geval van (repeterende) wanordelijkheden
bij verenigingen en/of door individuele leden.
Inmiddels wordt in goede samenwerking tussen het bestuur en de tuchtrechtelijke organen invulling
gegeven aan die verdere afstemming. Met als uitgangspunt de scheiding der machten wordt bestaand
beleid herijkt. De bedoeling is daaraan ook een periodieke overlegstructuur te koppelen. De
verwachting is dat de start van het seizoen 2019/’20 deze herijking is afgerond. Tijdens de
‘Werkconferentie De Aftrap’ met de ledenraad (6/7 september 2019) zullen we aandacht besteden aan
dit onderwerp.

2.6 Ontwikkelingen communicatie
In december 2018 heeft conform afspraak overleg plaatsgevonden met de werkgroep communicatie,
zoals die vanuit de ledenraad actief is geweest. Dit naar aanleiding van de door deze werkgroep
opgestelde notitie.
Mede met het oog op de daar gemaakte afspraken ter vergadering korte toelichting van de
ontwikkelingen op het gebied van communicatie binnen de KNVB.
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3. VERSLAG LEDENRAAD 24 NOVEMBER 2018 2]
Te nemen besluit
Vaststellen van het verslag.
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4. KNVB STRATEGISCHE PLAN 2018 – 2022:
SEIZOENSPLAN 2019/ ‘201]
Te nemen besluit
Vaststellen van het Seizoensplan 2019/’20 voor wat betreft amateurvoetbal.
Toelichting
Dit is een link naar het Seizoensplan 2019/’20.
Door omstandigheden wordt momenteel nog de laatste hand gelegd aan het Seizoensplan. Het
Seizoensplan zal uiterlijk vrijdag 10 mei 2019 beschikbaar zijn via de bovenstaande link.
Context
Het Seizoensplan 2019/’20 is een doorvertaling van het KNVB brede Strategisch Plan 2018 – 2022
specifiek gericht op het aankomende seizoen. In het plan staan de prioriteiten en projecten van het
seizoen 2019/’20. Net als het Strategisch Plan laat ook het Seizoensplan een vervlechting zien van
amateurvoetbal en betaald voetbal.
Kern
Het Seizoensplan 2019/’20 volgt de indeling van het Strategisch Plan 2018-2022:
• Aantrekkelijk voetbal- en competitieaanbod
• Opleiding en ontwikkeling
• Oranje om trots op te zijn
• Vernieuwing en innovatie
• Service op topniveau
Naast de 5 inhoudelijke ‘pijlers’ bevat het Seizoensplan ook het Maatschappelijk Manifest.
Het Seizoensplan geeft per pijler de belangrijkste projecten weer. Het is een weergave op hoofdlijnen.
De begroting amateurvoetbal 2019/’20 omvat de financiële vertaling van het Seizoensplan. Voor de
inhoudelijke keuzen: zie Seizoensplan.
Proces
Het Seizoensplan wordt voor wat betreft de specifieke amateurvoetbalprojecten, vastgesteld in de
vergadering van de ledenraad. Het Seizoensplan is eveneens geagendeerd voor de
bondsvergadering gelet op zaken die hele KNVB betreffen.
De sessies als gehouden met de ledenraad omtrent de strategische projecten en de toetsingskaders
maken onderdeel uit van de uitwerking van het Seizoensplan.
Communicatie
Het Seizoensplan 2019/’20 dient in samenhang te worden gezien met de financiële doorvertaling in de
begroting. Seizoensplan en begroting worden uiteindelijk in één digitaal document samengevoegd. De
publicatie zal plaatvinden op KNVB.NL
Financiële impact
Zie agendapunt 5. Begroting
Reglementaire wijzigingen
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5. BEGROTING AMATEURVOETBAL 2019/’201]
Te nemen besluit
Vaststellen van de begroting amateurvoetbal 2019/’20.
Toelichting
Dit is een link naar de begroting voor seizoen 2019/’20.
Het advies van de raad van toezicht amateurvoetbal aan de ledenraad is hieronder toegevoegd.
Context
Het bestuur amateurvoetbal stelt jaarlijks de begroting op. Deze begroting wordt voorgelegd en
besproken met de raad van toezicht. De ledenraad stelt de begroting in de voorjaarsvergadering vast
voor de sectie amateurvoetbal. De managementsamenvatting in de begroting geeft inzicht in de
belangrijkste ontwikkelingen. In de begroting zijn nadere toelichtende teksten opgenomen bij de
tabellen.
Kern
Zie de managementsamenvatting van de begroting amateurvoetbal.
Proces
De begroting is tot stand gekomen in afstemming met de audit commissie c.q. de raad van toezicht.
De raad van toezicht heeft de begroting goedgekeurd (zie het advies raad van toezicht). Tijdens de
themabijeenkomst voor de ledenraad op 9 mei a.s. wordt de conceptbegroting toegelicht.
Indien de bijeenkomt van 9 mei a.s. daartoe aanleiding geeft kan aanvulling/wijziging aan de orde zijn.
In dat geval zal het onderdeel uitmaken van de aanvullende agendastukken die 17 mei a.s. worden
verstuurd. De V&A van 9 mei wordt toegevoegd aan het verslag van de voorjaarsvergadering.
Communicatie
De voorgestelde begroting is als onderdeel van de agenda van de voorjaarsvergadering – net als
vorig seizoen – integraal gepubliceerd op www.knvb.nl. Na vaststelling zal de begroting digitaal
beschikbaar zijn voor leden.
Financiële impact
Verwezen wordt naar de managementsamenvatting voor wat betreft de hoofdlijnen en naar de
begroting amateurvoetbal.
Reglementaire wijzigingen
-
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Advies raad van toezicht begroting amateurvoetbal

Aan
Van
Datum
Onderwerp

:
:
:
:

Ledenraad amateurvoetbal
Raad van toezicht amateurvoetbal
17 mei 2019
Begroting 2019/'20 amateurvoetbal

Inleiding
De auditcommissie van het amateurvoetbal heeft de begroting voor seizoen 2019/’20 besproken.
Namens de raad van toezicht vergadert de auditcommissie met de directie van de KNVB over de
opgestelde begroting voor seizoen 2019/’20. Onder het motto ‘één KNVB’ is besloten dat de
auditcommissie van amateurvoetbal en betaald voetbal in principe gezamenlijk vergaderen. Indien
gewenst of noodzakelijk vindt separaat verdieping plaats.
De auditcommissie AV heeft tijdens de vergadering specifiek gekeken naar de begroting voor
amateurvoetbal inclusief de toelichting daarop. De auditcommissie heeft verslag gedaan van haar
bevindingen in de vergadering met de voltallige raad van toezicht. Met inbegrip daarvan is ook door de
voltallige raad van toezicht de begroting met de directie doorgenomen.
Advies
De raad van toezicht volgt het advies van de auditcommissie. Deze is van mening dat de begroting
voor seizoen 2019/’20 is gebaseerd op de beleidsprioriteit passend bij het Strategisch Plan 2018 –
2022. De raad van toezicht keurt de begroting van seizoen 2019/’20 goed.
Het bestuur amateurvoetbal legt de begroting 2019/’20 aan u voor ter vaststelling. Als raad van
toezicht brengen wij u een positief advies uit om de begroting voor seizoen 2019/’20 vast te stellen.
Overwegingen
Tijdens de bespreking is een aantal punten de revue gepasseerd. De raad van toezicht heeft onder
meer de volgende hoofdpunten aan de orde gesteld tijdens de vergadering.
1. Sluit de begroting aan op de strategische prioriteiten?
In de begroting zijn de 5 strategische pijlers uit het Strategisch Plan 2018-2022 duidelijk
herkenbaar, als ook de besteding van middelen daaraan. Specifieke projecten waarvoor geld
wordt vrijgemaakt betreffen in ieder geval: aantrekkelijk voetbal aanbod (pijler in strategisch plan),
vrouwen onder de 23, digitalisering en de doorontwikkeling academie. De raad van toezicht vindt
de gemaakte keuzes logisch en consistent.
2. Zijn we voldoende actief om als amateurvoetbal (alternatieve) subsidies te werven?
Door het wegvallen van de subsidie veilig sportklimaat (VSK) vallen veel financiële middelen weg.
Daarop is door de directie op twee manieren geanticipeerd.
In de eerste plaats is actief de dialoog gezocht én gevoerd met het ministerie als het gaat om de
nieuwe gezamenlijke plannen en projecten. Dit is gedaan in breed sportverband maar ook
rechtstreeks. E.e.a. heeft mede geresulteerd in het Sportakkoord. Op basis van het Sportakkoord
worden/zijn concrete activiteiten geformuleerd waarvoor van de zijde van het ministerie weer
middelen beschikbaar zijn. De KNVB komt daarvoor in aanmerking.
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In afwachting van het finaliseren van de nieuwe plannen door de overheid is bij het opstellen van
de begroting uitgegaan van de gegeven situatie van het wegvallen van VSK-gelden.
Naast de lijn van het ‘sportakkoord’ zijn er andere subsidietrajecten waaruit gelden worden
ontvangen voor projecten en activiteiten. Deze lopen via NOC*NSF. Denk hierbij aan Club Kader
Coaches en innovatie subsidies. Hiervoor wordt regelmatig contact onderhouden met de
subsidieverstrekkers.
3. Wordt de kostendiscipline gehandhaafd?
Door het wegvallen van VSK zijn er bestaande activiteiten die niet meer gefinancierd worden
vanuit subsidiegelden. Deze activiteiten zijn geprioriteerd en slechts een beperkt aantal is
opgenomen in de begroting 2019/’20 gezien hun doorlopende belang en worden op alternatieve
wijze gedekt.
Een andere keuze die gemaakt is betreft het CP-voetbal1. Het besluit is genomen om te stoppen
met het nationale team en dit budget grotendeels te besteden aan aangepast voetbal in de
breedte.
De personeelskosten ontwikkelingen zich binnen de gestelde kaders. De raad van toezicht stelt
met instemming vast dat de directie ‘in control’ is.
4. Zijn de financiële risico’s van amateurvoetbal goed verwerkt in de begroting?
Als financiële risico’s voor de begroting 2019/’20 (en verder) worden benoemd de kaartverkoop,
ledenaantallen, subsidies en VoetbalTV. Deze risico’s zijn realistisch verwerkt in de begroting
2019/’20.
5. Is de financiële positie van het amateurvoetbal op orde?
Ondanks enkele risico’s met betrekking tot bijvoorbeeld kaartverkoop leeuwinnen zijn wij van
mening dat de financiële positie van het amateurvoetbal op orde is.
Het resultaat voor aanwending bestemmingsresultaat laat een negatief resultaat zien van
935.000. Dit wordt veroorzaakt door incidentele uitgaven welke worden gedekt vanuit de
bestemmingsreserves. Conclusie is dat AV een positief resultaat laat zien van 20.000 euro.
6. Waarom wordt gekozen voor de herfinanciering van de lening met S.S.Z.?
Ter beperking van rentelasten (KNVB breed) is het voornemen de bancaire financiering van de
Stichting Sportcentrum Zeist te vervangen door een lening vanuit de KNVB, waarbij de huidige
bancaire voorwaarden worden overgenomen. Het betreft een lening van € 6.000.000 met een
resterende looptijd van 17,5 jaar en een rente van 3-maands Euribor met een minimum van 0,0%
en een opslag van 1,28% op jaarbasis. De raad van toezicht geeft een positief advies met het
voorgestelde plan. Het rendement op de huidige liquide middelen is minimaal en in het kader van
gelijkheid tussen Amateurvoetbal en Betaald voetbal is het belangrijk dat eenieder hier 50% aan
bijdraagt.

1

CP-Voetbal: Het Nederlands voetbalteam voor voetballers die als gevolg van een hersenbeschadiging een
motorisch probleem hebben. (CP: Cerebrale Parese)
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6. GOVERNANCE
6.1 Zittingstermijn ledenraad
Te nemen besluit
1. In de najaarsvergadering van de ledenraad (november 2019) een inhoudelijk voorstel te
agenderen en een besluit te nemen over de duur van een zittingstermijn van de ledenraad. Dit
onder de voorwaarde dat dan inzicht is in de opbrengsten van de herijking van de Code Goed
Sportbestuur (zoals die thans plaatsvindt onder auspiciën van NOC*NSF).
2. In het geval er in het najaar van 2019 nog geen zicht is op de opbrengst van de herijking:
Voor de najaarsvergadering van de ledenraad het onderwerp ‘zittingstermijn ledenraad’ te
agenderen en alsdan de stand van zaken te rapporteren en de voortgang te bespreken;
3. Het voorgaande niettegenstaande geldt dat uiterlijk in de voorjaarsvergadering van de
ledenraad van mei 2020 een beslissing wordt genomen over de duur van een zittingstermijn
van de ledenraad.
Toelichting
Context
Binnen het governancetraject is het gesprek ontstaan over de lengte van zittingstermijnen. Grosso
modo staat daarbij centraal: moeten wij binnen de KNVB een zittingstermijn hanteren van 3 of 4 jaar.
Op dit moment is die termijn KNVB-breed 3 jaar. Er zijn argumenten voor termijnen van 4 jaar.
Telkens binnen de context van een maximale zittingstermijn van 12 jaar.
De vraag omtrent de duur van een zittingstermijn spitste zich de laatste periode toe op de
zittingstermijn van de ledenraad. Dienaangaande is in de najaarsvergadering van 2018 door de ‘oude’
ledenraad een procesbesluit genomen, inhoudende dat in de voorjaarsvergadering van de ledenraad
van mei 2019 een besluit zou worden genomen over de lengte van de zittingstermijn van de ledenraad
amateurvoetbal.
Het procesbesluit diende mede om de na de verkiezingen van december 2018 aangetreden ‘nieuwe’
ledenraad het comfort te geven te kunnen besluiten over de ‘eigen’ zittingstermijn. Met het besluit van
de ‘oude’ ledenraad werd vastgelegd dat de ‘nieuwe’ ledenraad in één van zijn eerste vergaderingen
een keuze zou moeten maken over de eigen zittingstermijn. Daarmee ontstond legitimatie voor
besluitvorming over de zittingstermijn, ook als die zou betekenen dat de termijn zou worden verlengd
met een jaar.
Kern
De besluitvorming en de argumenten van de najaarsvergadering 2018 niet tegenstaande, constateren
we dat in het verband van NOC*NSF momenteel wordt gesproken over de herijking van de Code
Goed Sportbestuur. De opbrengst van de herijking betrekken we graag bij de formulering van
definitieve voorstellen voor de KNVB.
De planning is dat uiterlijk in het voorjaar van 2020 de nieuwe Code in het verband van NOC*NSF kan
worden vastgesteld. Mogelijk kan dat al in het najaar van 2019.
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Voornoemde zaken gevoegd bij het gegeven dat het doorschuiven van een inhoudelijke beslissing
over de duur van de zittingstermijn binnen de KNVB naar uiterlijk het voorjaar van 2020, voor wat
betreft de huidige ledenraad geen onoverkomelijke knelpunten lijkt op te leveren, hebben geleid tot het
bovenstaande voorstel van het bestuur. Het bestuur heeft e.e.a. in de marge van de bijeenkomst over
de begroting op 9 mei jl. ook aan de orde gesteld (zoals bij de verzending van de agenda op 3 mei jl.
in de begeleidende mail was aangegeven). Het voorstel is ook geformuleerd op basis van de daar
verkregen input.
Kort en goed constateren we dat als we uiterlijk in het voorjaar van 2020 een besluit nemen, we ruim
binnen de zittingstermijn van de huidige ledenraad duidelijkheid hebben. De huidige termijn loopt
immers in beginsel af op 31 december 2021. In geval de termijn met een jaar wordt verlengd is
daarover ook vroeg genoeg duidelijkheid.
Proces
Communicatie
Financiële impact
Reglementaire wijziging
-
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6.2 Technisch voorzitter vergadercyclus amateurvoetbal
Te nemen besluit
Kennisnemen van de terugkoppeling ter vergadering van het verloop van het proces omtrent de
introductie en de selectie van een technisch voorzitter voor de vergadercyclus amateurvoetbal.
Toelichting
Context
Er is een commissie werkzaam geweest voor het opstellen van het profiel en het ter hand nemen van
het proces leidend tot de aanwijzing van de technisch voorzitter. De commissie bestaat uit Jos Bartels,
Henk de Roos, Bé Veen namens de ledenraad, Tjienta van Pelt namens de raad van Toezicht en Jan
Dirk van der Zee als directeur/bestuurder. De commissie is ondersteund door Mark van Berkum.
Kern
In het kader van de gesprekken die binnen de sectie amateurvoetbal hebben plaatsgevonden met
betrekking tot de governance, is op verschillende momenten en in verschillende samenstellingen
gesproken over de samenwerking en rolverdeling tussen de ledenraad, (directie/)bestuur en de raad
van toezicht amateurvoetbal. Onderdeel daarvan is ook het voorzitterschap van de
ledenraadsvergaderingen geweest. Reglementair is momenteel bepaald dat de voorzitter van de raad
van toezicht deze vergaderingen voorzit. Er bestaat consensus over de wens te komen tot een
technisch voorzitter van deze vergaderingen. Centrale gedachte daarbij is dat een technisch voorzitter
bijdraagt aan efficiënter en effectiever verloop van de vergaderingen. Een technisch voorzitterschap
geeft namelijk de mogelijkheid voor zowel de ledenraad als het bestuur, maar ook de raad van
toezicht vanuit de eigen rol en positie tijdens de vergaderingen het gesprek te voeren. De bredere
ambitie is ook dat daarmee een impuls wordt gegeven aan de goede samenwerking tussen ledenraad,
bestuur en raad van toezicht amateurvoetbal.
Voor de werving van een technisch voorzitter heeft het bestuur amateurvoetbal een (tijdelijke)
commissie gevormd. Deze commissie had als opdracht:
a. een (openbaar) profiel op te stellen voor de technisch voorzitter voor de vergadercyclus van
ledenraad – bestuur amateurvoetbal - raad van toezicht en
b. het proces ter hand te nemen dat leidt tot de aanwijzing van een technisch voorzitter.
Ter vergadering zal vanuit de commissie een korte terugkoppeling worden gegeven op het doorlopen
proces.
Proces
• Op 16 februari 2019 is tijdens een bijeenkomst met de ledenraad de commissie gevormd
• Voor de bijeenkomst van 1 april met de ledenraad is het profiel en het uitgewerkte proces
gedeeld
• April / mei’19: selectie technische voorzitter
Communicatie
Financiële impact
Afgestemd is dat de technische voorzitter een vergoeding kan ontvangen voor werkzaamheden.
Reglementaire wijzigingen
De noodzakelijke reglementaire wijziging staat geagendeerd onder agendapunt 11.4.
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6.3 Commissie: Toezicht op de ledenraad door de ledenraad3]
Te nemen besluit
Ter vergadering kennisnemen van de voortgang van de commissie.
Toelichting
Context
Onder de noemer ‘toezicht van ledenraad op het functioneren van de ledenraad’ is een commissie
gevormd.
De commissie bestaat uit Jos Bartels, Henk Hoiting, Wim van Hoogstraten, Henk de Roos en Bé
Veen. De commissie wordt ondersteund door Eline Worms.
Kern
De gedachte is dat ons systeem baat lijkt te hebben bij een gedragscode, reglement van orde en/of
(bij)passende bevoegdheden om een open, plezierig en constructief proces van samenwerking te
garanderen. Op 16 februari is een commissie ingesteld met als opdracht om de genoemde ideeën uit
te werken.
Ter vergadering zal vanuit de commissie een korte terugkoppeling worden gegeven op de stand van
zaken van het proces.
Proces
Communicatie
Financiële impact
Reglementaire wijzigingen
-
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7. IMPLEMENTATIE AANBEVELINGEN
ONDERZOEKSCOMMISSIE SEKSUELE INTIMIDATIE EN
MISBRUIK IN DE SPORT
Te nemen besluit
1. Kennisnemen van de voortgang inzake sport brede implementatie van de aanbevelingen van
de onderzoekscommissie Seksuele intimidatie in de sport.
2. Instemmen met de beleidsmatige keuze voor wat betreft het tuchtrecht op het gebied van
Seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag aan te sluiten bij Instituut
Sportrechtspraak (ISR)
Toelichting
Context
De onderzoekscommissie De Vries heeft in december 2017 haar rapport over seksuele intimidatie (SI)
en misbruik in de sport gepubliceerd. In verband van NOC*NSF – ook opdrachtgever van de
commissie destijds - is vanaf dat moment aan de slag gegaan met het implementeren van de
aanbevelingen. Hiertoe is in de algemene vergadering van NOC*NSF van mei 2018 een plan van
aanpak vastgesteld.
Kern
Algemeen
In het verband van NOC*NSF wordt intensief gewerkt aan de implementatie van de aanbevelingen
van de Commissie De Vries. Met het oog daarop is door NOC*NSF een taskforce ingericht waarin de
KNVB participeert. Momenteel worden diverse initiatieven ontwikkeld waarop direct wordt aangesloten
vanuit de KNVB. Genoemd worden de omvorming Vertrouwenspunt Sport naar het Centrum Veilige
Sport, de ontwikkeling van een (sport breed te gebruiken) case management systeem, verbetering
opvolging meldingen, communicatie voorkomen grensoverschrijdend gedrag en vergroten
meldingsbereidheid, stappenplan preventie, aandacht en inspanningen voor (seksueel)
grensoverschrijdend gedrag op lokaal niveau en opleidingen van vertrouwenscontactpersonen.
Op het punt van de voorlichting en bewustwording is aanvullend noemenswaardig dat vanuit de KNVB
in samenwerking met de Stichting De Stilte Verbroken (van Renald Majoor) een pilot is gestart met
BVO’s en (omliggende) amateurvoetbalverenigingen om in een korte serie van 3 bijeenkomsten via
bewustwording te komen tot beleid binnen verenigingen. Tegelijkertijd wordt dan gewerkt aan een
netwerk tussen verenigingen op dit thema. Bedoeling is na de pilot de aanpak ook op andere plekken
in samenspraak met BVO’s te introduceren.
Specifiek inzoomend op (tuchtrechtelijke) procedures en de reglementen
De Commissie De Vries geeft in haar rapport een stevig aantal verbeterpunten en aanbevelingen daar
waar het gaat om de (tuchtrechtelijke) procedures. Dan gaat het zowel om hoe tuchtzaken gestart
kunnen worden, gevoerd worden en welke straffen mogelijk zijn. In lijn daarmee geeft de commissie
De Vries ook aanbevelingen als het gaat om inzicht en overzicht binnen de sport over het aantal en de
aard van de (tucht)zaken.
Voorvloeiend uit deze aanbevelingen was in de voorjaarsvergadering van 2018 van NOC*NSF de
eerste stap de aangepaste ‘Blauwdruk tuchtrecht seksuele intimidatie in de sport’ vast te stellen. Deze
blauwdruk vormt de basis voor het tuchtrecht bij alle bij NOC*NSF aangesloten bonden en ligt
daarmee dus ook ten grondslag aan de KNVB-reglementen op het gebied van SI. Dit betekent dat ook
de KNVB-reglementen moeten worden aangepast.
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In de herziene blauwdruk staan de volgende verbeteringen om de keten van melding tot
tuchtzaak te verbeteren (achter elk punt cursief toelichting en/of de huidige situatie op dat punt):
• Een meldplicht voor bestuurslid (belangrijke aanbeveling van De Vries; nieuw in de sport)
• Uniformering van het kunnen/mogen doen van aangifte (tussen verschillende sportbonden)
• Mogelijkheid voor aanklager om op eigen initiatief een zaak te starten (nu niet mogelijk bij de
KNVB: alleen slachtoffer kan dat)
• Verjaringstermijn verwijderd (nu geldt nog verjaringstermijn bij de KNVB)
• Maximering van sancties is verwijderd (meer ruimte voor differentiatie naar ernst van geval)
• Affectieve relaties tussen begeleiders en sporters dienen te worden gemeld bij bestuur
(nieuw)
• Anonieme melding is mogelijk om gevaarsetting te stoppen (was niet mogelijk)
• Gedragsregels voor sporters onderling toegevoegd (gedragsregels waren geënt op relatie
trainer/begeleider vs. sporter)
Nu er een noodzaak is om onze eigen reglementen aan te passen aan de nieuwe ‘Blauwdruk’,
ontstaat de mogelijkheid nog eens goed te wegen of wij op het gebied van Seksuele Intimidatie ons
eigen tuchtrechtelijke systemen moeten handhaven of dat we ons (toch) gaan aansluiten bij Instituut
Sportrecht (ISR), een sportoverstijgend instituut voor tuchtrecht in de sport.
Huidige situatie bij de KNVB
De eerste ‘Blauwdruk seksuele intimidatie in de sport’ is in het verband van NOC*NSF vastgesteld in
november 2011. Uit deze Blauwdruk volgde dat de aangesloten sportbonden tuchtrechtspraak
seksuele intimidatie moesten implementeren. Aan deze verplichting kon onder meer worden voldaan
door aansluiting te verkrijgen bij het Instituut Sportrechtspraak en gebruik te maken van het
Tuchtreglement SI en de tuchtprocedure van het ISR.
De bondsvergadering heeft op 16 december 2013 ingestemd met het verkrijgen van aansluiting bij het
ISR inclusief de in dit verband noodzakelijke statutaire aanpassingen, onder de voorwaarde dat de
aansluiting op eenvoudige wijze tot stand zou komen. Aangezien er met het ISR op dat moment
echter geen overeenstemming werd bereikt over de uiteindelijke wijze van aansluiting, is de KNVB de
tuchtrechtspraak op het gebied van SI (alsnog) zelfstandig gaan afhandelen. Een en ander op basis
van in de bondsvergadering van 2 december 2014 aangenomen regelgeving.
Alsnog aansluiting bij ISR
Recentelijk zijn de KNVB en het ISR opnieuw in gesprek gegaan om te bezien of er (alsnog)
aansluiting kon worden verkregen bij het ISR op het gebied van SI. Tegelijk is daarmee ook doping in
het gesprek betrokken. Een en ander op basis van de navolgende overwegingen:
1. Aansluiting bij het ISR op het gebied van seksuele intimidatie heeft (aldus volgt uit de Blauwdruk)
de sterke voorkeur van het NOC*NSF.
2. SI en doping worden alsdan op gelijke wijze afgehandeld als bij andere sportbonden die zich (al
dan niet gedeeltelijk) hebben aangesloten bij het ISR, hetgeen de kwaliteit van de
tuchtrechtspraak SI en doping ten goede komt.
3. Het gaat voor de KNVB slechts om een gering aantal zaken op jaarbasis.
4. Er hoeven geen nieuwe speciale zelfstandige commissies (met specifieke expertise) te worden
ingericht.
5. Er hoeft geen eigen tuchtreglement SI meer te worden opgesteld (de KNVB heeft wel de voorkeur
uitgesproken om een eigen dopingreglement te blijven hanteren gelet op gebruikte terminologieën
en afspraken met de Dopingautoriteit).
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Hierbij zijn door de KNVB en het ISR een aantal uitgangspunten bepaald:
a.
b.
c.
d.

De wijzigingen moeten niet te ingewikkeld zijn voor wat betreft de vereiste statutenwijziging.
Precedentwerking t.a.v. andere sportbonden moet zoveel als mogelijk worden voorkomen.
Tuchtrechtelijke organen worden organen van KNVB.
Leden van tuchtrechtelijke organen worden benoemd door het bestuur van het ISR maar wel op
voordracht van het bondsbestuur.
e. Leden van de tuchtrechtelijke organen ISR die zaken van leden van de KNVB behandelen,
moeten lid zijn van de KNVB.
f. De uitoefening van tuchtrechtspraak op het gebied van SI geschiedt volgens het Tuchtreglement
Seksuele Intimidatie van het ISR (vast te stellen door het bestuur van het ISR).
g. De uitoefening van tuchtrechtspraak op het gebied van doping geschiedt volgens het
Dopingreglement KNVB en het Reglement Centrale Tuchtrechtspraak Doping KNVB (vast te
stellen door de bondsvergadering van KNVB).
h. Door de KNVB zal voor de tuchtrechtelijke organen één of meerdere algemeen secretaris(sen)
worden aangewezen die als contactperso(o)n(en) fungeert/fungeren tussen de KNVB en het ISR.
De voorgestelde wijze van aansluiting is onder voorbehoud van goedkeuring door het bestuur van het
ISR.
Met de voorgestelde aansluiting bij het ISR ontstaat automatisch de situatie dat de aanpassingen in
de Blauwdruk Seksuele intimidatie in de sport van toepassing worden binnen het voetbal.
De wijzigingen die dat met zich meebrengt (zie opsomming eerder hierboven) zullen onder de
aandacht gebracht worden van onze leden
Proces
Communicatie
Conform besluitvorming zullen verenigingen geïnformeerd worden
Financiële impact
Reglementaire wijzigingen
De reglementaire verwerking van onderhavige keuze is terug te vinden bij agendapunt 11.13
Aansluiting ISR (Instituut Sportrechtspraak)
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8. AANPASSEN LICENTIEREGLEMENT
AMATEURVOETBAL
Te nemen besluit
Kennisnemen van de kern van het vernieuwde licentiesysteem met de ingang van het seizoen
2019/’20.
Toelichting
Context
In de buitengewone bondsvergadering van 7 juni 2018 zijn besluiten genomen met betrekking tot het
optimaliseren van de voetbalpiramide. Onderdeel daarvan was de formering van een werkgroep voor
herijking van naar het licentiesysteem voor de tweede en derde divisie.
Kern
Op basis van de opdracht van de Bondsvergadering heeft de werkgroep Licentiesysteem tweede en
derde divisie, gekeken naar:
1. de huidige licentie-eisen die binnen de tweede en derde divisie worden gehanteerd en
2. hoe deze aangepast zouden kunnen worden.
E.e.a. heeft geresulteerd in (een voorstel tot) een aanzienlijke vermindering van het aantal licentieeisen en (soms) een wijziging van bestaande licentie-eisen. De werkgroep stelt voor focus aan te
brengen en de licentie-eisen onder te verdelen in drie kaders:
• veiligheidskader;
• juridisch kader; en
• financieel kader.
De werkgroep ziet geen aanleiding om licentie-eisen met betrekking tot het sportief kader, organisatie
& administratie kader en infrastructureel kader te handhaven. In lijn met de opdracht van de
bondsvergadering staat de werkgroep versimpeling van het systeem voor. Deze kaders vallen (dan)
buiten de focus. Bovendien geldt ten aanzien van diverse van deze licentie-eisen, dat verenigingen
reeds verplicht zijn daaraan te voldoen uit hoofde van de regelgeving van de KNVB (anders dan de
licentieregelgeving). Als voorbeelden kunnen in dit verband worden genoemd trainerslicenties: artikel
17 van het Algemeen Reglement en speelveld: artikel 37 Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal.
In een eerdere fase is – mede in verband met de discussie over de voetbalpiramide – gesproken over
de thans bestaande categorie ‘amateurspelers met een niet-geregistreerd contract’. Het gesprek
spitst(e) zich in die eerder fase toe op de vraag of deze categorie afgeschaft zou moeten worden,
daarmee de versimpeling creerend dat sprake is van de 2 categorieen: amateurs en contractspelers
(van wie het comtract ook geregistreerd is bij de KNVB). Met betrekking tot het afschaffen van de
amateurspeler met een niet-geregistreerd contract, is de werkgroep van mening dat een oordeel
dienaangaande niet aan de werkgroep is, nu de werkgroep is ingesteld om zich te buigen over het
licentiesysteem dat geldt in de tweede en derde divisie, terwijl het afschaffen van de amateurspeler
met een niet-geregistreerd contract, ziet op het gehele amateurvoetbal.
Het voorstel van de werkgroep met betrekking tot de licentie-richtlijnen voor het vernieuwde
licentiesysteem voor de tweede en derde divisie is hierbij ter informatie gevoegd (zie bijlage). Het
Licentiereglement Amateurvoetbal behoeft slechts enkele wijzigingen (voornamelijk in verband met
gewijzigde deadlines).

P. 27

Terug naar inhoudsopgave

Proces
De aanpassing van het licentiesysteem is de uitwerking van de besluitvorming van de buitengewone
bondsvergadering van 7 juni 2018. De werkgroep is samengesteld in overleg met de
belangenorganisatie CVTD. Uitkomsten worden gedragen door de tweede en derde divisieclubs, als
getoetst in een bijeenkomt van 23 april jl.
Communicatie
Uitkomsten van werkgroep zijn gedeeld met de tweede en derde divisie (bijeenkomst 23 april jl).
Nieuwe richtlijnen worden gecommuniceerd via specifiek document. Communicatie wordt verder
vormgegeven na aanpassing van de reglementen.
Financiële impact
Reglementaire wijzigingen
De reglementaire vertaling van de hierboven geschetste inhoudelijke wijziging is uitgewerkt in agenda
punt 11.3 Wijziging licentie reglement.
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9. INITIATIEFVOORSTEL HENK BOLHAAR INZAKE
REGLEMENT WEDSTRIJDEN AMATEURVOETBAL
Te nemen besluit:
1. Kennisnemen van het initiatiefvoorstel van Henk Bolhaar betreffende het Reglement
Wedstrijden Amateurvoetbal en de reactie van het bestuur amateurvoetbal daarop.
2. Niet in te stemmen met de voorgestelde wijziging van artikel 27 lid 4 sub a (voorstel 1 van
Henk Bolhaar);
3. Wel in te stemmen met het voorstel om in het najaar van 2019 een bijeenkomst te organiseren
waarin de bovengenoemde ontwikkelingen nader worden besproken (Voorstel 2 deel 1).
4. Niet in te stemmen met voorstel om in het voorjaar 2020 een voorstel te agenderen. Het
bestuur acht het prematuur om nu reeds een toezegging te doen over een concreet voorstel
(Voorstel 2 deel 2).
Toelichting
Context
Van Henk Bolhaar is een initiatiefvoorstel ontvangen. Het initiatiefvoorstel is conform het daartoe
bepaalde ingediend Artikel 21 lid 9a jo. Artikel 24 lid 3d Reglement Amateurvoetbal. Het
initiatiefvoorstel is hierna toegevoegd en is voorzien van een beargumenteerd advies van het bestuur.
Kern
Het initiatiefvoorstel van Henk Bolhaar
Henk Bolhaar beargumenteerd twee voorstellen.
In voorstel 1 wordt – kort samengevat – voorgesteld toe te staan dat jeugdspelers zowel in de
senioren zaterdag als bij de senioren zondag van een vereniging mogen uitkomen.
In voorstel 2 stelt Henk Bolhaar een heroverweging van artikel 27, lid 4 sub A voor (strekking:
senioren in de A-categorie mogen zowel zaterdag als zondag uit komen binnen een vereniging). Het
voorstel is gesplitst in twee onderdelen:
1. Voor het onder 3 vermelde in het najaar van 2019 een themabijeenkomst te houden van de
Ledenraad, bestuur amateurvoetbal, raad van toezicht en de belangenorganisaties CVTD,
COH, BAV, VVON en COVS (eventueel voorafgegaan of daarna per kieskring, of 2
kieskringen, een bijeenkomst voor clubs).
2. Het bestuur amateurvoetbal komt naar aanleiding van de resultaten van het onder 1 vermelde
uiterlijk in de voorjaarsvergadering van 2020 met een voorstel aan de Ledenraad voor een
aanpassing van de competitiestructuur en/of regelgeving.
Advies bestuur amateurvoetbal betreft het initiatiefvoorstel.
Het bestuur heeft het voorstel van Henk Bolhaar bestudeerd en komt tot een negatief advies ten
aanzien van de beide voorgestelde reglementswijzigingen. De argumentatie hiervoor is toegevoegd
aansluitend op het initiatiefvoorstel. Het organiseren van een bijeenkomst met stakeholders in het
najaar van 2019 wordt door het bestuur omarmd.
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Proces
Communicatie
Financiële impact
Reglementaire wijzigingen
Reglementswijzigingen worden voorgelegd aan de reglementscommissie.
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Initiatiefvoorstel inzake Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal
Zoals ontvangen op: 02-05-2019
Ingediend door: Henk Bolhaar
1. ALGEMEEN
In het kader van de behandeling van het KNVB Strategisch Plan 2018-2022 in de Ledenraad van 26
mei 2018 heb ik, naar aanleiding van diverse verzoeken van verenigingen, de beperking in de
speelgerechtigheid in de A-categorie in zowel de zaterdag- als de zondagcompetitie aan de orde
gesteld. Ik heb gevraagd onderzoek te doen naar de voor- en nadelen van de betreffende
reglementaire bepalingen en op basis daarvan uiterlijk in de voorjaarsvergadering 2019 met een
voorstel in de Ledenraad te komen.
In het antwoord gaf het bestuur amateurvoetbal aan de nodige knelpunten te zien en dat het bestuur
eerst een gedachtewisseling met CVTD, COH en BAV wilde, e.e.a. binnen het door mij voorgestelde
tijdpad. Toen ik In het voorjaar van 2019 bij de arbeidsorganisatie informeerde naar de stand van
zaken bleek mij dat er nog niets met deze toezegging was gebeurd. Reden voor mij om zelf de nodige
actie te ondernemen. Dit heeft geleid tot vervolgstappen van de arbeidsorganisatie, maar uiteindelijk
niet in een voorstel van het bestuur amateurvoetbal voor de vergadering van de Ledenraad van 25
mei 2019.
Sinds mijn verzoek vorig jaar is er veel tijd verloren gegaan. Ik heb de problematiek tijdig aangekaart
en te lang is er niets gebeurd. Het proces duurt veel te lang en recent ben ik weer door enkele
verenigingen benaderd die pleiten voor een spoedige aanpassing van de regelgeving. Ik vind het
daarom tijd om een eerste concrete stap te zetten tot een mijns inziens niet ingrijpende verandering
en om als vervolg daarop een proces af te spreken om in het voorjaar van 2020 tot verdere
besluitvorming te komen.
Aanvankelijk was het mijn idee om met een voorstel te komen om de speelgerechtigheid voor
seniorenspelers in zowel de zaterdag- as zondagcompetitie beperkt mogelijk te maken en voor
jeugdspelers in beide competities mogelijk te maken met inachtneming van de reguliere regel voor het
spelen in een hoger elftal. Uit contacten met de arbeidsorganisatie is mij gebleken dat er bij de
belangenorganisaties nu nog geen draagvlak is voor een wijziging m.b.t. de seniorenspelers. Daarom
heb ik besloten mijn voorstel te splitsen: de beperking opheffen voor jeugdspelers en in een bredere
context teen discussie te starten over de heroverweging van de beperking voor seniorenspelers.

2. WIJZIGING ARTIKEL 27, LID 4, SUB B
Voorstel 1
Huidige tekst
a. Een seniorspeler, die bij zijn vereniging
aan de competities van zowel het
zaterdag- als zondagvoetbal kan
deelnemen, mag, zodra hij eenmaal
voor zijn vereniging in een wedstrijd van
één van bede competities in categorie A
is uitgekomen tijdens dat seizoen alleen
nog deelnemen aan die competitie,
behoudens dispensatie van het bestuur
amateurvoetbal.

Voorgestelde tekst
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b. Een jeugdspeler die bij zijn vereniging
aan de seniorencompetitie van zowel
het zaterdag- als het zondagvoetbal kan
deelnemen, mag, zodra hij eenmaal
voor zijn vereniging in een wedstrijd in
een van beide competities in categorie
A is uitgekomen tijdens dat seizoen
alleen nog deelnemen aan de
seniorencompetitie waarin hij is
uitgekomen, behoudens dispensatie van
het bestuur amateurvoetbal.

b. Een jeugdspeler kan bij zijn vereniging
aan de seniorencompetitie van zowel
het zaterdag- als het zondagvoetbal
deelnemen. Zodra hij het maximum
aantal wedstrijden heeft gespeeld als
bedoeld in lid 1, is hij uitsluitend
gespeelgerechtigd in de competitie
waarin hij de laatste wedstrijd is
uitgekomen, behoudens dispensatie van
het bestuur amateurvoetbal.

Toelichting
De huidige reglementen maken het mogelijk dat een speler in een hoger elftal uitkomt, met
inachtneming van een door het bestuur amateurvoetbal op grond van artikel 27, lid 1 van het
Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal vast te stellen beperking. Deze beperking wordt vastgesteld
in een bestuursbesluit, dat wordt opgenomen in het Handboek competitiezaken. De hoofdregel is dat
het maximum 15 wedstrijden is (zie paragraaf 3.9 van het Handboek).
Artikel 27, lid 4, sub b legt evenwel aan jeugdspelers een beperking op door te bepalen dat zij in de Acategorie slechts in één seniorencompetitie mogen uitkomen: zaterdag of zondag. Ik kan geen enkele
reden bedenken waarom een speler niet in beide competities kan uitkomen, temeer daar het in beide
gevallen gaat om het uitkomen in een hoger elftal. Daarom stel ik voor deze beperking te heffen,
uiteraard met nachtneming van de hoofdregel m.b.t. het uitkomen in een hoger elftal.
Zodra de speler in totaal 15 keer op zaterdag en zondag is uitgekomen moet er een keuze worden
gemaakt in welke competitie hij daarna nog spelgerechtigd is. Daarvoor zijn er 2 opties: de competitie
waarin hij de laatste (15e) wedstrijd is uitgekomen of in de competitie waarin het de meeste keren is
uitgekomen. Ik geef de voorkeur aan de eerste optie, doch besef mij dat dit discutabel is.

3. HEROVERWEGING ARTIKEL 27, LID 4, SUB A
Het competitievoetbal in de A-categorie van het seniorenvoetbal is de laatste tijd volop in ontwikkeling.
Ik neem het volgende waar:
1. Er vindt een verschuiving plaats van clubs die met hun eerste elftal van de zondag- naar de
zaterdagcompetitie gaan. In het komende seizoen is er in West II geen vierde klasse meer op
zondag en is het plan om in het seizoen daarna ook geen derde klasse meer op zondag te
hebben.
2. Bij jeugdspelers die naar de senioren overgaan is er steeds minder belangstelling om op
zondag in het tweede elftal te spelen. Diverse clubs hebben daarom inmiddels naast een
eerste elftal op zondag ook een eerste elftal op zaterdag of beginnen daarmee het komende
seizoen.
3. De overgang van jeugd (O19) naar de senioren is voor veel spelers groot.
4. De laatste jaren is er steeds meer een roep om gemengde competities. De Tweede Divisie is
al gemengd, in de Derde Divisie en in de Hoofdklasse hebben hierover al discussies
plaatsgevonden. Tot nu toe zonder resultaat.
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Heroverweeg de beperking in de speelgerechtigdheid voor seniorenspelers en betrek daarbij tevens
enkele andere aspecten:
1. Al dan toestaan om zowel in de zaterdag- als zondagcompetitie uit te komen; eventueel
beperkt in aantal wedstijden en tijd (bijvoorbeeld tot 1 maart om competitievervalsing in de
laatste fase van de competitie te voorkomen).
2. Een club kan slechts 1 eerste elftal hebben: op zaterdag of op zondag;
3. Invoering gemengde competities en de voorwaarden waaronder (aanvangstijden e.d.); optie
om ook vrijdagavond te kunnen benutten als speeldag.
4. Invoering competitie voor O21 en/of O23.
5. Tweede elftallen, dan wel O21 of O23, toestaan in competitie voor eerste elftallen.
Voorstel 2
1. Voor het onder 3 vermelde in het najaar van 2019 een themabijeenkomst te houden van de
Ledenraad, bestuur amateurvoetbal, raad van toezicht en de belangenorganisaties CVTD, COH,
BAV, VVON en COVS (eventueel voorafgegaan of daarna per kieskring, of 2 kieskringen, een
bijeenkomst voor clubs).
2. Het bestuur amateurvoetbal komt naar aanleiding van de resultaten van het onder 1 vermelde
uiterlijk in de voorjaarsvergadering van 2020 met een voorstel aan de Ledenraad voor een
aanpassing van de competitiestructuur en/of regelgeving.

Advies bestuur amateurvoetbal
Met betrekking tot het initiatiefvoorstel van Henk Bolhaar om over te gaan tot aanpassing van
het reglement wedstrijden artikel 27, lid 4, sub b en een heroverweging te maken op artikel
27 lid 4, sub a, is het bestuur het volgende van mening:
Allereerst: we werken op dit moment hard om te komen tot een aantrekkelijk voetbal- en
competitieaanbod. In dat verband worden allerlei initiatieven genomen.
Henk Bolhaar stelt een specifiek knelpunt: de beperking van speelgerechtigheid in de Acategorie inhoudende dat je niet in én de zaterdag én de zondagafdeling van een club uit
mag komen. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we op dit punt niet het beeld herkennen dat
dit een groot probleem is en dat het breed leeft. De vraag is dan ook: welk probleem wordt
hier(mee) opgelost. In onze beleving is het wel van belang een reële inschatting te hebben
van de omvang van een probleem alvorens regels worden aangepast. En ook een goed
beeld te hebben van de impact van een wijziging. Dit om te voorkomen dat een wijziging van
regels onmiddellijk leidt tot ontevredenheid bij (andere) verenigingen en leden.
Los van het voorgaande is ook belangrijk om het grotere plaatje in beeld te brengen.
Op dit moment lopen zijn we intensief in gesprek op allerlei plaatsen en met allerlei partijen
over de volgende ontwikkelingen.
- Specifiek in West II een ontwikkeling van overgang van verenigingen van zondag
naar zaterdag waarbij kan worden vastgesteld dat in een aantal andere districten
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-

aan de ‘onderkant’ van de standaardcompetitie deze tendens - in mindere mate,
maar toch - ook voorkomt;
Een door het COH (Centraal Orgaan Hoofdklassen) geïnitieerd initiatief over een
regionale indeling in plaats van een indeling gebaseerd op speeldag;
Verzoeken van clubs om ‘iets’ te doen aan de kwaliteit van de reserve
hoofdklassen;
V.w.b. talentontwikkeling: op dit moment zijn er ver gevormde plannen om te
komen tot een O/21 competitie betaald- en amateurvoetbal dat als verlengde
jeugdopleiding waardoor spelers behouden blijven en de grote stap naar ‘het
eerste’ wordt verkleind.

Tegen de bovenstaande achtergrond is het echt niet verstandig om voor wat betreft het
‘beslechten’ van de zaterdag/zondag-grens nu aan de ene knop van jeugdspeelgerechtigheid te draaien, terwijl de ‘grote’ discussie volop doorloopt.
Voor wat betreft het bieden van meer ontwikkelingsmogelijkheden aan jeugdspelers is tijdens
gehouden bijeenkomsten met clubs uit de tweede en derde divisie alsmede met de
belangenverenigingen het idee om te komen met een O21 competitie met groot
enthousiasme ontvangen. Een komst van deze competitie zou een belangrijke stap zijn in
talentontwikkeling én het behoud van leden van talentvolle spelers voor AV clubs in het
hogere segment. Wat ons betreft moeten we daar vol op gaan inzetten.
Alles wegende lijkt het ons toch het handigst op dit moment nog even vast te houden aan het
uitgangspunt dat je als senior maar ook als jeugdspeler primair kiest voor zaterdag of zondag
en daarbinnen de regels van ‘vastspelen’ gelden. En dan speelt een belangrijke rol dat het
beter lijkt niet te kiezen voor de snelste actie op één onderdeel, maar voor de meest
duurzame. Want de ervaring van de afgelopen periode leert ons maar weer dat als je te snel
gaat de ogenschijnlijk door verenigingen gewenste wijziging, onmiddellijk leidt tot heftige
onvrede en verzet bij (andere) verenigingen. Dit onderstreept ook nog eens het belang van
onderbouwing, onderzoek en draagvlak creëren.
In gesprek gaan met stakeholder over bredere ontwikkelingen daar waar het aantrekkelijk
competitieaanbod betreft vinden wij een prima idee.
Tegen deze achtergrond adviseert het bestuur om;
1. Niet in te stemmen met de voorgestelde wijziging van artikel 27 lid 4 sub a;
2. Wel in te stemmen met het voorstel om in het najaar van 2019 een
bijeenkomst te organiseren waarin de bovengenoemde ontwikkelingen nader
worden besproken.
3. Niet in te stemmen met voorstel om in het voorjaar 2020 een voorstel te
agenderen. Het bestuur acht het prematuur om nu reeds een toezegging te
doen over een concreet voorstel.
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10. AGENDA BONDSVERGADERING
(WAARVAN IN IEDER GEVAL TE BEHANDELEN)

10.1 Optimaliseren voetbalpiramide
Te nemen besluit
Kennisnemen van het agendapunt optimaliseren voetbalpiramide.
Toelichting
Verschillende werkgroepen zijn, naar aanleiding van de buitengewone bondsvergadering op 7 juni
2018, aan de slag gegaan met het optimaliseren van de voetbalpiramide. Naar aanleiding hiervan is
het volgende geagendeerd:
- Evaluatie voorwaarden beloften eerste, tweede en derde divisie 2018/’19
- Licentiesysteem tweede en derde divisie
- Toekomst voetbalpiramide

P. 35

Terug naar inhoudsopgave

Optimaliseren Voetbalpiramide
Op de buitengewone bondsvergadering van 7 juni 2018 is afgesproken:
• de voorwaarden deelneming spelers in beloftenteams in het seizoen 2018/’19 te evalueren en
eventuele gewenste aanpassing van deze voorwaarden per seizoen 2019/’20 voor te leggen aan
de voorjaarsvergadering 2019;
• tijdens het seizoen 2018/’19 uitwerken van een aanpassing op het licentiesysteem met
zogenaamd ‘een vrije marktwerking’ voor wat betreft verplichting contracten, in combinatie met
afschaffen amateurspeler met een niet-geregistreerd contract, op basis van ‘High Trust / High
Penalty”; en
• nader onderzoek te doen naar de toekomst van de voetbalpiramide, waaronder eventuele
promotie tussen tweede en eerste divisie na het seizoen 2019/’20.
Naar aanleiding hiervan zijn de navolgende werkgroepen ingesteld:
•
werkgroep evaluatie voorwaarden beloften eerste divisie 2018/’19
•
werkgroep evaluatie voorwaarden beloften tweede en derde divisie 2018//’19
•
werkgroep licentiesysteem 2e en 3e divisie
•
werkgroep Toekomst voetbalpiramide
Evaluatie voorwaarden beloften eerste, tweede en derde divisie 2018/’19
Een tweetal werkgroepen heeft de per seizoen 2018/’19 gewijzigde beloftenvoorwaarden in de eerste,
tweede en derde divisie geëvalueerd. In beide werkgroepen is geconstateerd dat de aangepaste
voorwaarden hebben geleid tot betrekkelijk meer rust omtrent de deelname van beloftenteams aan de
voetbalpiramide. Gedurende de evaluatie is wel gebleken dat mogelijke ontwikkelingen vanuit de
veranderagenda van de ECV en de verbeteringsagenda van de CED van invloed kunnen zijn op de
voorwaarden voor deelname van spelers aan de beloftenelftallen in de eerdergenoemde divisies.
Gelet op de ervaringen in juni 2018, waarin op het allerlaatste moment wijzigingen moesten worden
doorgevoerd, wordt nu voorgesteld de huidige voorwaarden voor het seizoen 2019/’20 te handhaven
en deze het komend seizoen verder met elkaar te evalueren om te bezien of eventueel wijzigingen per
seizoen 2020/’21 moeten worden doorgevoerd.
Licentiesysteem tweede en derde divisie
Op basis van de opdracht van de bondsvergadering heeft de werkgroep gekeken naar de huidige
licentie-eisen die binnen de tweede en derde divisie worden gehanteerd en hoe deze aangepast
zouden kunnen worden. Dit heeft geresulteerd in (een voorstel tot) een aanzienlijke vermindering van
het aantal licentie-eisen en (soms) een wijziging van bestaande licentie-eisen.
De werkgroep stelt voor de licentie-eisen onder te verdelen in drie kaders:
• veiligheidskader;
• juridisch kader; en
• financieel kader.
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In verband met bovengenoemde opdracht ziet de werkgroep geen aanleiding om licentie-eisen met
betrekking tot het sportief kader, organisatie & administratie kader en infrastructureel kader te
handhaven. Bovendien geldt ten aanzien van diverse van deze licentie-eisen, dat verenigingen reeds
verplicht zijn daaraan te voldoen uit hoofde van de regelgeving van de KNVB (anders dan de
licentieregelgeving). Als voorbeelden kunnen in dit verband worden genoemd trainerslicenties: artikel
17 van het Algemeen Reglement en speelveld: artikel 37 Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal.
Het voorstel van de werkgroep met betrekking tot de licentie-richtlijnen voor het vernieuwde
licentiesysteem voor de tweede en derde divisie is ter informatie hierbij gevoegd. Het
Licentiereglement Amateurvoetbal behoeft slechts enkele wijzigingen (voornamelijk in verband met
gewijzigde deadlines). Voorstellen tot aanpassing van dit reglement zijn eveneens ter informatie hierbij
gevoegd. De ledenraad amateurvoetbal is voorgesteld op haar vergadering van 25 mei 2019 hiermee
in te stemmen en het vernieuwde licentiesysteem met ingang van het seizoen 2019/’20 in te voeren.
Met betrekking tot het afschaffen van de amateurspeler met een niet-geregistreerd contract, is de
werkgroep van mening dat een oordeel dienaangaande niet aan de werkgroep is. De werkgroep is
ingesteld om zich te buigen over het licentiesysteem dat geldt in de tweede en derde divisie, terwijl het
afschaffen van de amateurspeler met een niet-geregistreerd contract, ziet op het gehele
amateurvoetbal.
Toekomst voetbalpiramide
De werkgroep “Toekomst voetbalpiramide” is nog niet samengesteld. Inmiddels heeft op 23 april 2019
een sessie plaatsgevonden met clubs uit de eerste divisie alsook een sessie met clubs uit de tweede
divisie over de situatie na het seizoen 2019/’20 en specifiek een promotie-/degradatieregeling tussen
de eerste en tweede divisie.
Vanuit de bondsvergadering is aangegeven dat bij de heroverweging inzake het toepassen van
promotie/degradatie tussen de eerste en tweede divisie in elk geval rekening dient te worden
gehouden met de volgende voorwaarden:
• speeldag amateurclubs respecteren;
• geen (extra) verplichtingen m.b.t. contractspelers;
• licentie-eisen m.b.t. veiligheid aanpassen/vereenvoudigen voor promovendi.
Voor beide sessies gold dat in de basis eenieder achter promotie/degradatie staat, dit vanuit een
sportief-technische visie. Het zou dan ook gaan om een verplichte promotie/degradatie. Het zijn echter
de randvoorwaarden die de standpunten omtrent promotie/degradatie bemoeilijken. Waar de tweede
divisie de mening is toegedaan dat aan de uitgangspunten van de bondsvergadering moet worden
voldaan, geeft de eerste divisie aan dat onder geen beding sprake mag zijn van een ongelijk speelveld
qua licentie-eisen. Ook over de speeldag bestaat verschil van mening. Dit alles maakt dat het op dit
moment dan ook niet realistisch is een voorstel tot invoering van promotie/degradatie tussen de eerste
en tweede divisie uit te werken.
Ten aanzien van de toekomst wordt in elk geval als uitgangspunt gesteld dat elk seizoen voor 1
januari helder moet zijn of aan het einde van het daaropvolgende seizoen sprake zal zijn van
promotie/degradatie. Dit betekent voor seizoen 2020/’21 dat het advies van het bondsbestuur is om
voorlopig nog niet tot de vorming van een werkgroep over te gaan.
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Daar waar eenieder zich puur vanuit het sportieve oogpunt kan vinden in promotie/degradatie, is de
stip op de horizon vanwege de genoemde randvoorwaarden nog niet binnen handbereik. Het voorstel
is om een langere periode van bevriezing van de P/D-regeling tussen de eerste en twee divisie aan te
houden wanneer in het najaar van 2019 geen breed draagvlak aanwezig is.

Bijlagen voor dit agendapunt zijn:
• Richtlijn Vernieuwd Licentiesysteem tweede en derde divisie (zoals toegevoegd bij
agendapunt 8)
• De reglementswijziging (zoals opgenomen in agendapunt 11.3 AV Licentie Reglement)
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10.2 Opvolging bondsvoorzitter 2019: Benoeming
Te nemen besluit
Kennis nemen van de notitie van de commissie opvolging bondsvoorzitter en de voordracht van het
bondsbestuur van Just Spee als nieuwe bondsvoorzitter.
Toelichting
Conform het advies van de selectiecommissie draagt het bondsbestuur Just Spee voor ter benoeming
als bondsvoorzitter per 17 december 2019.
Just Spee is een nationaal en internationaal zeer ervaren bestuurder. Hij heeft zowel in het
bedrijfsleven, als in de voetbalwereld zijn sporen verdiend. Geworteld in het (top)amateurvoetbal en
bekend met het betaald voetbal, is hij een voetbalman die in persoon de verbinding is tussen de top
en de breedte. Hij is een bewezen teamplayer met voor de KNVB relevante en complementaire kennis
en netwerken. Verdere informatie over Just Spee en een onderbouwing van de keuze van de
selectiecommissie treft u aan in het hierbij gevoegde advies en verslag van de selectiecommissie. In
dit rapport schetst de selectiecommissie tevens het door haar doorlopen proces.
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Advies en verslag
Opvolging bondsvoorzitter KNVB
Van

:

Datum :

Selectiecommissie opvolging bondsvoorzitter
1 mei 2019

Context
Onze huidige bondsvoorzitter, Michael van Praag, is op de bondsvergadering van 16 december 2019
definitief aftredend. In het kader van zijn opvolging is in de bondsvergadering van 4 december 2018
een profiel voor de nieuwe bondsvoorzitter vastgesteld. Datzelfde geldt voor het plan van aanpak dat
dient te leiden tot de benoeming van de nieuwe bondsvoorzitter in de buitengewone bondsvergadering
van 27 mei 2019. Onderdeel van de besluitvorming was het instellen van een selectiecommissie die
de uitvoering van het plan van aanpak ter hand zou nemen.
Advies selectiecommissie aan Bondsbestuur
Na een zorgvuldige en conform vastgesteld plan van aanpak uitgevoerde procedure adviseert de
selectiecommissie het bondsbestuur unaniem om Just Spee aan de bondsvergadering van 27 mei
2019 voor te dragen om op 17 december 2019 als nieuwe voorzitter van de KNVB aan te treden.
Een korte beschrijving van het door de selectiecommissie gevolgde proces volgt in de volgende
paragrafen. Daarna geeft de commissie een toelichting op haar advies.

1. Samenstelling en opdracht van de selectiecommissie
Bij de samenstelling van de commissie is als uitgangspunt genomen dat in deze commissie sprake
moet zijn van een goede afspiegeling en betrokkenheid van (stemgerechtigde) leden, toezichthouders
en bestuur van de KNVB.
Gekozen is daarom voor twee afgevaardigden vanuit betaald voetbal, twee afgevaardigden vanuit
amateurvoetbal, een lid van de raad van commissarissen betaald voetbal en een lid van de raad van
toezicht amateurvoetbal. De voorzitter van het bestuur betaald voetbal en de directeur-bestuurder
amateurvoetbal - beiden in die hoedanigheid ook lid van het bondsbestuur van de KNVB - zijn als
adviseur aan de commissie toegevoegd.
De twee afgevaardigden vanuit amateurvoetbal konden formeel pas worden toegevoegd aan de
commissie na 1 januari 2019. Dit als gevolg van het feit dat op die datum de termijn van de
nieuwgekozen ledenraad amateurvoetbal zijn aanvang nam. Uiteindelijk kon de samenstelling van de
selectiecommissie op 16 februari worden gefinaliseerd.
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De selectiecommissie bestond daarmee uit:
• Frans Cornelisz, afgevaardigde amateurvoetbal
• Pier Eringa, voorzitter Raad van Toezicht amateurvoetbal (voorzitter van de commissie)
• Arie van Eijden, afgevaardigde betaald voetbal
• Peter Fossen, afgevaardigde betaald voetbal
• Niek Jan van Kesteren, lid raad van commissarissen betaald voetbal
• Ingrid Kloosterman, afgevaardigde amateurvoetbal
o Eric Gudde, voorzitter bestuur betaald voetbal, als adviseur
o Jan Dirk van der Zee, directeur-bestuurder amateurvoetbal, als adviseur
De commissie is ondersteund door Mark van Berkum, bestuurssecretaris amateurvoetbal.
Samengevat is de selectiecommissie met de opdracht aan de slag gegaan:
(1) aan het bondsbestuur een kandidaat-bondsvoorzitter voor te dragen,
(2) die voldoet aan het door de bondsvergadering vastgestelde profiel,
(3) conform het door bondsvergadering vastgestelde plan van aanpak,
(4) binnen de gestelde termijn.
Een en ander met als doel dat in de bondsvergadering van 27 mei 2019 door de bondsvergadering
een nieuwe bondsvoorzitter kan worden benoemd. De benoeming van deze nieuwe bondsvoorzitter
treedt in werking daags na het aftreden van de huidige bondsvoorzitter, wiens termijn eindigt op 16
december 2019.
Voor deze aanpak en planning is gekozen om vroegtijdig helderheid te hebben over de opvolging. Zo
wordt de gelegenheid gecreëerd voor een gedegen proces van inwerken en overdracht.
2. Proces van werving en selectie
Bij aanvang van de activiteiten van de selectiecommissie is nadrukkelijk bepaald dat alle betrokkenen
- zowel kandidaten, als de KNVB - gebaat zijn bij een proces dat zich kenmerkt door zorgvuldigheid en
vertrouwelijkheid. Kijkend naar de planning betekende dit onder meer dat door de selectiecommissie
gestreefd werd naar een ‘compact’ proces.
De selectiecommissie heeft voor het proces van werving en selectie gebruik gemaakt van executive
searchbureau De Vroedt & Thierry uit Amsterdam. Dit bureau droeg (mede) zorg voor een zorgvuldig
proces met waarborgen voor de vertrouwelijkheid van en voor de kandidaten. Tegelijkertijd droeg het
inschakelen van De Vroedt & Thierry bij aan de doelmatigheid van de werving en selectie.
Voor wat betreft de werving gold dat sprake moest zijn van een open procedure met een openbare
publicatie van de vacature.
Samengevat leidde dit tot de volgende uitgangspunten voor de werving en selectie:
• Brede aankondiging van de vacature.
•

Eén punt voor sollicitaties (i.c. De Vroedt & Thierry).

•

Zorgvuldige omgang met geïnteresseerden.
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•

Voor wat betreft selectie naar ‘longlist’ en ‘shortlist’: kwaliteit voorop, zorgvuldige en
gefundeerde onderbouwing en (zo) streven naar een overzichtelijk aantal voorkeurskandidaten.

•

Korte doorlooptijden.

•

Snelle besluitvorming (‘voordracht’ aan bondsbestuur) na gesprekken met de geselecteerde
kandidaten.

Voorgaande heeft erin geresulteerd dat op vrijdag 15 februari 2019 via www.knvb.nl de vacature voor
bondsvoorzitter is gepubliceerd. De vacature is daarnaast op verschillende manieren en met behulp
van de reguliere communicatiekanalen van de KNVB onder de aandacht gebracht van diverse
doelgroepen.
Op zaterdag 16 februari 2019 heeft een advertentie gestaan in vier landelijke kranten:
• Algemeen Dagblad (voorpagina);
• Volkskrant (voorpagina);
• Telegraaf (voorpagina);
• NRC (sportpagina).
In alle gevallen zijn geïnteresseerden verwezen naar (de website van) De Vroedt & Thierry.
Kandidaten konden zich tot 7 maart 2019, met een CV en een motivatiebrief, bij De Vroedt & Thierry
melden.
In totaal hebben zich circa 70 kandidaten gemeld. Polsend en/of consulterend is door De Vroedt &
Thierry gedurende het proces nog een aantal personen benaderd.
De Vroedt & Thierry heeft de (eerste) screening van kandidaten gedaan. Dit is gebeurd op basis van
de ter beschikking gestelde documentatie (profiel & plan van aanpak) en een verdiepingsgesprek dat
dienaangaande heeft plaatsgevonden met een delegatie van de selectiecommissie.
De screening heeft geleid tot een brede lijst van circa 20 kandidaten waaruit uiteindelijk door De
Vroedt & Thierry een longlist van - in zijn ogen - 8 aantoonbaar meest geschikte kandidaten is
samengesteld. De Vroedt & Thierry heeft in het kader van deze exercitie met alle kandidaten van de
brede lijst (uitgebreid) gesproken. Tussentijds is door De Vroedt & Thierry afgestemd over richting en
voortgang.
Op 8 april 2019 is in een bijeenkomst van de selectiecommissie door De Vroedt & Thierry een
toelichting gegeven op de werkzaamheden tot dan toe. In aansluiting daarop zijn de criteria toegelicht
op basis waarvan screening heeft plaatsgevonden. Vervolgens heeft De Vroedt & Thierry de
samengestelde longlist gepresenteerd en deze uitgebreid met de selectiecommissie besproken. Aan
de selectiecommissie is tevens inzicht gegeven in de voornoemde brede lijst van kandidaten en zijn al dan niet gevraagd - keuzes toegelicht en nader onderbouwd. Op basis van de gepresenteerde
informatie heeft de selectiecommissie vanuit de longlist een shortlist vastgesteld van 3 kandidaten. De
commissie deed dat unaniem.
Met de geselecteerde kandidaten zijn op 17 april 2019 gesprekken gevoerd. De kandidaten hebben
daartoe allen dezelfde informatie ter voorbereiding ontvangen.
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Voor wat betreft de gesprekken met kandidaten heeft de selectiecommissie de navolgende aanpak
gekozen:
• Met de kandidaten hebben 2 gesprekken plaatsgevonden.
• Daartoe is de selectiecommissie verdeeld in twee ‘delegaties’:
(1) Afgevaardigde AV, afgevaardigde BV, lid RvC en als adviseur directeur/bestuurder AV;
(2) Afgevaardigde AV, afgevaardigde BV, lid RvT en als adviseur voorzitter bestuur BV;
• Tijdens de gesprekken zijn de competenties, taken en eisen uit het vastgestelde functieprofiel
leidend geweest.
• Om complementariteit van de twee gesprekken te waarborgen zijn de invalshoeken van de
gesprekken vooraf vastgesteld. Als invalshoeken zijn gekozen:
o ‘De vereniging KNVB’ (interne organisatie)
o

De positie van de KNVB op het (inter)nationale speelveld.

Ter bevordering van de uiteindelijke vergelijkbaarheid van gesprekken en kandidaten is een aantal
toetsstenen geformuleerd die ook leidraad zijn geweest bij bespreking en reflectie in de commissie:
i.
affiniteit met voetbal (daaronder ook relevant netwerk, inzicht in maatschappelijke rol en
trends, oog voor relevante ontwikkelingen);
ii.
bestuurlijke ervaring (daaronder o.a. relevante professionele en internationale ervaring, als
ook ervaring in complex stakeholdermanagement);
iii.
persoonlijkheid;
iv.
media-ervaring (waaronder ook communicatievaardigheden);
v.
voldoende tijd/flexibiliteit;
vi.
overall beeld (met onder meer herkenbaarheid voor alle delen van de voetbalfamilie, van
kantine tot skybox).
Na afloop van de gesprekken op 17 april 2019 heeft de selectiecommissie kort gereflecteerd.

Op 25 april 2019 is de selectiecommissie bijeengekomen om haar advies aan het bondsbestuur te
formuleren. De selectiecommissie is na zorgvuldige weging en reflectie tot een unaniem oordeel
gekomen.
Volgend op de unanieme keuze van de selectiecommissie zijn in de week van 29 april tot 3 mei 2019
diverse contactmomenten geweest met de kandidaat van voorkeur. Daaronder begrepen een gesprek
met de beide directeuren amateur-& betaald voetbal én de secretaris-generaal, alsook een gesprek
met de voorzitter van de raad van commissarissen betaald voetbal. Door de voorzitter van de
selectiecommissie is – na afstemming met de collega-toezichthouder uit de selectiecommissie - nog
gesproken met de voorkeurskandidaat over (financiële) afspraken en voorwaarden in het geval van
benoeming.
Finale toetsing van deze notitie ‘Advies en verslag benoeming bondsvoorzitter’ heeft via een
schriftelijke consultatieronde plaatsgevonden.
Het advies is schriftelijk aangeboden aan het bondsbestuur en vooruitlopend daarop mondeling door
de voorzitter van de selectiecommissie toegelicht aan de bondsvoorzitter.
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3. Overwegingen van de selectiecommissie ten aanzien van de voorgestelde kandidaat
.
De selectiecommissie vindt met overtuiging Just Spee van alle kandidaten het meest geschikt om de
komende jaren de functie van voorzitter van de KNVB te vervullen.
Op basis van de gesprekken die de selectiecommissie heeft gehad met Just Spee en aanvullende
informatie(bronnen) onderbouwt de commissie haar keuze als volgt. Voor de onderbouwing wordt
gebruik gemaakt van de hoofdnoemers zoals ook bij de gesprekken gehanteerd:
Affiniteit met voetbal:
Just Spee heeft op amateurniveau gevoetbald bij de Koninklijke HFC en is daar ook bestuurlijk als
penningmeester actief geweest. Als lid van de Raad van Commissarissen van de Eredivisie Media &
Marketing is hij 5 jaar lang betrokken geweest bij de exploitatie van de commerciële rechten van de
Eredivisieclubs. Spee werkte daar als commissaris namens Endemol samen met
betaaldvoetbalorganisaties en de KNVB.
De ervaring van Spee als CEO en CFO bij zowel Endemol en Stage Entertainment is in de ogen van
de commissie interessant voor de voetbalwereld en de KNVB, in de wetenschap dat (kennis van)
media/entertainment van cruciaal belang is in het hedendaagse (top)voetbal. De maatschappelijke
betrokkenheid van Just Spee klinkt onder andere door in commissariaten die hij bekleedt en
vrijwilligerswerk dat hij (heeft) verricht. Spee geldt daarmee als een kandidaat met een brede
interesse en een groot netwerk.
Bestuurlijke ervaring:
Just Spee beschikt over een rijke en succesvolle carrière als (eind)verantwoordelijke in het
bedrijfsleven. Veel ook bij bedrijven met een grote exposure en in turbulente tijden. Hij heeft
gedurende nagenoeg zijn hele carrière internationaal zaken gedaan en daarbij ook verschillende
malen in het buitenland gewoond. Spee is daardoor bekend met en ervaren in het opereren in
internationaal verband. Spee heeft zoals eerder benoemd ook diverse commissariaten vervuld. Ook
momenteel is hij in die zin nog actief.
Met het oog op de taken van de bondsvoorzitter in het verband van UEFA / FIFA en gelet op de
internationale ambities van de KNVB, ziet de commissie de internationale ervaring als groot voordeel.
En ook hier geldt dat de specifieke ervaring in media/entertainment van toegevoegde waarde is.
Bezien vanuit het oogpunt van de governancestructuur van de KNVB wordt het als meerwaarde
gezien dat Just Spee zelf ruime ervaring heeft met de verschillende rollen van bestuurlijk
(eind)verantwoordelijke in complexe organisaties, maar ook met die van toezichthouder.
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Persoonlijkheid:
De commissie herkent in Spee een resultaatgerichte teamspeler die de leiding kan hebben en
tegelijkertijd ruimte kan laten aan anderen. Tegelijk geeft zijn trackrecord blijk van het vermogen
daadkrachtig op te treden als de situatie daarom vraagt. Zowel achter de schermen en naast sterke
(media)persoonlijkheden, als op de voorgrond als boegbeeld.
De commissie heeft het beeld van een analytisch sterke, evenwichtige bestuurder met oog voor
mensen en focus op het doel. Het beeld dat de commissie heeft, is bevestigd in de gesprekken met de
commissie en wordt gestaafd door achtergrond en referenties.
Spee is authentiek en toegankelijk. Dat acht de commissie van grote toegevoegde waarde gegeven
het feit dat - zoals we in het profiel gesteld hebben - het speelveld van de bondsvoorzitter zich uitstrekt
van de stadions van het grote Oranje tot het sportpark van de kleinste dorpsclub.
Spee heeft oog voor diversiteit en andere maatschappelijke vraagstukken binnen de KNVB. De
commissie heeft op deze voor de KNVB belangrijke punten de overtuiging dat hij zich herkenbaar zal
inzetten.
Media-ervaring
Met zijn lange ervaring en verschillende executieve functies in de media- en entertainmentbranche
kent deze wereld voor Spee weinig geheimen. Hij heeft ook zelf in zijn eindverantwoordelijke rollen
ervaring opgedaan met optredens in media.
Spee gaf in de gesprekken blijk van een open en directe wijze van communiceren met gebruik van
heldere taal. Die stijl is hem blijkens referentie eigen.
Voldoende tijd/flexibiliteit
In de procedure is op diverse momenten en manieren aandacht besteed aan het tijdsbeslag van de
functie en de flexibiliteit die wordt gevraagd ten aanzien van de inzet. Dat wordt door Just Spee gezien
en onderkend.
Samengevat geldt voor de commissie:
Met Just Spee krijgt de KNVB een nationaal en internationaal zeer ervaren bestuurder als
bondsvoorzitter. Just Spee heeft zowel in het bedrijfsleven, als in de voetbalwereld zijn sporen
verdiend. Geworteld in het (top)amateurvoetbal en bekend met het betaald voetbal is hij een
voetbalman die in persoon de verbinding tussen de top en de breedte is. Just Spee is een bewezen
teamspeler met voor onze organisatie relevante en complementaire kennis en netwerken.
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11. REGLEMENTSWIJZIGINGEN
11.1 AV – Gevolgen niet nakomen financiële verplichting
Te nemen besluit
Instemmen met de toevoeging aan artikel 27 van het Reglement Amateurvoetbal (lid 2 tot en met lid 4)
gericht op de gevolgen van het niet nakomen van de financiële verplichtingen voor verenigingen.
Toelichting
In huidig artikel 27 van het Reglement Amateurvoetbal (lid 2 tot en met lid 4) is uitgewerkt welke
financiële verplichtingen verenigingen jegens de KNVB hebben en welke bevoegdheden het bestuur
amateurvoetbal heeft op het moment dat deze financiële verplichtingen niet worden nagekomen. In lid
4 van dit artikel is bepaald dat het bestuur amateurvoetbal kan besluiten om elftallen en/of teams van
een vereniging gedurende een seizoen uit te sluiten van (verdere) deelname aan de competities
indien een vereniging niet meewerkt aan de inning van verschuldigde bedragen via automatische
incasso. De in dit artikel voorgestelde wijziging en toevoeging leidt ertoe dat kenbaar zijn welke
gevolgen een besluit op grond van lid 4 van dit artikel met zich brengt in het lopende seizoen en het
(mogelijk) volgende seizoen.
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Reglement Amateurvoetbal
Artikel 27 – Financiële verplichtingen
1. t/m 3.
4. Indien een vereniging niet meewerkt aan de
inning via automatische incasso, van de
verenigingslasten genoemd in lid 2, dan is
het bestuur amateurvoetbal bevoegd om
voor het lopende verenigingsjaar alle elftallen
en/of teams van die vereniging uit te sluiten
van (verdere) deelname aan de competities.
Als niet meer deelgenomen wordt, dan
bepaalt het bestuur amateurvoetbal de
gevolgen van het uitsluiten met betrekking tot
het volgende seizoen.

1. t/m 3. (ongewijzigd)
4. Indien een vereniging niet meewerkt aan de
inning via automatische incasso, van de
verenigingslasten genoemd in lid 2, dan is
het bestuur amateurvoetbal bevoegd om
voor het lopende verenigingsjaar alle elftallen
en/of teams van die vereniging uit te sluiten
van (verdere) deelname aan de competities.
Als niet meer deelgenomen wordt, dan
bepaalt het bestuur amateurvoetbal de
gevolgen van het uitsluiten met betrekking tot
het volgende seizoen.
5. Een besluit van het bestuur amateurvoetbal
als genoemd in lid 4:
a. leidt ertoe dat alle door de betreffende
elftallen en/of teams gespeelde
wedstrijden als niet gespeeld worden
beschouwd;
b. leidt ertoe dat de betreffende elftallen
en/of teams als gedegradeerd worden
beschouwd;
c. leidt ertoe dat het wederom deelnemen
aan een volgende competitie door
elftallen en/of teams van de betreffende
vereniging alleen kan geschieden met
toestemming van het bestuur
amateurvoetbal dat daaraan
voorwaarden kan stellen;
d. doet geen afbreuk aan de verkregen
rechten van elftallen en/of teams van
andere verenigingen ten aanzien van
reeds toegekende periodetitels in die zin
dat elftallen en/of teams van andere
verenigingen de periodetitels behouden
die op het moment van het uit de
competitie nemen reeds zijn toegekend;
a.e. leidt niet tot verval van eventuele
tuchtrechtelijke gevolgen van
overtredingen, begaan door leden van de
KNVB in verband met, dan wel voor,
tijdens of na de door de elftallen en/of
teams die uitgesloten zijn van (verdere)
deelname aan de competities, gespeelde
of vastgestelde wedstrijden.
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11.2 AV – Wijzigingen RTA
Te nemen besluit
Instemmen met de verschillende wijzigingen in het Reglement Tuchtrecht Amateurvoetbal.
Toelichting
(Hieronder een zakelijke samenvatting van de voorgestelde wijzigingen. Per wijziging is nog een
uitgebreider toelichting te vinden direct onder het desbetreffende artikel.)
Artikel 8 – Benoeming
tuchtrechtelijke functionarissen
Artikel 17 – De aanklager

Aanpassing van het moment van aftreden (30 juni) en aantreden
(1 juli) om te voorkomen dat ze midden in het seizoen zouden
moeten aftreden.
1) Een verwijzing in Lid 2 sub b is onjuist.
2) Er bestaat een discrepantie tussen bovengenoemde
artikel 17 lid 2 sub b en artikel 62 lid 3 sub c van het
reglement.
3) Lid 2 sub d en lid 3 (nieuw): de landelijke commissie van
beroep heeft de wijziging met betrekking tot de
voorwaardelijke straf met een bijzondere voorwaarde
geïnitieerd, de aanklager en de tuchtcommissie kunnen
zich vinden in deze wijziging. Onderliggende gedachte
is dat de commissie die de voorwaardelijke straf met
een bijzondere voorwaarde heeft opgelegd ook het
besluit dient te nemen over het verzoek tot omzetting
van de voorwaardelijke straf in een onvoorwaardelijke
straf

Artikel 34 –
Accommodatieverbod
Artikel 42 – Toepassingsgebied
bijzondere bevoegdheden

Verwijzing is onjuist.

Artikel 54 – Recht op afschrift
dossier

Het recht om het dossier te ontvangen.

Artikel 55 – Verzoek oproeping
getuigen

Commissie veranderen in aanklager.

Artikel 64 – Het dossier
Artikel 65 – Schriftelijke of
mondelinge behandeling

Commissie wordt veranderd in aanklager.
Bij een schriftelijke of mondelinge behandeling bepaalt de
commissie wie getuigt.

Artikel 66 – De oproeping

Commissie wordt veranderd in aanklager.

Artikel 98 –
Herzieningsprocedure

Naar aanleiding van een concrete tuchtzaak is de noodzaak
onderkend de mogelijkheid te hebben tot opschorting van een
straf of maatregel.

Verwijzing is onjuist en het toevoegen van de mogelijkheid tot
voorlopige schorsing in het artikel.
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Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal
Artikel 8 – Benoeming tuchtrechtelijke functionarissen
1. De tuchtrechtelijke functionarissen worden
1. (ongewijzigd)
op voordracht van:
- het bestuur amateurvoetbal; of
- ten minste vijf onder een district
ressorterende leden, genoemd in artikel 6
lid 2 onder a van de Statuten; of
- ten minste vijf stemgerechtigde leden van
de ledenraad amateurvoetbal,
met inachtneming van het bepaalde in artikel
4 van het Algemeen Reglement, voor zover
daarvan in dit reglement niet wordt
afgeweken, voor de duur van maximaal drie
jaar benoemd door de stemgerechtigde
leden van de ledenraad amateurvoetbal
tijdens een vergadering als bedoeld in artikel
21 van het Reglement Amateurvoetbal.
2. De benoemde leden hebben zitting vanaf de
2. De benoemde leden hebben zitting vanaf de
dag volgend op die van de vergadering
dag volgend op die van de vergadering
waarin zij zijn benoemd tot en met de dag
waarin zij zijn benoemd tot en met de dag
waarop de derde daaropvolgende
waarop de derde daaropvolgende
najaarsvergadering van de ledenraad
najaarsvergadering van de ledenraad
amateurvoetbal wordt gehouden.
amateurvoetbal wordt gehouden.De ingangsen einddatum van de benoeming worden in
het benoemingsbesluit opgenomen.
3. t/m 5.
3. t/m 5 (ongewijzigd)
TOELICHTING
Het uitgangspunt bij benoeming van tuchtrechtelijke functionarissen is op dit moment een benoeming
voor de duur van maximaal drie jaar, waarbij keuzevrijheid bestaat. De wens is om benoeming in te
laten gaan per start van een seizoen, te weten 1 juli van enig jaar, en te laten aflopen per einde van
een seizoen, te weten 30 juni van enig jaar, zodat een tuchtrechtelijke functionaris in beginsel niet
gedurende een seizoen af zal treden. Benoeming zal geschieden in de voorjaarsvergadering
waardoor een tuchtrechtelijke functionaris per volgend seizoen in functie zal zijn en, door de
voorgestelde wijziging, af zal treden per einde seizoen.
Artikel 17 – De aanklager
1.
2. De aanklager is verplicht aan de
tuchtcommissie voor te leggen alle zaken,
waarin:
a. overtreding van artikel 7, lid 1, sub c van
de Statuten wordt tenlastegelegd;
b. een schikkingsvoorstel niet is aanvaard;
c. gebruik is gemaakt van de bijzondere
bevoegdheden als bedoeld in hoofdstuk 7
van dit reglement;

1. (ongewijzigd)
2. De aanklager is verplicht aan de
tuchtcommissie voor te leggen alle zaken,
waarin:
a. overtreding van artikel 7, lid 1, sub cb van
de Statuten wordt tenlastegelegd;
b. een tweede schikkingsvoorstel niet is
aanvaard;
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d. wordt gevorderd een voorwaardelijke
opgelegde straf geheel of gedeeltelijk om
te zetten in een onvoorwaardelijke straf.

3. (nieuw)

3. en 4. (oud)
5. De aanklager stelt betrokkene onverwijld in
kennis van een beslissing als bedoeld in lid 3
van dit artikel.
6. a. De aanklager is bevoegd voorafgaand
aan zijn beslissing als bedoeld in lid 2, 3,
4 of 7 van dit artikel een vooronderzoek
uit te voeren.
b. De aanklager is bevoegd ook na de
beslissing als bedoeld in lid 2 of lid 5 van
dit artikel nader onderzoek te verrichten
en rapporten, verklaringen of andere
stukken aan het dossier toe te voegen.
c. Rapporten en verklaringen die door de
aanklager bij het dossier worden
gevoegd, dienen te voldoen aan de eisen
die worden gesteld in het Reglement
Wedstrijden Amateurvoetbal of de op dat
reglement gebaseerde bestuursbesluiten.
7. t/m 10 (oud)

c. gebruik is gemaakt van de bijzondere
bevoegdheden als bedoeld in hoofdstuk 7
van dit reglement;
d. wordt gevorderd een voorwaardelijke
opgelegde straf geheel of gedeeltelijk om
te zetten in een onvoorwaardelijke straf,
omdat betrokkene een nieuwe overtreding
binnen de proeftijd heeft begaan.
3. De aanklager is verplicht aan de commissie
die een voorwaardelijke straf heeft
opgelegd, alle zaken voor te leggen, waarin
wordt gevorderd deze voorwaardelijke
opgelegde straf geheel of gedeeltelijk om te
zetten in een onvoorwaardelijke straf, omdat
betrokkene niet aan een bijzondere
voorwaarde heeft voldaan.
43. en 54. (hernummerd)
65. De aanklager stelt betrokkene onverwijld in
kennis van een beslissing als bedoeld in lid
34 van dit artikel.
76. a. De aanklager is bevoegd voorafgaand
aan zijn beslissing als bedoeld in lid 2, 34,
45 of 78 van dit artikel een vooronderzoek
uit te voeren.
b. De aanklager is bevoegd ook na de
beslissing als bedoeld in lid 2 of lid 56 van
dit artikel nader onderzoek te verrichten
en rapporten, verklaringen of andere
stukken aan het dossier toe te voegen.
c. Rapporten en verklaringen die door de
aanklager bij het dossier worden
gevoegd, dienen te voldoen aan de eisen
die worden gesteld in het Reglement
Wedstrijden Amateurvoetbal of de op dat
reglement gebaseerde bestuursbesluiten.
78. t/m 1110 (hernummerd)

TOELICHTING
Lid 2 sub a: de verwijzing naar artikel 7 lid 1 sub c is onjuist.
Lid 2 sub b: er bestaat een discrepantie tussen bovengenoemd artikel 17 lid 2 sub b en artikel 62 lid 3
sub c van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal.
Lid 2 sub d en lid 3 (nieuw): de landelijke commissie van beroep heeft de wijziging met betrekking tot
de voorwaardelijke straf met een bijzondere voorwaarde geïnitieerd, de aanklager en de
tuchtcommissie kunnen zich vinden in deze wijziging. Onderliggende gedachte is dat de commissie
die de voorwaardelijke straf met een bijzondere voorwaarde heeft opgelegd ook het besluit dient te
nemen over het verzoek tot omzetting van de voorwaardelijke straf in een onvoorwaardelijke straf.
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Artikel 34 – Accommodatieverbod
1. Het accommodatieverbod kan alleen worden
opgelegd naar aanleiding van overtreding
van artikel 7, lid 1, sub c van de Statuten of
artikel 2, lid 2, sub b van het Algemeen
Reglement.
2. t/m 5.

1. Het accommodatieverbod kan alleen worden
opgelegd naar aanleiding van overtreding
van artikel 7, lid 1, sub bc van de Statuten of
artikel 2, lid 2, sub b van het Algemeen
Reglement.
2. t/m 5. (ongewijzigd)

TOELICHTING
Lid 2 sub a: de verwijzing naar artikel 7 lid 1 sub c is onjuist.
Artikel 42 – Toepassingsgebied bijzondere bevoegdheden
1.
1. (ongewijzigd)
2. a. De bijzondere bevoegdheid tot voorlopige 2. a. De bijzondere bevoegdheid tot voorlopige
schorsing van een natuurlijk persoon kan
schorsing van een natuurlijk persoon kan
alleen gebruikt worden, indien vermoed
alleen gebruikt worden, indien vermoed
wordt dat de natuurlijke persoon artikel 7,
wordt dat de natuurlijke persoon artikel 7,
lid 1, sub c van de Statuten of artikel 2, lid
lid 1, sub cb van de Statuten of artikel 2,
2 sub b van het Algemeen Reglement
lid 2 sub b van het Algemeen Reglement
heeft overtreden en de aanklager wegens
heeft overtreden en de aanklager wegens
de vermoedelijk begane overtreding(en)
de vermoedelijk begane overtreding(en)
ingevolge de in artikel 12 lid 2 van dit
ingevolge de in artikel 12 lid 2 van dit
reglement genoemde handleiding een
reglement genoemde handleiding een
schorsing van ten minste 6 maanden zal
schorsing van ten minste 6 maanden zal
eisen.
eisen.
b. De bijzondere bevoegdheid tot voorlopige
b. De bijzondere bevoegdheid tot voorlopige
schorsing van een vereniging kan alleen
schorsing van een vereniging kan alleen
gebruikt worden, indien de vereniging na
gebruikt worden, indien:
toepassing van de bijzondere
i. de vereniging na toepassing van de
bevoegdheid als bedoeld in lid 1, sub a
bijzondere bevoegdheid als bedoeld in lid
van dit artikel nog steeds niet bereid of in
1, sub a van dit artikel nog steeds niet
staat is de personalia van de
bereid of in staat is de personalia van de
betrokkene(n) bekend te maken.
betrokkene(n) bekend te maken; of
ii. vermoed wordt dat de vereniging artikel
7, lid 1, sub b van de Statuten heeft
overtreden en de aanklager wegens de
vermoedelijk begane overtreding(en)
ingevolge de in artikel 12 lid 2 van dit
reglement genoemde handleiding een
schorsing van ten minste 6 maanden of
een ontzetting uit het lidmaatschap van de
KNVB zal eisen.
3. en 4.
3. en 4. (ongewijzigd)
TOELICHTING
Lid 2 sub a: de verwijzing naar artikel 7 lid 1 sub c is onjuist.
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Lid 2 sub b: naar aanleiding van een recente tuchtzaak tegen de vereniging SC Hoge Vucht is
gebleken dat er behoefte is aan een verruimde mogelijkheid tot voorlopige schorsing van een
vereniging.
Artikel 54 – Recht op afschrift dossier
1. a. Betrokkene is bevoegd voor de
behandeling van zijn zaak de aanklager
per post of e-mail te verzoeken om een
exemplaar van het dossier beschikbaar te
stellen, onder opgave van het e-mailadres
waar betrokkene het dossier wil
ontvangen.
b. Het dossier wordt naar dat e-mailadres
verzonden.
c. Als de zaak van betrokkene bij een
mondeling onderzoek gelijktijdig wordt
behandeld met andere, samenhangende
tuchtzaken, wordt aan betrokkene het
samengestelde dossier toegezonden.
2.

1. a. Betrokkene is bevoegd voor de
behandeling van zijn zaak de
aanklagerhet behandelend tuchtrechtelijk
orgaan per post of e-mail te verzoeken
om een exemplaar van het dossier
beschikbaar te stellen, onder opgave van
het e-mailadres waar betrokkene het
dossier wil ontvangen.
b. Het dossier wordt naar dat e-mailadres
verzonden.
c. Als de zaak van betrokkene bij een
mondeling onderzoek gelijktijdig wordt
behandeld met andere, samenhangende
tuchtzaken, wordt aan betrokkene het
samengestelde dossier toegezonden.
2. (ongewijzigd)

Artikel 55 – Verzoek oproeping getuigen
1. Betrokkene is bevoegd voor de aanvang van
een mondeling onderzoek de aanklager
schriftelijk te verzoeken maximaal drie
getuigen op te roepen onder vermelding van
de naam, de voorletter(s), het adres en indien de getuige lid is van de KNVB - de
relatiecode van de getuige en onder opgave
van de feiten waarover elk van de getuigen
kan verklaren.

1. Betrokkene is bevoegd voor de aanvang van
een mondeling onderzoek de aanklager
commissie schriftelijk te verzoeken maximaal
drie getuigen op te roepen onder vermelding
van de naam, de voorletter(s), het adres en indien de getuige lid is van de KNVB - de
relatiecode van de getuige en onder opgave
van de feiten waarover elk van de getuigen
kan verklaren.

3. Bij een mondelinge behandeling bevat het dossier
bovendien:
a. de oproepingen van betrokkene(n) en van de
andere personen van wie de aanklager de
verschijning nodig acht;
b. een inhoudsopgave.

3. Bij een mondelinge behandeling bevat het dossier
bovendien:
a. de oproepingen van betrokkene(n) en van de
andere personen van wie de aanklager de
verschijning nodig acht;
b. een inhoudsopgave.

3. De aanklager is niet verplicht een door
betrokkene opgegeven getuige op te roepen,
indien:
a. het verzoek te laat is ingediend;
b. de getuige niet uit eigen waarneming over
de tenlastegelegde overtreding kan
verklaren.

3. De aanklager commissie is niet verplicht een
door betrokkene opgegeven getuige op te
roepen, indien:
a. het verzoek te laat is ingediend;
b. de getuige niet uit eigen waarneming over
de tenlastegelegde overtreding kan
verklaren.
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Artikel 64 – Het dossier
1. en 2.
3. De aanklager is niet verplicht een door
betrokkene opgegeven getuige op te roepen,
indien:
a. het verzoek te laat is ingediend;
b. de getuige niet uit eigen waarneming over
de tenlastegelegde overtreding kan
verklaren.
4.
5. Als stukken als bedoeld in lid 1, lid 2 en/of lid
3 van dit artikel ontbreken, kan de
tuchtcommissie:
a. de aanklager één keer de gelegenheid
geven het dossier aan te vullen binnen
een door de commissie te bepalen
termijn; of
b. de zaak behandelen, zodra:
1. de termijnen voor het indienen van het
verweerschrift, de rapporten en de
verklaringen zijn verstreken; en
2. de zaak naar het oordeel van de
tuchtcommissie voldoende is
onderzocht.
6.

1. en 2. (ongewijzigd)
3. De aanklager commissie is niet verplicht een
door betrokkene opgegeven getuige op te
roepen, indien:
a. het verzoek te laat is ingediend;
b. de getuige niet uit eigen waarneming over
de tenlastegelegde overtreding kan
verklaren.
4. (ongewijzigd)
5. Als stukken als bedoeld in lid 1 en, lid 2 en/of
lid 3 van dit artikel ontbreken, kan de
tuchtcommissie:
a. de aanklager één keer de gelegenheid
geven het dossier aan te vullen binnen
een door de commissie te bepalen
termijn; of
b. de zaak behandelen, zodra:
1. de termijnen voor het indienen van het
verweerschrift, de rapporten en de
verklaringen zijn verstreken; en
2. de zaak naar het oordeel van de
tuchtcommissie voldoende is
onderzocht.
6. (ongewijzigd)

Artikel 65 – Schriftelijke of mondelinge behandeling
1. t/m 3.
1. t/m 3. (ongewijzigd)
4. De commissie bepaalt op voorstel van de
4. De commissie bepaalt op voorstel van de
aanklager wanneer en waar de mondelinge
aanklager wanneer en waar de mondelinge
behandeling zal plaatsvinden en wie als
behandeling zal plaatsvinden en wie als
getuige opgeroepen moeten worden.
getuige opgeroepen moeten worden.
5. De commissie bepaalt wie als getuige
opgeroepen moeten worden.
Artikel 66 – De oproeping
1. a. De aanklager roept de betrokkene, de
getuige(n) en alle andere personen, die
mogen of moeten verschijnen, zo spoedig
mogelijk op.
b. De oproeping wordt per e-mailbericht
verzonden, indien de KNVB in het bezit is
van een e-mailadres van de op te roepen
persoon.
c. Indien de op te roepen persoon lid is van
een vereniging wordt de oproeping via het
door het bestuur amateurvoetbal daartoe
aangewezen digitale medium aan de
vereniging toegezonden, waarna de

1. a. De aanklager commissie roept de
betrokkene, de getuige(n) en alle andere
personen, die mogen of moeten
verschijnen, zo spoedig mogelijk op.
b. De oproeping wordt per e-mailbericht
verzonden, indien de KNVB in het bezit is
van een e-mailadres van de op te roepen
persoon.
c. Indien de op te roepen persoon lid is van
een vereniging wordt de oproeping via het
door het bestuur amateurvoetbal daartoe
aangewezen digitale medium aan de
vereniging toegezonden, waarna de
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vereniging de op te roepen persoon
onverwijld hierover dient te informeren.
d. Indien de KNVB niet in het bezit is van
een e-mailadres van de op te roepen
persoon en deze geen lid is van een
vereniging, dan wordt de oproeping per
gewone post verzonden.
2. t/m 5
6. De aanklager maakt in de oproeping van de
betrokkene melding van:
a. datum, tijd en plaats van de behandeling;
b. de termijn waarbinnen en de wijze waarop
een eventuele verhindering dient te
worden doorgegeven;
c. de personen die door de aanklager, al
dan niet op verzoek van betrokkene, als
getuige worden opgeroepen;
d. de bevoegdheden van betrokkene,
vermeld in titel 3 van dit hoofdstuk;
e. de verplichting tot legitimatie.

7. De aanklager maakt in de oproeping van de
overige personen melding van:
a. datum, tijd en plaats van de behandeling;
b. de termijn waarbinnen en de wijze waarop
een eventuele verhindering dient te
worden doorgegeven;
c. en - tenzij de opgeroepen persoon geen
lid van de KNVB is - de verplichting te
verschijnen onder mededeling, dat niet
verschijnen een overtreding inhoudt;
d. de verplichting tot legitimatie.

vereniging de op te roepen persoon
onverwijld hierover dient te informeren.
d. Indien de KNVB niet in het bezit is van
een e-mailadres van de op te roepen
persoon en deze geen lid is van een
vereniging, dan wordt de oproeping per
gewone post verzonden.
2. t/m 5 (ongewijzigd)
6. De aanklager commissie maakt in de
oproeping van de betrokkene melding van:
a. datum, tijd en plaats van de behandeling;
b. de termijn waarbinnen en de wijze waarop
een eventuele verhindering dient te
worden doorgegeven;
c. de personen die door de
aanklagercommissie, al dan niet op
verzoek van betrokkene en/of de
aanklager, als getuige worden
opgeroepen;
d. de bevoegdheden van betrokkene,
vermeld in titel 3 van dit hoofdstuk;
e. de verplichting tot legitimatie.
7. De aanklager commissie maakt in de
oproeping van de overige personen melding
van:
a. datum, tijd en plaats van de behandeling;
b. de termijn waarbinnen en de wijze waarop
een eventuele verhindering dient te
worden doorgegeven;
c. en - tenzij de opgeroepen persoon geen
lid van de KNVB is - de verplichting te
verschijnen onder mededeling, dat niet
verschijnen een overtreding inhoudt;
d. de verplichting tot legitimatie.

TOELICHTING
De verantwoordelijkheid voor een tuchtdossier en de organisatie van een mondeling onderzoek liggen
op dit moment bij de aanklager. In de praktijk blijkt dit niet optimaal te werken waardoor dit
overgeheveld dient te worden naar de tuchtcommissie. Tevens zal dit tot meer uniformiteit leiden
binnen de KNVB gezien de huidige reglementaire verantwoordelijkheden binnen de sectie betaald
voetbal.
Artikel 98 – Herzieningsprocedure
1. t/m 5.
6. (nieuw)

1. t/m 5. (ongewijzigd)
6.
a.
In afwijking van lid 5, kan een lid
van de herzieningskamer ambtshalve dan
wel op advies van de aanklager en/of op
verzoek van betrokkene de
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7. (nieuw)

8. (nieuw)

6. t/m 10 (oud)

tenuitvoerlegging van een straf of maatregel
opschorten indien:
a. er bij de behandeling van de zaak één of
meer ernstige procedurefouten zijn gemaakt,
die – waren zij niet gemaakt – tot een
andere uitspraak zouden hebben geleid;
b. uit een onherroepelijke uitspraak in een
tuchtzaak tegen een ander dan betrokkene
volgt, dat betrokkene de aan hem
tenlastegelegde overtreding niet heeft
gepleegd.De herzieningskamer verklaart het
verzoek niet ontvankelijk indien verzoeker
ten tijde van de behandeling door de
commissie op de hoogte was van die
procedurefout(en) en hij er bij die
behandeling geen beroep op gedaan heeft.
b.
De herzieningskamer wijst het verzoek
af in een met redenen omklede beslissing,
indien zij het verzoek ongegrond acht.
c.
De herzieningskamer vernietigt de
uitspraak waarvan herziening is gevraagd,
indien zij het verzoek tot herziening gegrond
acht.
7. De opschorting van de tenuitvoerlegging
vangt aan na ontvangst van de mededeling
van een lid van de herzieningskamer, die
per post of per e-mail aan betrokkene en
indien betrokkene lid is van een vereniging
aan zijn vereniging wordt verzonden.
8. a. Indien een lid van de herzieningskamer
het verzoek van betrokkene tot
opschorting van de opgelegde straf
afwijst, is betrokkene verplicht de met de
behandeling van zijn verzoek gemoeide
kosten te vergoeden.
b. In dat geval is artikel 30, lid 5 van dit
reglement van toepassing.
69. t/m 1013. (hernummerd)

TOELICHTING
Naar aanleiding van een tuchtzaak (te weten Smeulers) blijkt er behoefte te zijn aan een mogelijkheid
tot opschorting van een straf of maatregel. Door bovenstaande wijziging is dit mogelijk gemaakt.
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11.3 AV – Wijzigingen licentiereglement
Te nemen besluit
Instemmen met de wijzigingen in het licentiereglement amateurvoetbal.
Toelichting
Naar aanleiding van een wijziging van het licentiesysteem amateurvoetbal dienen er wijzigingen te worden
doorgevoerd in het Licentiereglement Amateurvoetbal (voor dit onderwerp zie ook agendapunt 8).
Tevens wordt voorgesteld om de licentiecommissie amateurvoetbal in het licentieproces niet langer reglementair
aan te merken als een rechtsprekend orgaan maar als een besluitvormend orgaan. Dit brengt evenwel geen
wijziging in de onafhankelijke en autonome positie van de licentiecommissie amateurvoetbal. De leden van de
licentiecommissie amateurvoetbal blijven benoemd worden door de ledenraad amateurvoetbal. De wijziging
brengt wel met zich dat de licentiecommissie amateurvoetbal betrokken kan worden in de beroepszaak.
De wijziging c.q. toevoeging van artikel 9 lid 11 van het Licentiereglement Amateurvoetbal houdt in dat de
beroepscommissie licentiezaken amateurvoetbal, alvorens uitspraak te doen, de licentiecommissie
amateurvoetbal in gelegenheid stelt om zijn standpunt omtrent het voorliggende beroep en de gronden waarop
het berust, kenbaar te maken.
De wijziging c.q. toevoeging in artikel 7 lid 3 van het Licentiereglement Amateurvoetbal houdt in dat de
beroepscommissie licentiezaken amateurvoetbal de licentiecommissie amateurvoetbal in gelegenheid stelt om
aan een mondelinge behandeling deel te nemen en daarin het woord te voeren. Het doel van deze bepaling is om
duidelijkheid te verkrijgen over het besluitvormingsproces. De licentiecommissie amateurvoetbal zal in een
beroepsprocedure nadrukkelijk niet de rol van aanklager vervullen.
Aangezien tegen een besluit van de licentiecommissie betaald voetbal in de nieuwe situatie feitelijk bezien
“bezwaar” wordt aangetekend is in de begripsbepalingen verduidelijkt dat onder “beroep” wordt verstaan het
aantekenen van een dergelijk bezwaar.
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LICENTIEREGLEMENT AMATEURVOETBAL
Laatstelijk gewijzigd in de vergadering van de ledenraad amateurvoetbal van 26 mei 201825 mei 2019.
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Begripsbepalingen
Beroepscommissie
licentiezaken
Beroep
Gelieerde stichting

Licentie
Licentiecommissie
Licentiehouder
Licentiesysteem
Licentieverstrekker

Orgaan van de KNVB dat deel uitmaakt van de rechtsprekende macht van de KNVB en besluit over
voor beroep vatbare besluiten van de licentiecommissie in het kader van het licentiesysteem
Het aantekenen van bezwaar tegen een besluit van de licentiecommissie
Een aan een amateurvereniging gelieerde stichting die is erkend en geregistreerd door het bestuur
amateurvoetbal en als zodanig gerechtigd is om spelerscontracten te sluiten met spelers, die
speelgerechtigd (zullen) zijn voor de amateurvereniging waaraan de stichting is gelieerd
Licentie die recht geeft op deelname aan de door of onder verantwoordelijkheid van het bestuur
amateurvoetbal georganiseerde mannen veldvoetbalcompetities tweede en derde divisie
Orgaan van de KNVB dat deel uitmaakt van de rechtsprekende macht van de KNVB en in eerste aanleg
besluiten neemt in het kader van het licentiesysteem
Rechtspersoon die in het bezit is gesteld van een licentie
Het geheel aan rechten en verplichtingen in het kader van de licentie
KNVB, ten behoeve van de door of onder verantwoordelijkheid van het bestuur amateurvoetbal
georganiseerde mannen veldvoetbalcompetities tweede en derde divisie
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TITEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1 – Toepassingsgebied
Dit reglement regelt de rechten en plichten van alle betrokkenen bij het licentiesysteem en definieert in het
bijzonder:
1. de voorwaarden waaraan moet worden voldaan door de KNVB om op te treden als licentieverstrekker,
evenals de procedures die in dit verband moeten worden gevolgd door de KNVB ter zake van de beoordeling
van de licentievoorwaarden;
2. de voorwaarden en verplichtingen waaraan voldaan moet worden door houders van de licentie die recht geeft
op deelname aan de door of onder verantwoordelijkheid van het bestuur amateurvoetbal georganiseerde
mannen veldvoetbalcompetities tweede en derde divisie.

Artikel 2 – Doelstelling
Het licentiesysteem kent als doelstellingen:
1. het faciliteren van doorstroming van clubs naar het betaald voetbal alwaar een verdergaand licentiesysteem
van toepassing is;
2. het waarborgen van de integriteit en de continuïteit van de mannen veldvoetbalcompetities tweede en derde
divisie en in het verlengde daarvan de kwaliteit van de clubs die deelnemen aan deze competities.

Artikel 3 – Licentievoorwaarden
1. De licentievoorwaarden als bedoeld in artikel 1 lid 2 van dit reglement, zijn opgenomen in het Overzicht
licentievoorwaarden en ingedeeld naar navolgende kaders:
- Sportief kader;
- Organisatie kader en administratief kaderVeiligheidskader;
- Juridisch kader;
- Infrastructureel kader; en
- Financieel kader.
Het Overzicht licentievoorwaarden is onverbrekelijk verbonden met dit reglement.
2. De licentievoorwaarden zijn onderverdeeld in twee categorieën, te weten categorie A en categorie B. Iedere
licentiehouder moet - behoudens dispensatie als bedoeld in artikel 8 lid 1 onder h. van dit reglement - steeds
voldoen aan alle van toepassing zijnde licentievoorwaarden uit categorie A en B. Per licentievoorwaarde is in
het Overzicht licentievoorwaarden aangegeven tot welke categorie de betreffende licentievoorwaarde behoort.
3. Het bestuur amateurvoetbal is, gehoord de licentiecommissie, bevoegd om alle in dit reglement voorkomende
artikelen en de in het Overzicht licentievoorwaarden opgenomen licentievoorwaarden uit te werken in
richtlijnen en beoordelingscriteria, aan de hand waarvan moet worden beoordeeld of aan de desbetreffende
verplichting of verplichtingen is voldaan. Hieronder worden onder meer begrepen de te overleggen
bescheiden en de voor die bescheiden geldende indieningstermijnen.
4. In geval van tegenstrijdigheden tussen de richtlijnen, beoordelingscriteria en/of dit reglement prevaleert dit
reglement.

Artikel 4 – Licentie amateurvoetbal
1. Rechtspersonen, als bedoeld in artikel 6 lid 2 van de Statuten, die zijn toegelaten tot de sectie amateurvoetbal
kunnen deelnemen aan de mannen veldvoetbalcompetities tweede en derde divisie, indien zij voldoen aan de
bij of krachtens dit reglement voor een licentiehouder geldende voorwaarden en verplichtingen.
2. Clubs die overeenkomstig de van toepassing zijnde regelgeving met een elftal promoveren of degraderen
naar de mannen veldvoetbalcompetities tweede en derde divisie komen in beginsel in aanmerking voor een
licentie.
3. Een licentie geeft, onverminderd het bepaalde in het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal en na
toelating overeenkomstig artikel 26 van het Reglement Amateurvoetbal, recht op deelname aan de mannen
veldvoetbalcompetities tweede en derde divisie met:
a. het eerste elftal, indien de betreffende club een amateurvereniging is;
b. het tweede elftal, indien de betreffende club een betaaldvoetbalorganisatie is.
4. Een licentie kan slechts ingaan per de eerste dag van een seizoen en wordt verstrekt voor onbepaalde tijd,
onverminderd hetgeen in dit reglement is bepaald omtrent het verval van een licentie.
5. De licentie is niet overdraagbaar of voor enigerlei andere vorm van overgang vatbaar.
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6. De licentie vervalt indien een licentiehouder zich zonder voorafgaande goedkeuring van de licentiecommissie
omzet in een andere rechtsvorm dan wel fuseert of anderszins samengaat met een andere rechtspersoon.

TITEL 2: VERPLICHTINGEN LICENTIEHOUDER
Artikel 5 – Verplichtingen licentiehouder
1. Een licentiehouder dient gedurende de looptijd van de licentie steeds te voldoen aan de bij of krachtens dit
reglement voor een licentiehouder geldende voorwaarden en verplichtingen.
2. Een licentiehouder is verplicht bij de licentiecommissie onverwijld melding te maken van een wijziging van
feiten en omstandigheden die van belang (kunnen) zijn voor de beoordeling of aan bij of krachtens dit
reglement voor een licentiehouder geldende voorwaarden en verplichtingen wordt voldaan. De
licentiecommissie kan nader specificeren met betrekking tot welke feiten en omstandigheden in ieder geval
een meldplicht bestaat.
3. De informatie die door een licentiehouder aan de licentiecommissie en de beroepscommissie wordt verstrekt
dient volledig en juist te zijn, zulks te beoordelen naar de wetenschap die de licentiehouder had en/of
redelijkerwijs had behoren te hebben op het moment van verstrekken van de informatie.
4. De complete bewijslast en de verplichting hieraan tijdig te voldoen rusten bij de licentiehouder.
5. Documenten die worden ingediend ingevolge dit reglement en/of de richtlijnen als bedoeld in artikel 3 lid 3 van
dit reglement dienen ondertekend te zijn door een functionaris die bevoegd is de licentiehouder te
vertegenwoordigen. Die bevoegdheid van de functionaris dient jegens de licentiecommissie en de
beroepscommissie te worden aangetoond door bijvoorbeeld een schriftelijke volmacht van de licentiehouder
dan wel een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
6. Alle documenten dienen in de Nederlandse taal te zijn gesteld, tenzij de licentiecommissie of de
beroepscommissie in een specifiek geval anders beslist. Indien een document niet beschikbaar is in het
Nederlands, kan de licentiehouder verzocht worden om een beëdigde vertaling van het betreffende stuk in het
Nederlands in te dienen, zulks op kosten van de licentiehouder. Indien aan dit verzoek niet wordt voldaan,
staat het de licentiecommissie en de beroepscommissie vrij om het document in kwestie te negeren.
7. Indien voor de licentiehouder een plan van aanpak als bedoeld in artikel 13 en 14 van dit reglement geldt, dan
dient de licentiehouder tijdig te voldoen aan hetgeen daarin ten aanzien van hem is vastgelegd.
8. Een licentiehouder is verplicht om jaarlijks aan de licentiecommissie ter hand te doen stellen, een en ander
conform de daartoe door het bestuur amateurvoetbal vastgestelde richtlijnen:
a. de jaarstukken over het daaraan voorafgaande seizoen, op basis waarvan de financiële positie van een
licentiehouder kan worden beoordeeld gerangschikt en gepubliceerd, zulks uiterlijk op 1 november15
januari van enig jaar;
b. de begroting voor het komende seizoen, op basis waarvan de financiële positie van een licentiehouder kan
worden beoordeeld, gerangschikt en gepubliceerd, zulks uiterlijk op 15 juni van enig jaar;
c. het overzicht betreffende de licentievoorwaarden sportief kader, organisatie kader, administratief kader
veiligheidskader en juridisch kader, zulks uiterlijk op 1 november15 september van enig jaar;
d. de verklaringen als genoemd in licentievoorwaarde 3C (Betalingsachterstand aan andere clubs,
werknemers en/of de belastingdienst), licentievoorwaarde 3D (Meldplicht club zijnde schuldeiser) en
licentievoorwaarde 3E (Meldplicht wezenlijke wijziging financiële positie), zulks uiterlijk op 15 september
van enig jaarhet overzicht betreffende de licentievoorwaarden infrastructureel kader, zulks uiterlijk op 1
maart van enig jaar.
9. Ingeval van een controle als genoemd in artikel 6 lid 4 van dit reglement, dient de licentiehouder alle
medewerking te verlenen en de daartoe benodigde informatie te verstrekken en desgevraagd toegang tot
gebouwen of terreinen te verschaffen aan de daartoe door de licentiecommissie aangewezen personen.

TITEL 3: LICENTIECOMMISSIE EN BEROEPSCOMMISSIE
Artikel 6 – Licentiecommissie en beroepscommissie
1. Op de naleving van dit reglement en de bij of krachtens dit reglement geldende voorwaarden en verplichtingen
wordt toegezien door de licentiecommissie en de beroepscommissie. De licentiecommissie en de
beroepscommissie zijn bevoegd zich hierbij door deskundigen te doen voorlichten.
2. De licentiecommissie beslist in eerste aanleg en de beroepscommissie beslist in beroep.
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3. Licentiehouders worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
4. De licentiecommissie heeft het recht om te doen controleren of een licentiehouder aan de licentievoorwaarden
en overige verplichtingen voortvloeiend uit of verband houdend met het licentiehouderschap, voldoet.
5. De leden van de licentiecommissie en de beroepscommissie alsmede de secretaris genoemd in artikel 10 lid 9
en artikel 11 lid 9 van dit reglement zijn - behoudens een eventueel op hen rustende wettelijke verplichting tot
het verschaffen van informatie - gehouden tot geheimhouding van alle gegevens die zij in het kader van hun
werkzaamheden hebben verkregen. De leden van de licentiecommissie en de beroepscommissie,
voorafgaand aan hun benoeming, en de secretarissen van deze beide commissies dienen schriftelijk een
geheimhoudingsverklaring en een onafhankelijkheidsverklaring af te geven.

Artikel 7 – Schriftelijke of mondelinge behandeling
1. Zaken voor de licentiecommissie worden schriftelijk behandeld, tenzij de licentiecommissie een mondelinge
behandeling noodzakelijk en/of wenselijk acht.
2. Zaken voor de beroepscommissie kunnen mondeling worden behandeld indien de betrokken licentiehouder
daarom schriftelijk verzoekt, dan wel indien de beroepscommissie een mondelinge behandeling noodzakelijk
en/of wenselijk acht. In afwijking hiervan geldt dat een zaak uitsluitend schriftelijk en op basis van het
ontvangen beroepschrift door de beroepscommissie wordt behandeld, indien het een beroep betreft als
bedoeld in artikel 9 lid 2 van dit reglement.
3. In geval van een mondelinge behandeling bepaalt de licentiecommissie of beroepscommissie datum, uur,
plaats van de behandeling en welke personen in ieder geval bij een mondelinge behandeling dienen te
verschijnen. De betrokken licentiehouder kan zich doen bijstaan door een raadsman. De beroepscommissie
stelt de licentiecommissie in gelegenheid om aan de mondelinge behandeling deel te nemen en daarin het
woord te voeren.
4. De secretaris van de betreffende commissie roept alle personen op van wie de licentiecommissie of de
beroepscommissie de verschijning wenselijk acht, met inachtneming van een termijn van ten minste vier
werkdagen, de dag van de verzending en die van de behandeling niet meegerekend. De opgeroepen
personen zijn verplicht te verschijnen, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zulks ter beoordeling van de
betreffende commissie.
5. De mondelinge behandeling vindt, tenzij de licentiecommissie of de beroepscommissie anders beslist, niet in
het openbaar plaats.
6. De kosten van een mondelinge behandeling kunnen ten laste van de licentiehouder worden gebracht. Kosten
van behandeling veroorzaakt door het niet verschijnen van één of meer getuigen kunnen op de licentiehouder
worden verhaald. De kosten, genoemd in dit lid, bedragen niet meer dan een door het bestuur amateurvoetbal
te bepalen bedrag. Voor zover de werkelijke kosten, die voor de KNVB aan de mondelinge behandeling
verbonden zijn geweest, dit bedrag overschrijden, worden zij gedragen door de KNVB.

Artikel 8 – Besluiten
1. De licentiecommissie, in eerste instantie, en de beroepscommissie, in gevallen waarin beroep mogelijk is, zijn
bevoegd tot het nemen van in ieder geval de navolgende besluiten waaraan een licentiehouder alsdan is
gebonden:
a. het verlenen of niet verlenen van een licentie;
b. het verlenen of niet verlenen van goedkeuring als bedoeld in artikel 4 lid 6 van dit reglement;
c. het opleggen van een of meer nadere verplichtingen;
d. het opleggen van een maatregel of sanctie als bedoeld in artikel 13 lid 1 onder a. tot en met f. van dit
reglement;
e. het goedkeuren of het afkeuren van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 13 en 14 van dit reglement;
f. het opheffen van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 13 en 14 van dit reglement;
g. het opleggen van een verplichting correcties door te voeren op de ingediende stukken zoals vermeld in
artikel 5 lid 8 onder a en b van dit reglement;
h. het verlenen of niet verlenen van dispensatie ten aanzien van de licentievoorwaarden die onlosmakelijk
zijn verbonden aan dit reglement;
i. het vaststellen of de licentiehouder al dan niet tijdig voldaan heeft aan de in het plan van aanpak
geformuleerde en genormeerde prestaties en uiteindelijk de licentievoorwaarde of -voorwaarden;
j. het intrekken van een licentie als bedoeld in artikel 13 lid 1 onder g. van dit reglement.
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2. Elk besluit wordt schriftelijk vastgelegd en is met redenen omkleed. De betrokken licentiehouder ontvangt het
besluit zo spoedig mogelijk door middel van een mededeling die per e-mail bericht wordt verzonden.

Artikel 9 – Beroep
1. Voor zover in dit reglement niet anders is bepaald, kan tegen een besluit van de licentiecommissie als
genoemd in artikel 8 lid 1 van dit reglement, door diegene tegen wie het besluit zich richt beroep worden
ingesteld bij de beroepscommissie.
2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel geldt dat geen beroep mogelijk is tegen:
a. besluiten naar aanleiding van een verzoek om dispensatie ten aanzien van de stukken als bedoeld in
artikel 5 lid 8 van dit reglement;
b. de termijn waarbinnen een plan van aanpak als bedoeld in artikel 13 en 14 van dit reglement dient te zijn
opgesteld;
c. normen opgelegd naar aanleiding van een goedgekeurd plan van aanpak, doch uitsluitend voor zover
deze normen niet afwijken van door de licentiehouder in het ingediende plan van aanpak geformuleerde
prestaties;
d. herziening als bedoeld in artikel 14 lid 5 van dit reglement.
3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 van dit artikel is beroep mogelijk tegen de besluiten als bedoeld onder a
en b van lid 2 van dit artikel indien sprake is van een evidente overmachtsituatie, zulks ter beoordeling van de
beroepscommissie, en uitsluitend voor zover het beroep betrekking heeft op de termijn voor het indienen van
de stukken als bedoeld in artikel 5 lid 8 van dit reglement of de termijn waarbinnen een plan van aanpak als
bedoeld in artikel 13 en 14 van dit reglement dient te zijn opgesteld.
4. Het beroep dient, schriftelijk en gemotiveerd, binnen vijf werkdagen na de dagtekening van het besluit
waartegen het beroep is ingesteld, in het bezit te zijn van de beroepscommissie.
Indien het een beroep betreft als bedoeld in lid 3 van dit artikel, dient het beroep, schriftelijk en gemotiveerd,
binnen twee werkdagen na de dagtekening van het besluit waartegen het beroep is ingesteld, in het bezit te
zijn van de beroepscommissie.
5. Door het instellen van beroep wordt de uitvoering van een besluit opgeschort tenzij de beroepscommissie op
zwaarwichtige gronden anders beslist.
6. Indien beroep wordt aangetekend tegen de opgelegde verplichting tot het opstellen van een plan van aanpak
als bedoeld in artikel 13 en 14 van dit reglement, geldt dat de licentiehouder na verzending van het besluit van
de beroepscommissie een termijn zal worden gegeven van ten minste vier weken voor het opstellen van het
plan van aanpak.
7. De licentiehouder, die een beroepschrift heeft ingediend is desgevraagd verplicht alle inlichtingen te
verstrekken, die de beroepscommissie noodzakelijk acht voor de behandeling van het beroepschrift.
8. De beroepscommissie beoordeelt het besluit waartegen beroep is aangetekend uitsluitend naar de stand van
zaken ten tijde van het nemen van het desbetreffende besluit, tenzij:
a. het besluit betrekking heeft op de vaststelling of een licentiehouder al dan niet heeft voldaan aan
genormeerde prestaties in het plan van aanpak en uiteindelijk de licentievoorwaarde of –voorwaarden als
bedoeld in artikel 13 en 14 van dit reglement.
De beoordeling zal in dit geval geschieden naar de stand van zaken op de datum waarop aan die
genormeerde prestaties of licentievoorwaarde of -voorwaarden moest zijn voldaan;
b. het besluit betrekking heeft op de intrekking van de licentie.
De beoordeling zal in dit geval geschieden naar de stand van zaken ten tijde van behandeling van het
beroep.
9. De beroepscommissie kan een besluit van de licentiecommissie bevestigen, geheel of gedeeltelijk vernietigen
en/of opnieuw recht doen.
10. De beroepscommissie doet zo spoedig mogelijk uitspraak.
11. De beroepscommissie verstrekt het ontvangen beroepschrift aan de licentiecommissie en stelt, alvorens
uitspraak te doen, de licentiecommissie in gelegenheid om zijn standpunt omtrent het voorliggende beroep,
schriftelijk kenbaar te maken en stukken te overleggen.
1211. Indien en voor zover de beroepscommissie een besluit vernietigt, doet zij opnieuw recht naar de stand
van zaken ten tijde van het nemen van het vernietigde besluit, tenzij het besluit betrekking heeft op:
a. de vaststelling of een licentiehouder al dan niet heeft voldaan aan de genormeerde prestaties of
licentievoorwaarde of -voorwaarden in het plan van aanpak als bedoeld in artikel 13 en 14 van dit
reglement.
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In dit geval zal opnieuw recht worden gedaan naar de stand van zaken op de datum waarop aan die
genormeerde prestaties, licentievoorwaarde of -voorwaarden moest zijn voldaan;
b. het intrekken van de licentie;
In dit geval zal opnieuw recht worden gedaan naar de stand van zaken ten tijde van behandeling van het
beroep.
1312. De betrokken licentiehouder, noch derden kunnen aan de gehele of gedeeltelijke vernietiging van een
besluit enig recht op schadeloosstelling ontlenen.
1413. Indien en voor zover de burgerlijke rechter een uitspraak van de beroepscommissie vernietigt, zal de
beroepscommissie de zaak met inachtneming van deze uitspraak herbeoordelen.

Artikel 10 – Samenstelling licentiecommissie
1. De licentiecommissie bestaat uit ten minste vijf leden. De commissie heeft haar zetel in het bondsbureau te
Zeist.
2. Ten minste twee leden van de licentiecommissie dienen de hoedanigheid van meester in de rechten of master
of laws met civiel effect te bezitten. Van de licentiecommissie zijn tevens ten minste twee personen lid die
beschikken over financiële deskundigheid. Voorts kunnen van de licentiecommissie deel uit maken personen
die beschikken over deskundigheid ter zake van de overige kaders als genoemd in artikel 3 lid 1 van dit
reglement.
3. De licentiecommissie neemt slechts besluiten indien ten minste drie leden ter vergadering aanwezig zijn. De
leden van de licentiecommissie kunnen zich ter vergadering niet doen vertegenwoordigen. In geval de
stemmen staken, is de stem van de voorzitter van de licentiecommissie doorslaggevend.
4. Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits alle leden zich schriftelijk – waaronder mede
begrepen een telefax, email-bericht of een via andere gangbare communicatiemiddelen overgebracht op
schrift ontvangen reproduceerbaar bericht – vóór het desbetreffende voorstel hebben uitgelaten.
5. De leden van de licentiecommissie worden op voordracht van het bestuur amateurvoetbal of ten minste vijf
leden van de ledenraad amateurvoetbal benoemd door de ledenraad amateurvoetbal. De voorzitter van de
licentiecommissie wordt in hoedanigheid benoemd.
6. De leden van de licentiecommissie worden benoemd voor de duur van drie jaren, met dien verstande dat voor
zover mogelijk jaarlijks een derde van de leden aftreedt, volgens een door de licentiecommissie op te maken
rooster. Aftredende leden kunnen terstond worden herbenoemd met dien verstande dat de totale zittingsduur
voor leden van de licentiecommissie ten hoogste twaalf jaren bedraagt.
7. De leden treden, behoudens het bepaalde in lid 8 van dit artikel, in functie met ingang van de dag volgende op
die van de ledenraad amateurvoetbal waarop zij zijn benoemd tot en met de dag waarop de derde
daaropvolgende najaarsvergadering van de ledenraad amateurvoetbal wordt gehouden.
8. In geval van een tussentijdse vacature zal het bestuur amateurvoetbal schriftelijk een nieuw lid aan de leden
van de ledenraad amateurvoetbal voordragen. Indien geen der stemgerechtigde leden bezwaar maakt binnen
de door het bestuur amateurvoetbal gestelde termijn, wordt het nieuwe lid aangesteld door het bestuur
amateurvoetbal en zal hij in de eerstvolgende ledenraad amateurvoetbal formeel worden benoemd. Het aldus
benoemde lid neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
9. Het bestuur amateurvoetbal voorziet in de secretariaatsbijstand ten behoeve van de licentiecommissie. Een
secretaris dient te beschikken over een bedrijfseconomische en/of een juridische vooropleiding en kan niet
gelijktijdig secretaris zijn van de beroepscommissie.

Artikel 11 – Samenstelling beroepscommissie
1. De beroepscommissie bestaat uit ten minste vijf leden. De beroepscommissie heeft haar zetel in het
bondsbureau te Zeist.
2. Ten minste twee leden van de beroepscommissie dienen de hoedanigheid van meester in de rechten of
master of laws met civiel effect te bezitten. De namen van deze leden worden geplaatst op een op te stellen
lijst A.
3. Van de beroepscommissie zijn tevens ten minste twee personen lid die beschikken over financiële
deskundigheid en kunnen voorts deel uit maken personen die beschikken over deskundigheid ter zake van de
overige kaders als genoemd in artikel 3 lid 1 van dit reglement. De namen van deze leden worden met
vermelding van hun specifieke deskundigheid geplaatst op een op te stellen lijst B.
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4. De behandeling van beroepszaken vindt plaats door ten minste drie leden van de commissie. Ten minste één
van deze drie leden is afkomstig van lijst A en zal bij de behandeling van de zaak fungeren als voorzitter. In
geval de stemmen staken, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
5. De leden van de beroepscommissie worden op voordracht van het bestuur amateurvoetbal of ten minste vijf
leden van de ledenraad amateurvoetbal benoemd door de ledenraad amateurvoetbal. De voorzitter van de
beroepscommissie wordt in hoedanigheid benoemd.
6. De leden van de beroepscommissie worden benoemd voor de duur van drie jaren, met dien verstande dat
voor zover mogelijk jaarlijks een derde van de leden aftreedt, volgens een door de beroepscommissie op te
maken rooster. Aftredende leden kunnen terstond worden herbenoemd met dien verstande dat de totale
zittingsduur voor leden van de beroepscommissie ten hoogste twaalf jaren bedraagt.
7. De leden treden, behoudens het bepaalde in lid 8 van dit artikel, in functie met ingang van de dag volgende op
die van de ledenraad amateurvoetbal waarop zij zijn benoemd tot en met de dag waarop de derde
daaropvolgende najaarsvergadering van de ledenraad amateurvoetbal wordt gehouden.
8. In geval van een tussentijdse vacature zal het bestuur amateurvoetbal schriftelijk een nieuw lid aan de leden
van de ledenraad amateurvoetbal voordragen. Indien geen der stemgerechtigde leden bezwaar maakt binnen
de door het bestuur amateurvoetbal gestelde termijn wordt het nieuwe lid aangesteld door het bestuur
amateurvoetbal en zal hij in de eerstvolgende ledenraad amateurvoetbal formeel worden benoemd. Het aldus
benoemde lid neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
9. Het bestuur amateurvoetbal voorziet in de secretariaatsbijstand ten behoeve van de beroepscommissie. Een
secretaris dient te beschikken over een bedrijfseconomische en/of juridische vooropleiding en kan niet
gelijktijdig secretaris zijn van de licentiecommissie.

Artikel 12 – Onverenigbaarheden
1. Leden van de licentiecommissie en beroepscommissie zijn onafhankelijk.
2. Personen die:
a. deel uitmaken van de wetgevende macht van de KNVB;
b. deel uitmaken van de bestuurlijke macht van de KNVB;
c. deel uitmaken van de raad van toezicht amateurvoetbal;
d. deel uitmaken van de raad van commissarissen betaald voetbal;
e. deel uitmaken van de reglementscommissie;
f. deel uitmaken van tuchtrechtelijke organen van de KNVB;
g. deel uitmaken van het bestuur of een toezichthoudend orgaan van een amateurvereniging in de mannen
veldvoetbalcompetities tweede en derde divisie en/of de hieraan gelieerde stichting;
h. deel uitmaken van het bestuur of een toezichthoudend orgaan van een betaaldvoetbalorganisatie;
i. deel uitmaken van het bestuur van een aan de KNVB gelieerde belangenorganisatie;
j. een functie van werknemer bekleden bij de KNVB;
kunnen geen lid zijn van de licentiecommissie of de beroepscommissie.
3. Personen die:
a. sponsor zijn dan wel deel uitmaken van het bestuur of een ander orgaan van een sponsor, dan wel
werknemer zijn van een sponsor van een amateurvereniging en/of betaaldvoetbalorganisatie;
b. lid zijn van een amateurvereniging in de mannen veldvoetbalcompetities tweede en derde divisie maar
geen deel uitmaken van het bestuur of een toezichthoudend orgaan van deze amateurvereniging en/of de
hieraan gelieerde stichting;
c. een al dan niet betaalde functie bekleden in een betaaldvoetbalorganisatie maar geen deel uitmaken van
het bestuur of een toezichthoudend orgaan van deze betaaldvoetbalorganisatie;
kunnen lid zijn van de licentiecommissie of de beroepscommissie. Deze personen mogen echter niet
deelnemen aan de behandeling en besluitvorming over een club waar ze uit dien hoofde enige relatie mee
hebben.
4. Een persoon kan niet tegelijk lid zijn van de licentiecommissie en de beroepscommissie.
5. Indien dient te worden beslist omtrent een aangelegenheid waarbij een lid van de licentiecommissie of de
beroepscommissie, direct of indirect, persoonlijk is betrokken, bijvoorbeeld via zijn familie of aanverwanten, of
als lid, aandeelhouder of adviseur, meldt het lid dit terstond aan de andere leden van de commissie waarvan
hij lid is en onthoudt hij zich van deelneming aan de beraadslaging en besluitvorming ter zake.

TITEL 4: MAATREGELEN EN SANCTIES
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Artikel 13 – Maatregelen en sancties
1. De maatregelen en/of sancties die kunnen worden opgelegd indien een licentiehouder niet, niet adequaat of
niet tijdig voldoet aan één of meer van de voor hem geldende verplichtingen krachtens dit reglement zijn:
a. publieke waarschuwing;
b. het opstellen van een plan van aanpak dat door de licentiecommissie dient te worden goedgekeurd;
c. geldboete van ten hoogste € 25.000,- per overtreding en/of nieuw opgelegde verplichting;
d. een of meer wedstrijdpunten in mindering op de ranglijst van de competitie. Hierbij geldt dat indien deze
sanctie eerst onherroepelijk is geworden nadat de laatste wedstrijd in de reguliere competitie van dat
seizoen is gespeeld, de wedstrijdpunten in mindering worden gebracht bij aanvang van het eerstvolgende
seizoen;
e. plaatsing in de naast lagere competitie met ingang van het eerstvolgende seizoen;
f. uitsluiting van (verdere) deelname aan de mannen veldvoetbalcompetities tweede en derde divisie;
g. intrekking van een licentie.
2. Als uitgangspunt geldt dat indien een licentiehouder niet voldoet aan:
a. licentievoorwaarde S.05 (Aantal contractspelers en schriftelijk contract), licentievoorwaarde F.053C
(Betalingsachterstand uit hoofde van transferactiviteitenaan andere clubs, werknemers en/of de
belastingdienst) en/of licentievoorwaarde F.06 (Betalingsachterstand bij werknemers), een of meer
wedstrijdpunten in mindering worden gebracht tot maximaal negen wedstrijdpunten per licentievoorwaarde
per seizoen;
b. een licentievoorwaarde uit categorie A anders dan de licentievoorwaarden als genoemd in lid 2 onder a
van dit artikel, de verplichting wordt opgelegd om een plan van aanpak ter goedkeuring voor te leggen aan
de licentiecommissie;
c. een licentievoorwaarde uit categorie B, een geldboete wordt opgelegd.
3. De in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde maatregelen en sancties kunnen, onverminderd het bepaalde in
artikel 15 lid 2 van dit reglement en het bepaalde in het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal,
voorwaardelijk en/of tezamen worden opgelegd.
4. Aan een voorwaardelijk opgelegde maatregel en/of sanctie wordt een proeftijd en eventuele voorwaarden
verbonden. Opleggen van een voorwaardelijke maatregel en/of sanctie geschiedt in ieder geval onder de
voorwaarde dat de licentiehouder voor het einde van de proeftijd niet opnieuw een overtreding zal begaan als
bedoeld in de aanhef van lid 1 van dit artikel.
5. Een sanctie die onherroepelijk is geworden, wordt gepubliceerd via het door het bestuur amateurvoetbal voor
publicaties aangewezen medium.

Artikel 14 – Plan van aanpak
1. Indien de verplichting wordt opgelegd tot het opstellen van een plan van aanpak, dat door de
licentiecommissie dient te worden goedgekeurd, wordt ter zake van de tekortkoming geen geldboete
opgelegd, indien de licentiehouder binnen een door de licentiecommissie vast te stellen termijn een plan van
aanpak heeft opgesteld, waarin is aangegeven op welke wijze en op welk moment de licentiehouder aan de
voor hem geldende licentievoorwaarde of -voorwaarden zal voldoen.
2. Het plan van aanpak als bedoeld in lid 1 van dit artikel, dient te voorzien in concrete prestaties van de
licentiehouder waaraan op daarvoor vastgestelde data dient te zijn voldaan. De licentiecommissie stelt bij de
goedkeuring van het plan van aanpak een sanctietraject vast waarin vastligt welke sancties - in voorkomende
gevallen achtereenvolgend - zijn verbonden aan het niet of niet tijdig voldoen aan in het plan van aanpak
geformuleerde prestaties (genormeerde prestaties) en uiteindelijk de voor hem geldende licentievoorwaarde
of -voorwaarden.
3. Het bij een plan van aanpak behorend sanctietraject kan voorzien in het achtereenvolgens opleggen van één
of meer van de sancties als genoemd in artikel 13 lid 1 van dit reglement indien de licentiehouder niet aan de
genormeerde prestaties en uiteindelijk de voor hem geldende licentievoorwaarde of -voorwaarden voldoet.
4. De in lid 3 van dit artikel genoemde sancties kunnen onverminderd het bepaalde in artikel 15 lid 2 van dit
reglement en het bepaalde in het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal, slechts worden opgelegd
indien en voor zover het bij de goedkeuring van het plan van aanpak vastgestelde sanctietraject hierin
voorziet.
5. Een plan van aanpak kan door de licentiecommissie op verzoek van de licentiehouder worden herzien indien
daartoe naar oordeel van de licentiecommissie gronden aanwezig zijn. Een herzieningsverzoek dient ten
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minste twee weken voor de datum waarop aan de desbetreffende genormeerde prestatie en uiteindelijk de
licentievoorwaarde of -voorwaarden dient te zijn voldaan, te zijn ontvangen. De herziening kan geen
betrekking hebben op de in het oorspronkelijke plan van aanpak gestelde datum waarop aan de
desbetreffende genormeerde prestatie en uiteindelijk de licentievoorwaarde of -voorwaarden dient te zijn
voldaan. Indien het verzoek tot herziening wordt gehonoreerd, stelt de licentiecommissie zo nodig het
sanctietraject als bedoeld in lid 4 van dit artikel, opnieuw vast. Een verzoek tot herziening heeft geen
schorsende werking. Tegen een beslissing op een verzoek tot herziening staat geen beroep open.
6. Indien gedurende de looptijd van een plan van aanpak nieuwe feiten of omstandigheden opkomen die de
licentiecommissie ten tijde van de goedkeuring als bedoeld in lid 2 van dit artikel niet bekend waren, kan de
licentiecommissie, indien daartoe naar oordeel van de licentiecommissie gronden aanwezig zijn, de
verplichting opleggen tot het opstellen van een aangepast plan van aanpak, met dien verstande dat de in het
oorspronkelijke plan van aanpak gestelde data waarop aan de desbetreffende genormeerde prestatie en
uiteindelijk de licentievoorwaarde of -voorwaarden dient te zijn voldaan, niet kunnen worden gewijzigd. Het
bepaalde in dit artikel ten aanzien van de voorwaarden waaraan een plan van aanpak moet voldoen, is alsdan
van overeenkomstige toepassing.

TITEL 5: VERVAL EN INTREKKING LICENTIE
Artikel 15 – Verval en intrekking licentie
1. Een licentie vervalt:
a. in de gevallen genoemd in artikel 4 lid 6 van dit reglement;
b. door ontbinding van de licentiehouder;
c. door het eindigen van het lidmaatschap van de sectie amateurvoetbal of het KNVB-lidmaatschap van de
licentiehouder;
d. door intrekking ingevolge lid 2 van dit artikel;
e. doordat de licentiehouder in staat van faillissement verkeert krachtens rechterlijke uitspraak waartegen
geen voorziening meer kan worden ingesteld.
2. De licentiecommissie en de beroepscommissie zijn bevoegd tot intrekking van een licentie indien een
licentiehouder:
a. niet voldoet aan één of meer licentievoorwaarden en volgens het plan van aanpak intrekking van de
licentie kan geschieden;
b. niet of niet tijdig een plan van aanpak zoals omschreven in artikel 13 en 14 van dit reglement heeft
opgesteld;
c. niet of niet tijdig voldoet aan de uit dit reglement voortvloeiende verplichtingen tot het verstrekken van
informatie en gegevens als bedoeld in artikel 5 van dit reglement en/of het verlenen van medewerking,
verstrekken van daartoe benodigde informatie en het desgevraagd verschaffen van de toegang tot
gebouwen of terreinen als bedoeld in artikel 5 lid 9 en artikel 6 lid 4 van dit reglement;
d. en/of de aan de licentiehouder gelieerde stichting failliet is verklaard, dan wel indien aan de licentiehouder
en/of de aan de licentiehouder gelieerde stichting, al dan niet voorlopig, surséance van betaling is
verleend.
e. een plan van aanpak heeft ingediend dat onherroepelijk is afgekeurd.
3. In de gevallen als bedoeld in lid 2 van dit artikel stelt de licentiecommissie de datum vast waarop de licentie
wordt ingetrokken.
4. Met ingang van de datum waarop de licentie is geëindigd, vervalt het recht van de licentiehouder als
beschreven in artikel 4 lid 3 van dit reglement en zal het betreffende elftal van de club wiens licentie wordt
ingetrokken door het bestuur amateurvoetbal twee niveaus lager worden ingedeeld, zulks met ingang van het
eerst volgende seizoen.

Overzicht licentievoorwaarden per 1 juli 20162019
Divisie:

Nr:

Categorie:

Omschrijving:

Sportief kader
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Tweede en derde
Tweede en derde
Tweede en derde
Tweede en derde
Tweede en derde

S.01
S.02
S.03
S.04
S.05
S.06
S.07

A
A
B
A
B

Jeugdopleidingsplan / kwaliteit- en performancemodel jeugdopleidingen
Jeugdteams per categorie
Registratie / lidmaatschap spelers
Aantal contractspelers / schriftelijk contract + registratie
Anti-discriminatie en anti-racisme beleid

Organisatie kader en Administratief kaderVeiligheidskader
Tweede en derde
Tweede en derde
Tweede en derde
Tweede en derde
Tweede en derdeTweede en derde
Tweede en derde
Tweede en derde
Tweede
Tweede en derde
Tweede
Tweede
Tweede en derde
Tweede en derde
-

P.01
P.02
P.03
P.041A
P.051B
P.06
P.07
P.08
P.09
P.10
P.11
P.12
P.13
P.14
P.15
P.16
P.17

B
B
B
B
BB
B
A
B
B
A
A
B
B
-

Clubsecretariaat
Voorzitter
Penningmeester
Veiligheidscoördinator
Beleid met betrekking tot veiligheidFysiotherapeut
Technische staf - trainer-coach
Technische staf - hoofd jeugdopleidingen
Technische staf - assistent trainer-coach
Beleid met betrekking tot stewarding, draaiboek orde handhaving
Technische staf – jeugdcoaches
Taak-/functieomschrijving van functionarissen
Meldplicht significante wijzigingen organisatie
Verplichting invullen vacante posities
-

L.01
L.022A
L.03
L.042B

B
B
B
A

Deelname aan KNVB competities / reglementen
Actuele statuten van alle rechtspersonen
Actueel uittreksel uit het KvK-register
Waarborgen onafhankelijkheid clubStructuur club en waarborgen
onafhankelijkheid

B
B
B
B
A
A
A
B
B
B

Veiligheidsverklaring
Beschikbaarheid accommodatie / eigendom
Beschikbaarheid trainingsfaciliteit / eigendom
Capaciteit accommodatie
Bedrijfswaarde lichtinstallatie (lux)
Eerste hulp ruimte
Speelveld: specificaties en afmetingen
Omroepinstallatie
Trainingsfaciliteiten / kwaliteitsnorm
Reglement van Orde

Juridisch kader
Tweede en derde
Tweede en derde
Tweede en derde
Tweede en derde

Infrastructureel kader
Tweede en derde
Tweede en derde
Tweede en derde
Tweede en derde
Tweede en derde
Tweede en derde
Tweede en derde
Tweede en derde
Tweede en derde
Tweede

I.01
I.02
I.03
I.04
I.05
I.06
I.07
I.08
I.09
I.10
I.11
I.12
I.13
I.14
I.15
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Tweede en derde
Tweede en derde
Tweede en derde
Tweede en derde
-

I.16
I.17
I.18
I.19
I.20
I.21
I.22

B
B
A
A
-

Sanitaire voorzieningen
Bewegwijzering
Dopingcontrolestation
Voorzieningen minder valide toeschouwers
-

Tweede en derde
Tweede en derde
Tweede en derde

F.013A
F.02
F.033B
F.04
F.053C

A
A
A

Tweede en derde
Tweede en derde
Tweede en derde
Tweede en derde
-

F.06
F.07
F.083D
F.093E
F.10
F.11
F.12
F.13
F.14

A
B
B
B
-

Jaarstukken voorzien van samenstellingsverklaring
Begroting
Betalingsachterstand transferactiviteiten aan andere clubs, werknemers en/of
belastingdienst
Betalingsachterstand bij werknemers
Betalingsachterstand bij Belastingdienst
Meldplicht club zijnde schuldeiser
Meldplicht wezenlijke wijzigingen financiële positie
-

Financieel kader

P. 67

Terug naar inhoudsopgave

11.4 AV – Technisch voorzitter vergadercyclus amateurvoetbal
Te nemen besluit
Instemmen met de reglementaire wijziging volgend uit het besluit om tijdens de gezamenlijke
vergadercyclus van het amateurvoetbal gebruik te maken van een technisch voorzitter.
Toelichting
Bij agendapunt 6.2 is de inhoudelijke beslissing aan de orde geweest met betrekking tot dit voorstel.
Bijgaand de reglementaire vertaling van het agendapunt.
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Reglementen Amateurvoetbal
Begripsbepalingen
Technisch voorzitter

Een persoon, die door het bestuur
amateurvoetbal is aangesteld, om
vergaderingen van de ledenraad amateurvoetbal
te leiden

Reglement Amateurvoetbal
Artikel 21 – Vergaderingen ledenraad amateurvoetbal
1. De vergaderingen van de ledenraad
1. De vergaderingen van de ledenraad
amateurvoetbal worden geleid door de
amateurvoetbal worden geleid door een
voorzitter van de raad van toezicht
daartoe door het bestuur amateurvoetbal
amateurvoetbal. Wordt op deze wijze niet in
aangesteld technisch voorzitter de voorzitter
het voorzitterschap voorzien, dan treedt een
van de raad van toezicht amateurvoetbal. In
andere door de raad van toezicht
geval van belet of ontstentenis van de
amateurvoetbal aan te wijzen lid van de raad
aangesteld technisch voorzitter is het bestuur
van toezicht op als voorzitter.
amateurvoetbal, gehoord de raad van
toezicht amateurvoetbal en de ledenraad
amateurvoetbal, bevoegd tot (tijdelijke)
aanstelling van een vervangend technisch
voorzitter. Wordt op deze wijze niet in het
voorzitterschap voorzien, dan treedt een
andere door de raad van toezicht
amateurvoetbal aan te wijzen lid van de raad
van toezicht op als voorzitter.
2. t/m 8.
2. t/m 8. (ongewijzigd)
9. a. Elk stemgerechtigd lid van de ledenraad
9. a. Elk stemgerechtigd lid van de ledenraad
amateurvoetbal is bevoegd
amateurvoetbal is bevoegd
initiatiefvoorstellen als bedoeld in artikel 24
initiatiefvoorstellen als bedoeld in artikel 24
lid 3 onder d. van dit reglement in te dienen
lid 3 onder d. van dit reglement in te dienen
alsmede ter vergadering een verzoek te
alsmede ter vergadering een verzoek te
richten tot de voorzitter tot het houden van
richten tot de technisch voorzitter tot het
een debat over de beleidsvoering of een
houden van een debat over de
(voorgenomen) besluit van het bestuur
beleidsvoering of een (voorgenomen) besluit
amateurvoetbal. Het verzoek wordt
van het bestuur amateurvoetbal. Het verzoek
gehonoreerd indien de voorzitter daartoe
wordt gehonoreerd indien de technisch
besluit of indien het voorstel de steun heeft
voorzitter daartoe besluit of indien het
van ten minste tien stemgerechtigde leden
voorstel de steun heeft van ten minste tien
van de ledenraad amateurvoetbal.
stemgerechtigde leden van de ledenraad
b. Elk lid van de ledenraad amateurvoetbal
amateurvoetbal.
is bevoegd amendementsvoorstellen als
b. Elk lid van de ledenraad amateurvoetbal
bedoeld in artikel 24 lid 3 onder e. van dit
is bevoegd amendementsvoorstellen als
reglement in te dienen.
bedoeld in artikel 24 lid 3 onder e. van dit
reglement in te dienen.
10.
10. (ongewijzigd)
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Artikel 21A – Technisch voorzitter (nieuw artikel)
1. De technisch voorzitter als genoemd in artikel
21 lid 1 van dit reglement wordt, gehoord de
raad van toezicht amateurvoetbal en de
ledenraad amateurvoetbal, door het bestuur
amateurvoetbal aangesteld. Het bestuur
amateurvoetbal is, gehoord de raad van
toezicht amateurvoetbal en de ledenraad
amateurvoetbal, bevoegd om nadere regels
te stellen met betrekking tot de aanstelling
van de technisch voorzitter.
2. De technisch voorzitter wordt aangesteld
voor een periode van drie jaren, waarbij een
maximale zittingsduur van twaalf jaren geldt.
3. De technisch voorzitter dient een lid te zijn
van de KNVB als genoemd in artikel 6 lid 2
sub d of e van de Statuten.
Artikel 22 – Openbare en besloten vergaderingen van de ledenraad amateurvoetbal
1. en 2.
1. en 2. (ongewijzigd)
3. Een vergadering gaat in besloten zitting over 3. Een vergadering gaat in besloten zitting over
indien dit wordt verzocht door:
indien dit wordt verzocht door:
- de voorzitter;
- de technisch voorzitter;
- het bestuur amateurvoetbal;
- de raad van toezicht amateurvoetbal;
- tien stemgerechtigde leden van de
- het bestuur amateurvoetbal;
ledenraad amateurvoetbal.
- tien stemgerechtigde leden van de
Tot een besloten zitting van de vergadering
ledenraad amateurvoetbal.
hebben toegang de in artikel 23 onder b, c, d
Tot een besloten zitting van de vergadering
en e genoemde personen en al diegenen die
hebben toegang de in artikel 23 onder b, c, d
door de desbetreffende vergadering worden
en e genoemde personen en al diegenen die
toegelaten.
door de desbetreffende vergadering worden
toegelaten.
4. en 5.
4. en 5. (ongewijzigd)
Artikel 23 – Adviserende leden
Adviseur ten behoeve van de vergaderingen van
de ledenraad amateurvoetbal zijn, voor zover zij
niet reeds stemgerechtigd lid zijn:
a. ereleden van de KNVB;
b. leden van het bestuur amateurvoetbal;
c. leden van de raad van toezicht
amateurvoetbal;
d. leden van het bondsbestuur;
e. leden van de reglementscommissie;
f. een door de BAV aan te wijzen
vertegenwoordiger;
g. een door de COVS aan te wijzen
vertegenwoordiger;
h. een door de VVON aan te wijzen
vertegenwoordiger;

Adviseur ten behoeve van de vergaderingen van
de ledenraad amateurvoetbal zijn, voor zover zij
niet reeds stemgerechtigd lid zijn:
a. ereleden van de KNVB;
b. leden van het bestuur amateurvoetbal;
c. leden van de raad van toezicht
amateurvoetbal;
d. leden van het bondsbestuur;
e. leden van de reglementscommissie;
f. een door de BAV aan te wijzen
vertegenwoordiger;
g. een door de COVS aan te wijzen
vertegenwoordiger;
h. een door de VVON aan te wijzen
vertegenwoordiger;
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en voorts degenen die door de voorzitter als
zodanig zijn toegelaten.

en voorts degenen die door de technisch
voorzitter als zodanig zijn toegelaten.

Artikel 25 – Besluitvorming ledenraad amateurvoetbal
1. t/m 5.
1. t/m 5. (ongewijzigd)
6. Alle stemmingen over personen geschieden
6. Alle stemmingen over personen geschieden
schriftelijk, over zaken mondeling, tenzij de
schriftelijk, over zaken mondeling, tenzij de
voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering technisch voorzitter zonder tegenspraak uit de
een andere wijze van stemmen bepaalt of
vergadering een andere wijze van stemmen
toelaat.
bepaalt of toelaat.
7. t/m 9.
7. t/m 9. (ongewijzigd)
10. Ter vergadering is beslissend een door de
10. Ter vergadering is beslissend een door de
voorzitter uitgesproken oordeel over de uitslag
technisch voorzitter uitgesproken oordeel over
van de stemming. Hetzelfde geldt voor de
de uitslag van de stemming. Hetzelfde geldt
inhoud van een genomen besluit, indien
voor de inhoud van een genomen besluit, indien
gestemd werd over een niet schriftelijk
gestemd werd over een niet schriftelijk
vastgelegd voorstel. Indien onmiddellijk na het
vastgelegd voorstel. Indien onmiddellijk na het
uitspreken van het oordeel de juistheid daarvan
uitspreken van het oordeel de juistheid daarvan
wordt betwist, dan wordt zo nodig het te nemen
wordt betwist, dan wordt zo nodig het te nemen
besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een
besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een
nieuwe stemming plaats, wanneer de
nieuwe stemming plaats, wanneer de
meerderheid der vergadering, of, indien de
meerderheid der vergadering, of, indien de
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of
schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigd lid
schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigd lid
dit verlangt. Door deze nieuwe stemming
dit verlangt. Door deze nieuwe stemming
vervallen de rechtsgevolgen van de
vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
oorspronkelijke stemming.

Toelichting
In het kader van de gesprekken die hebben plaatsgevonden met betrekking tot de governance binnen
de KNVB, in het bijzonder betreffende de sectie amateurvoetbal, is op verschillende momenten en in
verschillende samenstellingen gesproken over de samenwerking en rolverdeling tussen de ledenraad,
(directie/)bestuur en de raad van toezicht amateurvoetbal. Onderdeel daarvan is ook het
voorzitterschap van de ledenraadsvergaderingen geweest. Reglementair is momenteel bepaald dat de
voorzitter van de raad van toezicht deze vergaderingen voorzit. Er bestaat consensus over de wens te
komen tot een technisch voorzitter van deze vergaderingen. Centrale gedachte daarbij is dat een
technisch voorzitter bijdraagt aan efficiënter en effectiever verloop van de vergaderingen. Een
technisch voorzitterschap geeft namelijk de mogelijkheid voor zowel de ledenraad als het bestuur,
maar ook de raad van toezicht vanuit de eigen rol en positie tijdens de vergaderingen het gesprek te
voeren. De bredere ambitie is ook dat daarmee een impuls wordt gegeven aan de goede
samenwerking tussen ledenraad, bestuur en raad van toezicht amateurvoetbal.
De technisch voorzitter heeft als focus het ordentelijk verloop van de vergaderingen inclusief
voorbereiding en afwikkeling daarvan. Inhoudelijk heeft de technisch voorzitter geen rol. Hij is
nadrukkelijk niet de ‘voorzitter van de ledenraad’.
Voor de werving van een technisch voorzitter heeft het bestuur amateurvoetbal, gehoord de raad van
toezicht amateurvoetbal, een (tijdelijke) commissie gevormd. Deze commissie heeft als opdracht:
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a. een (openbaar) profiel op te stellen voor de technisch voorzitter voor de vergadercyclus van
ledenraad – bestuur amateurvoetbal - raad van toezicht en
b. het proces ter hand te nemen dat leidt tot de aanwijzing van een technisch voorzitter.
Profiel en proces worden kortgesloten met ledenraad.
De technisch voorzitter heeft een naar aard en inhoud afgebakende taak. Hij/zij faciliteert in beginsel
de cyclus van vier bijeenkomsten per jaar die tezamen de vergadercyclus vormen (de vergadercyclus
heeft een vast ritme en is ruim van tevoren bekend). De technisch voorzitter is naar profiel en ervaring
een professional. Dit maakt dat een urenvergoeding aan de orde kan zijn.
Gelet op de opdracht en met het oog op enige continuïteit ligt het voor de hand bij de technisch
voorzitter dezelfde meerjarige scope te hebben als bij andere functies. Dat is (nu) 3 jaar. Tegelijkertijd
geldt:
- De technisch voorzitter wordt niet gekozen, werkt op een ‘intern’ speelveld, faciliteert - als
professional - de bijeenkomsten en staat in dienst van het proces. Daarbij past dat regelmatig
evaluatie aan de orde is. Hierbij wordt gedacht aan jaarlijks, met de mogelijkheid om de
samenwerking jaarlijks te beëindigen.
- Evaluatiemomenten zouden met een commissie moeten zijn met brede samenstelling
(ledenraad, bestuur amateurvoetbal en raad van toezicht amateurvoetbal).
- Vanuit oogpunt van continuïteit wordt als basis geopteerd voor een periode van (nu) 3 jaar die
half overlapt met de zittingsperiode van de ledenraad amateurvoetbal.
Tevens is een maximale zittingsduur van twaalf jaren van toepassing.
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11.5 AV/BOND – Implementatie uitvoerings-/wijzigingsbesluit
Eredivisie Vrouwen
Te nemen besluit
1. Instemmen met de wijzigingen van de Reglementen Amateurvoetbal: Reglement
Amateurvoetbal en Reglementen Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal
2. Instemmen met het Reglement Tuchtrechtspraak Vrouwen
3. Instemmen met het Reglement Wedstrijden Vrouwen
4. Kennisnemen van de wijzigingen in de Statuten en het amateurbepalingen waarover gestemd
zal worden tijdens de bondsvergadering.

Toelichting
In de afgelopen jaren zijn met het oog op de Eredivisie Vrouwen uitvoerings-/wijzigingsbesluiten
genomen. Met de geagendeerde reglementswijzigingen en het toevoegen van twee nieuwe
reglementen (Reglement Tuchtrechtspraak Vrouwen en Reglement Wedstrijden Vrouwen) wil het
bestuur het een en ander inbedden in de reglementen. Daarmee wordt ook tegemoetgekomen aan de
expliciete wens van de ledenraad.
Via deze link komt u uit bij de volgende twee reglementen:
2. Reglement Tuchtrechtspraak Vrouwen
3. Reglement Wedstrijden Vrouwen
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Eredivisie Vrouwen
Reglementen Amateurvoetbal
Reglement Amateurvoetbal
Artikel 26 – Toelating tot de sectie amateurvoetbal
1. Tot de sectie amateurvoetbal kunnen worden
toegelaten:
a. de rechtspersonen en natuurlijke
personen, genoemd in artikel 6 lid 2 onder
a en d van de Statuten;
b. stichtingen, naamloze vennootschappen
en besloten vennootschappen, genoemd
in artikel 6 lid 2 onder b van de Statuten
voor wat betreft hun jeugdteams
overeenkomstig het bepaalde in het
Reglement Kwaliteit- en
Performancemodel Jeugdopleidingen;
c. natuurlijke personen, genoemd in artikel 6
lid 2 onder e van de Statuten;
d. verenigingen, stichtingen, naamloze
vennootschappen en besloten
vennootschappen genoemd in artikel 6 lid
2 onder a en b van de Statuten voor wat
betreft het elftal uitkomend in de eredivisie
vrouwen;
e. stichtingen, naamloze vennootschappen
en besloten vennootschappen, genoemd
in artikel 6 lid 2 onder b van de Statuten
voor wat betreft hun tweede team.
2. t/m 4.

1. Tot de sectie amateurvoetbal kunnen
worden toegelaten:
a. de rechtspersonen en natuurlijke
personen, genoemd in artikel 6 lid 2 onder
a en d van de Statuten;
b. stichtingen, naamloze vennootschappen
en besloten vennootschappen, genoemd
in artikel 6 lid 2 onder b van de Statuten
voor wat betreft hun jeugdteams
overeenkomstig het bepaalde in het
Reglement Kwaliteit- en
Performancemodel Jeugdopleidingen;
c. natuurlijke personen, genoemd in artikel 6
lid 2 onder e van de Statuten;
d. verenigingen, stichtingen, naamloze
vennootschappen en besloten
vennootschappen genoemd in artikel 6 lid
2 onder a en b van de Statuten voor wat
betreft het elftal uitkomend in de eredivisie
vrouwen of de beloften vrouwen;
e. stichtingen, naamloze vennootschappen
en besloten vennootschappen, genoemd
in artikel 6 lid 2 onder b van de Statuten
voor wat betreft hun tweede team.
2. t/m 4.

Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal
Artikel 2 – Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 en 9
van de Statuten en onverminderd het bepaalde
in het Reglement Buitengewone
Tuchtrechtspraak, het Dopingreglement KNVB,
het Reglement Centrale Tuchtrechtspraak
Doping KNVB, het Reglement Seksuele
Intimidatie KNVB en het Reglement Centrale
Tuchtrechtspraak Seksuele Intimidatie KNVB,
geschiedt de tuchtrechtspraak binnen de sectie
amateurvoetbal uitsluitend op basis van dit
reglement.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 en 9
van de Statuten en onverminderd het bepaalde
in het Reglement Buitengewone
Tuchtrechtspraak, het Dopingreglement KNVB,
het Reglement Centrale Tuchtrechtspraak
Doping KNVB, het Reglement Seksuele
Intimidatie KNVB en het Reglement Centrale
Tuchtrechtspraak Seksuele Intimidatie KNVB,
geschiedt de tuchtrechtspraak binnen de sectie
amateurvoetbal uitsluitend op basis van dit
reglement, behoudens de tuchtrechtspraak
binnen de eredivisie vrouwen en beloften
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vrouwen, welke geschiedt op basis van het
Reglement Tuchtrechtspraak Vrouwen.
Reglement Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal
Artikel 1
1. Dit reglement is van toepassing op:
a. de overschrijving van een amateurspeler
van een amateurvereniging naar een
andere amateurvereniging waarbij hij aan
bindende wedstrijden wenst deel te
nemen;
b. de overschrijving van een amateurspeler
van een amateurvereniging naar een
andere amateurvereniging waarmee hij
een spelerscontract heeft gesloten of met
de aan die amateurvereniging gelieerde
stichting een spelerscontract heeft
gesloten en als contractspeler aan
bindende wedstrijden wenst deel te
nemen;
c. de overschrijving van een contractspeler
van een amateurvereniging naar een
andere amateurvereniging waarbij hij als
amateurspeler aan bindende wedstrijden
wenst deel te nemen;
d. de overschrijving van een contractspeler
van een amateurvereniging naar een
andere amateurvereniging waarmee hij
een spelerscontract heeft gesloten of met
de aan die amateurvereniging gelieerde
stichting een spelerscontract heeft
gesloten en als contractspeler aan
bindende wedstrijden wenst deel te
nemen;
e. de overschrijving van een jeugdspeler
uitkomend als amateurspeler voor een
betaaldvoetbalorganisatie naar een
andere betaaldvoetbalorganisatie waarbij
hij als amateurspeler aan bindende
wedstrijden wenst deel te nemen;
f. de overschrijving van een speler van een
amateurvereniging naar een buitenlandse
club;
g. de overschrijving van een jeugdspeler
uitkomend als amateurspeler voor een
betaaldvoetbalorganisatie naar een
buitenlandse club;

1. (ongewijzigd)

P. 75

Terug naar inhoudsopgave

h. de overschrijving van een speler van een
buitenlandse club naar een
amateurvereniging waarbij hij als speler
aan bindende wedstrijden wenst deel te
nemen.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde
overschrijvingen kunnen worden verleend
door het bestuur amateurvoetbal.
3. (nieuw)

2. (ongewijzigd)

3. In het kader van dit reglement worden de
aan de eredivisie vrouwen en/of beloften
vrouwen deelnemende clubs beschouwd als
amateurverenigingen.

TOELICHTING
Naar aanleiding van het onderbrengen van de eredivisie vrouwen (en beloften vrouwen) bij de sectie
amateurvoetbal, onder meer met een eigen tuchtreglement, dienen onderhavige wijzigingen
doorgevoerd te worden.

Eredivisie Vrouwen
Statuten
Artikel 6 – Leden
1.
2. Als gewoon lid kunnen worden toegelaten:
a. 1. verenigingen met volledige
rechtsbevoegdheid;
2. omniverenigingen met volledige
rechtsbevoegdheid;
3. stichtingen, naamloze
vennootschappen en besloten
vennootschappen, alle voor zover zij
zijn erkend als opleidingsclub in de zin
van het Reglement Gezamenlijke
Jeugdopleiding;
4. andere privaat- of publiekrechtelijke
rechtspersonen,
die respectievelijk uitsluitend dan wel door
middel van de voetbalafdeling het in
artikel 4 lid 1 van deze Statuten gestelde
doel beogen, dan wel dit doel nastreven
door het ondernemen van, door - of onder
verantwoordelijkheid van - de
rechtspersoon georganiseerde
activiteiten.
b. Stichtingen, naamloze vennootschappen
en besloten vennootschappen, anders
dan genoemd in lid 2 onder a.3, alle voor

1. (ongewijzigd)
2. Als gewoon lid kunnen worden toegelaten:
a. 1. verenigingen met volledige
rechtsbevoegdheid;
2. omniverenigingen met volledige
rechtsbevoegdheid;
3. stichtingen, naamloze
vennootschappen en besloten
vennootschappen, alle voor zover zij
zijn erkend als opleidingsclub in de zin
van het Reglement Gezamenlijke
Jeugdopleiding;
4. andere privaat- of publiekrechtelijke
rechtspersonen,
die respectievelijk uitsluitend dan wel door
middel van de voetbalafdeling het in
artikel 4 lid 1 van deze Statuten gestelde
doel beogen, dan wel dit doel nastreven
door het ondernemen van, door - of onder
verantwoordelijkheid van - de
rechtspersoon georganiseerde
activiteiten.
b. Stichtingen, naamloze vennootschappen
en besloten vennootschappen, anders
dan genoemd in lid 2 onder a.3, alle voor
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zover zij zich ten doel stellen om
uitsluitend deel te nemen aan:
- de competities van de sectie betaald
voetbal;
- de competities om de KNVB-beker;
- de competitie eredivisie vrouwen;
- de mannen veldvoetbalcompetities
tweede en derde divisie van de sectie
amateurvoetbal met hun tweede team;
- de landelijke jeugdcompetities voor
spelers in de leeftijdsklassen Onder
19, Onder 18, Onder 17, Onder 16,
Onder 15, Onder 14, Onder 13, Onder
12, Onder 11, Onder 10, Onder 9,
Onder 8 Onder 7 en Onder 6 voor
zover zij voldoen aan de voorwaarden
als genoemd in artikel 13 lid 1 en 3
van het Algemeen Reglement; of
- in geval van degradatie uit de
voornoemde landelijke
jeugdcompetities, de door de sectie
amateurvoetbal te organiseren
jeugdcompetities voor spelers in de
leeftijdsklassen Onder 19, Onder 18,
Onder 17, Onder 16, Onder 15, Onder
14, Onder 13, Onder 12, Onder 11,
Onder 10, Onder 9, Onder 8 Onder 7
en Onder 6;
c. Stichtingen, die zich ten doel stellen om
als onderdeel van een
samenwerkingsverband, aangegaan en
erkend voor 1 juli 1996, uitsluitend deel te
nemen aan de competities van de sectie
betaald voetbal en de competities om de
KNVB-beker;
d. Natuurlijke personen, die zich voor het
lidmaatschap van de KNVB hebben
aangemeld en die zich tevens voor het
lidmaatschap van een onder a genoemde
vereniging of andere rechtspersoon of
voor deelname aan activiteiten van
laatstgenoemde rechtspersoon, hebben
aangemeld dan wel in competities, hetzij
voor een onder b of c van dit artikellid
genoemde stichting, hetzij voor een onder
b van dit lid genoemde naamloze
vennootschap of besloten vennootschap
zullen uitkomen of daarin een functie welke dan ook - zullen bekleden, met
uitzondering van de natuurlijke personen

zover zij zich ten doel stellen om
uitsluitend deel te nemen aan:
- de competities van de sectie betaald
voetbal;
- de competities om de KNVB-beker;
- de competitie eredivisie vrouwen;
- de competitie beloften vrouwen;
- de mannen veldvoetbalcompetities
tweede en derde divisie van de sectie
amateurvoetbal met hun tweede team;
- de landelijke jeugdcompetities voor
spelers in de leeftijdsklassen Onder
19, Onder 18, Onder 17, Onder 16,
Onder 15, Onder 14, Onder 13, Onder
12, Onder 11, Onder 10, Onder 9,
Onder 8 Onder 7 en Onder 6 voor
zover zij voldoen aan de voorwaarden
als genoemd in artikel 13 lid 1 en 3
van het Algemeen Reglement; of
- in geval van degradatie uit de
voornoemde landelijke
jeugdcompetities, de door de sectie
amateurvoetbal te organiseren
jeugdcompetities voor spelers in de
leeftijdsklassen Onder 19, Onder 18,
Onder 17, Onder 16, Onder 15, Onder
14, Onder 13, Onder 12, Onder 11,
Onder 10, Onder 9, Onder 8 Onder 7
en Onder 6;
c. Stichtingen, die zich ten doel stellen om
als onderdeel van een
samenwerkingsverband, aangegaan en
erkend voor 1 juli 1996, uitsluitend deel te
nemen aan de competities van de sectie
betaald voetbal en de competities om de
KNVB-beker;
d. Natuurlijke personen, die zich voor het
lidmaatschap van de KNVB hebben
aangemeld en die zich tevens voor het
lidmaatschap van een onder a genoemde
vereniging of andere rechtspersoon of
voor deelname aan activiteiten van
laatstgenoemde rechtspersoon, hebben
aangemeld dan wel in competities, hetzij
voor een onder b of c van dit artikellid
genoemde stichting, hetzij voor een onder
b van dit lid genoemde naamloze
vennootschap of besloten vennootschap
zullen uitkomen of daarin een functie welke dan ook - zullen bekleden, met
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die overeenkomstig lid 4 onder a
uitsluitend zijn toegelaten door het
bestuur betaald voetbal;
e. Alle overige natuurlijke personen die zich
voor het lidmaatschap van de KNVB
hebben aangemeld.

3.
4. a. Afhankelijk van het door de in lid 2
genoemde rechtspersonen en natuurlijke
personen bij hun schriftelijke aanmelding
gedaan verzoek om tevens toegelaten te
worden tot de sectie amateurvoetbal en/of
de sectie betaald voetbal, beslissen of
beslist het bestuur amateurvoetbal en/of
het bestuur betaald voetbal over de
toelating tot zowel de KNVB als de eigen
sectie van de in lid 2 onder a, b, c en d
genoemde rechtspersonen en natuurlijke
personen.
b. Stichtingen, naamloze vennootschappen
en besloten vennootschappen, anders
dan genoemd in lid 2 onder a.3, kunnen
alleen tot de sectie betaald voetbal
worden toegelaten. In het kader van
deelname aan de competitie eredivisie
vrouwen, de mannen
veldvoetbalcompetities voor
standaardelftallen van de sectie
amateurvoetbal en de landelijke
jeugdcompetities, genoemd in lid 2 onder
b, worden stichtingen, naamloze
vennootschappen en besloten
vennootschappen geacht tevens te zijn
onderworpen aan de van toepassing
verklaarde reglementen van de sectie
amateurvoetbal.
c. Verenigingen met beperkte
rechtsbevoegdheid, die uitsluitend aan de
competities van het zaalvoetbal kunnen
deelnemen, worden slechts met
inachtneming van de daartoe in het
Reglement Amateurvoetbal gestelde
voorwaarden toegelaten.
d. Het bondsbestuur beslist over de
toelatingen van de in lid 2 onder e
genoemde personen.
e. Het bondsbestuur en de sectiebesturen
kunnen de beslissing over de toelating

uitzondering van de natuurlijke personen
die overeenkomstig lid 4 onder a
uitsluitend zijn toegelaten door het
bestuur betaald voetbal;
e. Alle overige natuurlijke personen die zich
voor het lidmaatschap van de KNVB
hebben aangemeld.
3. (ongewijzigd)
4. a. Afhankelijk van het door de in lid 2
genoemde rechtspersonen en natuurlijke
personen bij hun schriftelijke aanmelding
gedaan verzoek om tevens toegelaten te
worden tot de sectie amateurvoetbal en/of
de sectie betaald voetbal, beslissen of
beslist het bestuur amateurvoetbal en/of
het bestuur betaald voetbal over de
toelating tot zowel de KNVB als de eigen
sectie van de in lid 2 onder a, b, c en d
genoemde rechtspersonen en natuurlijke
personen.
b. Stichtingen, naamloze vennootschappen
en besloten vennootschappen, anders
dan genoemd in lid 2 onder a.3, kunnen
alleen tot de sectie betaald voetbal
worden toegelaten. In het kader van
deelname aan de competitie eredivisie
vrouwen, de competitie beloften vrouwen,
de mannen veldvoetbalcompetities voor
standaardelftallen van de sectie
amateurvoetbal en de landelijke
jeugdcompetities, genoemd in lid 2 onder
b, worden stichtingen, naamloze
vennootschappen en besloten
vennootschappen geacht tevens te zijn
onderworpen aan de van toepassing
verklaarde reglementen van de sectie
amateurvoetbal.
c. Verenigingen met beperkte
rechtsbevoegdheid, die uitsluitend aan de
competities van het zaalvoetbal kunnen
deelnemen, worden slechts met
inachtneming van de daartoe in het
Reglement Amateurvoetbal gestelde
voorwaarden toegelaten.
d. Het bondsbestuur beslist over de
toelatingen van de in lid 2 onder e
genoemde personen.
e. Het bondsbestuur en de sectiebesturen
kunnen de beslissing over de toelating
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van de in lid 2 genoemde rechtspersonen
en natuurlijke personen delegeren.

van de in lid 2 genoemde rechtspersonen
en natuurlijke personen delegeren.

Artikel 9 – Tuchtrechtspraak
1. a. De uitoefening van de tuchtrechtspraak,
waaronder begrepen de registratie van
waarschuwingen geschiedt
overeenkomstig:
- het Reglement Buitengewone
Tuchtrechtspraak;
- het Reglement Tuchtrechtspraak
Amateurvoetbal;
- het Reglement Tuchtrechtspraak
Betaald Voetbal;
- het Dopingreglement KNVB en het
Reglement Centrale Tuchtrechtspraak
Doping KNVB;
- het Reglement Seksuele Intimidatie
KNVB en het Reglement Centrale
Tuchtrechtspraak Seksuele Intimidatie
KNVB.
b. Van de onder a genoemde reglementen
geschiedt de vaststelling en wijziging van:
- het Reglement Buitengewone
Tuchtrechtspraak, het
Dopingreglement KNVB, het
Reglement Centrale Tuchtrechtspraak
Doping KNVB, het Reglement
Seksuele Intimidatie KNVB en het
Reglement Centrale Tuchtrechtspraak
Seksuele Intimidatie KNVB: door de
bondsvergadering;
- het Reglement Tuchtrechtspraak
Amateurvoetbal: door de algemene
vergadering amateurvoetbal;
- het Reglement Tuchtrechtspraak
Betaald Voetbal: door de algemene
vergadering betaald voetbal.

2. en 3.
4. De onherroepelijke straffen en/of
maatregelen die door de tuchtrechtelijke
organen van de eredivisie vrouwen zijn
uitgesproken, zullen door de tuchtrechtelijke
organen genoemd in de in lid 1 genoemde

1. a. De uitoefening van de tuchtrechtspraak,
waaronder begrepen de registratie van
waarschuwingen geschiedt
overeenkomstig:
- het Reglement Buitengewone
Tuchtrechtspraak;
- het Reglement Tuchtrechtspraak
Amateurvoetbal;
- het Reglement Tuchtrechtspraak
Vrouwen;
- het Reglement Tuchtrechtspraak
Betaald Voetbal;
- het Dopingreglement KNVB en het
Reglement Centrale Tuchtrechtspraak
Doping KNVB;
- het Reglement Seksuele Intimidatie
KNVB en het Reglement Centrale
Tuchtrechtspraak Seksuele Intimidatie
KNVB.
b. Van de onder a genoemde reglementen
geschiedt de vaststelling en wijziging van:
- het Reglement Buitengewone
Tuchtrechtspraak, het
Dopingreglement KNVB, het
Reglement Centrale Tuchtrechtspraak
Doping KNVB, het Reglement
Seksuele Intimidatie KNVB en het
Reglement Centrale Tuchtrechtspraak
Seksuele Intimidatie KNVB: door de
bondsvergadering;
- het Reglement Tuchtrechtspraak
Amateurvoetbal en het Reglement
Tuchtrechtspraak Vrouwen: door de
algemene vergadering
amateurvoetbal;
- het Reglement Tuchtrechtspraak
Betaald Voetbal: door de algemene
vergadering betaald voetbal.
2. en 3. (ongewijzigd)
4. De onherroepelijke straffen en/of
maatregelen die door de tuchtrechtelijke
organen van de eredivisie vrouwen zijn
uitgesproken, zullen door de tuchtrechtelijke
organen genoemd in de in lid 1 genoemde
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reglementen, van dienovereenkomstige
toepassing worden verklaard in de sectie
amateurvoetbal respectievelijk de sectie
betaald voetbal.

reglementen, van dienovereenkomstige
toepassing worden verklaard in de sectie
amateurvoetbal respectievelijk de sectie
betaald voetbal.
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11.6 AV/BOND – Aanpassen reguliere bondsvergaderingen
Te nemen besluit
1. Instemmen met de aanpassingen van het aantal reguliere bondsvergaderingen in het
reglement amateurvoetbal.
2. Kennisnemen van de wijzigingen van de statuten waarover gestemd zal worden tijdens de
bondsvergadering.

Toelichting
In het kader van het doorlopen governance traject in seizoen 2017/’18 is er besloten in de
bondsvergadering op 7 juni 2018 om twee keer per jaar een reguliere bondsvergadering te houden.
Met de voorgestelde wijzigingen wordt dit verwerkt in de statuten, het arbitragereglement en het
reglement amateurvoetbal.
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Reguliere bondsvergaderingen
Statuten
Artikel 13
1. a. De leden van het bondsbestuur hebben
gedurende drie jaar zitting.
b. Het aftreden geschiedt aan het einde van
de dag, waarop de bondsvergadering,
zoals genoemd in artikel 21 lid 1 van deze
Statuten, wordt gehouden.
2.
3. De benoemde leden van het bondsbestuur
treden in functie op de dag volgende op die
waarop de bondsvergadering, zoals
genoemd in artikel 21 lid 1 van deze
Statuten, is gehouden.
4. en 5.
Artikel 20 – Bondsvergadering
1. t/m 3
4. De zittingsduur van de bondsafgevaardigden
vangt aan en eindigt de dag na de
desbetreffende jaarvergadering, zoals
genoemd in artikel 21 lid 1 van de Statuten.
5. t/m 8.
Artikel 21
1. a. Jaarlijks wordt ten minste één
bondsvergadering gehouden.
b. De vergadering wordt gehouden in het
najaar, tussen één november en
eenendertig december.

2. t/m 5.
Artikel 24
1. De conceptagenda en de definitieve agenda
van een bondsvergadering, genoemd in
artikel 21 lid 1 van deze Statuten worden ten
minste een maand respectievelijk twee
weken voor de bondsvergadering via het
door het bondsbestuur voor publicaties
aangewezen medium ter kennis van de leden
gebracht en aan de bondsafgevaardigden en

1. a. De leden van het bondsbestuur hebben
gedurende drie jaar zitting.
b. Het aftreden geschiedt aan het einde van
de dag, waarop de bondsvergadering,
zoals genoemd in artikel 21 lid 1 sub b
onder ii van deze Statuten, wordt
gehouden.
2. (ongewijzigd)
3. De benoemde leden van het bondsbestuur
treden in functie op de dag volgende op die
waarop de bondsvergadering, zoals
genoemd in artikel 21 lid 1 sub b onder ii van
deze Statuten, is gehouden.
4. en 5. (ongewijzigd)

1. t/m 3. (ongewijzigd)
4. De zittingsduur van de bondsafgevaardigden
vangt aan en eindigt de dag na de
desbetreffende jaarvergadering, zoals
genoemd in artikel 21 lid 1 sub b onder ii van
de Statuten.
5. t/m 8. (ongewijzigd)

1. a. Jaarlijks wordt worden ten minste één
twee bondsvergaderingen gehouden.
b. De vergaderingen wordent gehouden
i. in het voorjaar, tussen één mei en
dertig juni; en
ii. in het najaar, tussen één november
en eenendertig december.
2. t/m 5.
(ongewijzigd)

1. De conceptagenda en de definitieve agenda
van een bondsvergadering, genoemd in
artikel 21 lid 1 van deze Statuten worden ten
minste een maand respectievelijk twee
weken voor de betreffende bondsvergadering
via het door het bondsbestuur voor
publicaties aangewezen medium ter kennis
van de leden gebracht en aan de
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adviserende leden van de bondsvergadering
toegezonden.
2. De agenda van de bondsvergadering bevat
onder meer:
1. Vaststelling van de notulen van de vorige
bondsvergadering;
2. Vaststelling van de begroting voor het
lopende boekjaar;
3. Jaarverslag;
4. Vaststelling van het financieel verslag
over het afgelopen boekjaar;
5. Het verlenen van kwijting aan het
bondsbestuur;
6. Mededeling van de uitslag van de
benoeming van de leden van het
bondsbestuur als genoemd in artikel 12 lid
3;
7. Voorziening in vacatures waarover de
bondsvergadering moet besluiten;
8. Eventuele vaststelling van voorgestelde
reglementswijzigingen en/of bekrachtiging
van uitvoeringsbesluiten en/of van
wijzigingsbesluiten genoemd in artikel 31
lid 3 van deze Statuten;
9. Rondvraag.

3. en 4.
Artikel 32 – Reglementscommissie
1. t/m 3.
4. De leden hebben zitting van de dag volgende
op de jaarvergadering, zoals genoemd in
artikel 21 lid 1 van de Statuten tot en met de
dag waarop de derde daaropvolgende
najaarsvergadering wordt gehouden.
5. t/m 8.

bondsafgevaardigden en adviserende leden
van de bondsvergadering toegezonden.
2. De agenda van de bondsvergadering bevat
onder meer:
1. Vaststelling van de notulen van de vorige
bondsvergadering;
2. Vaststelling van de begroting voor het
lopende komende boekjaar, indien het de
bondsvergadering in het voorjaar betreft;
3. Jaarverslag;
4. Vaststelling van het financieel verslag
over het afgelopen boekjaar, indien het de
bondsvergadering in het najaar betreft;
5. Het verlenen van kwijting aan het
bondsbestuur, indien het de
bondsvergadering in het najaar betreft;
6. Mededeling van de uitslag van de
benoeming van de leden van het
bondsbestuur als genoemd in artikel 12 lid
3;
7. Voorziening in vacatures waarover de
bondsvergadering moet besluiten;
8. Eventuele vaststelling van voorgestelde
reglementswijzigingen en/of bekrachtiging
van uitvoeringsbesluiten en/of van
wijzigingsbesluiten genoemd in artikel 31
lid 3 van deze Statuten;
9. Rondvraag.
3. en 4. (ongewijzigd)

1. t/m 3. (ongewijzigd)
4. De leden hebben zitting van de dag volgende
op de jaarvergadering, zoals genoemd in
artikel 21 lid 1 sub b onder ii van de Statuten
tot en met de dag waarop de derde
daaropvolgende najaarsvergadering wordt
gehouden.
5. t/m 8. (ongewijzigd)

Arbitragereglement
Artikel 6 – Wijze van benoeming
1. en 2.
3. Behoudens het bepaalde in de leden 4 en 5
van dit artikel geschiedt de benoeming in de
bondsvergadering zoals genoemd in artikel
21 lid 1 onder b van de Statuten.

1. en 2. (ongewijzigd)
3. Behoudens het bepaalde in de leden 4 en 5
van dit artikel geschiedt de benoeming in de
bondsvergadering zoals genoemd in artikel
21 lid 1 onder sub b onder ii van de Statuten.
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4. Indien in het college van arbiters tussentijds
een plaats openvalt en naar het oordeel van
het bondsbestuur reeds vóór de
eerstvolgende bondsvergadering zoals
genoemd in artikel 21 lid 1 onder b van de
Statuten een nieuw lid dient te worden
benoemd, bepaalt het bondsbestuur op
welke wijze de stemgerechtigde leden van de
bondsvergadering dat nieuwe lid zullen
benoemen. Het bondsbestuur doet hiervan
zo mogelijk binnen zes weken na de dag
waarop de plaats is opengevallen schriftelijk
mededeling aan die stemgerechtigde leden,
onder gelijktijdige mededeling van de inhoud
van de bindende voordracht genoemd in de
leden 1 en 2 van dit artikel.
5.
Artikel 8 – Einde van het lidmaatschap
1. Het lidmaatschap van het college van
arbiters eindigt:
a. met het einde van de derde
bondsvergadering zoals genoemd in
artikel 21 lid 1 onder b van de Statuten,
na die waarin het lid is benoemd;
b. met ingang van het moment dat het lid
ophoudt lid van de KNVB te zijn;
c. met ingang van het moment dat het lid in
functie treedt van dan wel zitting neemt
als lid in:
- de bestuurlijke macht;
- de wetgevende macht;
- de centrale spelersraad;
d. na een maximale zittingsduur van twaalf
jaar;
e. met ingang van het moment dat het lid het
bondsbestuur hierom verzoekt.
2.
3. Het lidmaatschap van degene die is
benoemd omdat het bondsbestuur het aantal
leden van het college van arbiters op een
hoger aantal dan voorheen heeft bepaald,
eindigt met het einde van de derde
bondsvergadering zoals genoemd in artikel
21 lid 1 onder b van de Statuten na de dag
waarop hij is benoemd, dan wel met het
einde van een daartoe door het
bondsbestuur aangewezen eerdere
bondsvergadering. Een dergelijke aanwijzing

4. Indien in het college van arbiters tussentijds
een plaats openvalt en naar het oordeel van
het bondsbestuur reeds vóór de
eerstvolgende bondsvergadering zoals
genoemd in artikel 21 lid 1 onder sub b onder
ii van de Statuten een nieuw lid dient te
worden benoemd, bepaalt het bondsbestuur
op welke wijze de stemgerechtigde leden van
de bondsvergadering dat nieuwe lid zullen
benoemen. Het bondsbestuur doet hiervan
zo mogelijk binnen zes weken na de dag
waarop de plaats is opengevallen schriftelijk
mededeling aan die stemgerechtigde leden,
onder gelijktijdige mededeling van de inhoud
van de bindende voordracht genoemd in de
leden 1 en 2 van dit artikel.
5. (ongewijzigd)

1. Het lidmaatschap van het college van
arbiters eindigt:
a. met het einde van de derde
bondsvergadering zoals genoemd in
artikel 21 lid 1 onder sub b onder ii van de
Statuten, na die waarin het lid is
benoemd;
b. met ingang van het moment dat het lid
ophoudt lid van de KNVB te zijn;
c. met ingang van het moment dat het lid in
functie treedt van dan wel zitting neemt
als lid in:
- de bestuurlijke macht;
- de wetgevende macht;
- de centrale spelersraad;
d. na een maximale zittingsduur van twaalf
jaar;
e. met ingang van het moment dat het lid het
bondsbestuur hierom verzoekt.
2. (ongewijzigd)
3. Het lidmaatschap van degene die is
benoemd omdat het bondsbestuur het aantal
leden van het college van arbiters op een
hoger aantal dan voorheen heeft bepaald,
eindigt met het einde van de derde
bondsvergadering zoals genoemd in artikel
21 lid 1 sub onder b onder ii van de Statuten
na de dag waarop hij is benoemd, dan wel
met het einde van een daartoe door het
bondsbestuur aangewezen eerdere
bondsvergadering. Een dergelijke aanwijzing
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kan het bondsbestuur slechts doen vóórdat
het lid is benoemd en met het doel te
bevorderen dat jaarlijks het lidmaatschap van
een derde gedeelte van de leden A en/of de
leden B eindigt.

kan het bondsbestuur slechts doen vóórdat
het lid is benoemd en met het doel te
bevorderen dat jaarlijks het lidmaatschap van
een derde gedeelte van de leden A en/of de
leden B eindigt.

Reglement Amateurvoetbal
Artikel 4 – Benoeming leden bestuur amateurvoetbal
1. t/m 5.
1. t/m 5. (ongewijzigd)
6. Degene die is benoemd, treedt in functie de
6. Degene die is benoemd, treedt in functie de
dag na zijn benoeming, tenzij de raad van
dag na zijn benoeming, tenzij de raad van
toezicht amateurvoetbal anders heeft
toezicht amateurvoetbal anders heeft
bepaald, tot en met de dag waarop de derde
bepaald, tot en met de dag waarop de derde
daaropvolgende jaarlijkse vergadering van de
daaropvolgende jaarlijkse vergadering, als
bondsvergadering wordt gehouden.
bedoeld in artikel 21 lid 1 sub b onder ii van
de Statuten, van de bondsvergadering wordt
gehouden.
7.
7. (ongewijzigd)
Artikel 11 – Aanvang en beëindiging van het lidmaatschap van de raad van toezicht
1. Een persoon die is benoemd tot lid van de
1. Een persoon die is benoemd tot lid van de
raad van toezicht amateurvoetbal treedt in
raad van toezicht amateurvoetbal treedt in
functie op de dag na zijn benoeming tot en
functie op de dag na zijn benoeming tot en
met de dag waarop de derde
met de dag waarop de derde
daaropvolgende jaarlijkse vergadering van
daaropvolgende jaarlijkse vergadering, als
de bondsvergadering wordt gehouden.
bedoeld in artikel 21 lid 1 sub b onder ii van
de Statuten, van de bondsvergadering wordt
gehouden.
2.
2. (ongewijzigd)
Artikel 19 – Verkiezing leden ledenraad amateurvoetbal
1. t/m 5.
1. t/m 5. (ongewijzigd)
6. Een lid van de ledenraad amateurvoetbal
6. Een lid van de ledenraad amateurvoetbal
wordt gekozen voor de duur van drie jaar en
wordt gekozen voor de duur van drie jaar en
treedt in functie op de dag volgende op die
treedt in functie op de dag volgende op die
waarop de jaarlijkse vergadering van de
waarop de jaarlijkse vergadering, als bedoeld
bondsvergadering is gehouden tot en met de
in artikel 21 lid 1 sub b onder ii van de
dag waarop de derde daaropvolgende
Statuten, van de bondsvergadering is
jaarlijkse bondsvergadering wordt gehouden,
gehouden tot en met de dag waarop de
met dien verstande dat degene die in een
derde daaropvolgende jaarlijkse
tussentijdse vacature is gekozen, de dag na
bondsvergadering, als bedoeld in artikel 21
zijn verkiezing in functie treedt. Een in een
lid 1 sub b onder ii van de Statuten, wordt
tussentijdse vacature gekozen lid van de
gehouden, met dien verstande dat degene
ledenraad, wordt gekozen voor de resterende
die in een tussentijdse vacature is gekozen,
zittingsduur van degene die hij is opgevolgd.
de dag na zijn verkiezing in functie treedt.
Een aftredend lid kan terstond worden
Een in een tussentijdse vacature gekozen lid
herkozen, met dien verstande dat de
van de ledenraad, wordt gekozen voor de
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maximale zittingsduur ten hoogste twaalf
jaren bedraagt. Bij het bepalen van de
maximale zittingsduur als bedoeld in de
vorige zin, blijft ten aanzien van een in een
tussentijdse vacature gekozen lid, een niet
volledig jaar buiten beschouwing.

7.

resterende zittingsduur van degene die hij is
opgevolgd. Een aftredend lid kan terstond
worden herkozen, met dien verstande dat de
maximale zittingsduur ten hoogste twaalf
jaren bedraagt. Bij het bepalen van de
maximale zittingsduur als bedoeld in de
vorige zin, blijft ten aanzien van een in een
tussentijdse vacature gekozen lid, een niet
volledig jaar buiten beschouwing
7. (ongewijzigd)

Artikel 21 – Vergaderingen ledenraad amateurvoetbal
1. en 2.
1. en 2. (ongewijzigd)
3. De najaarsvergadering wordt gehouden voor 3. De najaarsvergadering wordt gehouden voor
de in artikel 21 lid 1 van de Statuten
de in artikel 21 lid 1 sub b onder ii van de
genoemde bondsvergadering.
Statuten genoemde bondsvergadering.
4. t/m 10
4. t/m 10 (ongewijzigd)
TOELICHTING
In de bondsvergadering van 7 juni 2018 is verzocht om twee keer per jaar een reguliere
bondsvergadering te houden. Naar aanleiding daarvan wordt voorgesteld statutair vast te leggen dat
twee reguliere bondsvergaderingen te laten plaatsvinden, gekoppeld aan de beleids- en
begrotingscyclus, waarbij in het voorjaar de begroting/het beleid wordt vastgesteld en in het najaar de
jaarrekening/evaluatie van het beleid aan de orde komt.
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11.7 AV/BOND – Inbedding onderzoekscommissie integriteit
Te nemen besluit
1. Instemmen met de voorgelegde reglementswijzing om de onderzoekscommissie integriteit in
te bedden in het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal.
2. Kennisnemen van de wijzigingen van de statuten waarover besloten zal worden tijdens de
bondsvergadering.

Toelichting
Naar aanleiding van het rapport van de commissie scheiding der machten wordt het wenselijk geacht
de onderzoekscommissie integriteit (de voormalige ‘integriteitseenheid’) een meer zelfstandige positie
in de reglementen van de KNVB te geven. De bijgaande reglementswijzigingen zien daarop toe.
Voor een bredere toelichting wordt verwezen naar de tekst onder de voorgestelde wijzigingen.
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Inbedding onderzoekscommissie integriteit
Statuten
Artikel 2 – Organisatie van de KNVB
1.
2. Organen van de KNVB zijn:
a. het bondsbestuur;
b. de vergadering van toezichthouders;
c. de bondsvergadering;
d. de sectiebesturen;
e. de raad van commissarissen betaald
voetbal;
f. de algemene vergadering betaald voetbal;
g. de raad van toezicht amateurvoetbal;
h. de algemene vergadering
amateurvoetbal, ook genaamd ledenraad
amateurvoetbal;
i. de commissies met een rechtsprekende
taak;
j. de overige tuchtrechtelijke organen;
k. de licentiecommissie betaald voetbal;
l. personen en commissies die bij of
krachtens de Statuten of reglementen van
de KNVB zijn belast met een nader
omschreven taak en waarbij aan hen
beslissingsbevoegdheid is toegekend.
3. t/m 7.

1. (ongewijzigd)
2. Organen van de KNVB zijn:
a. het bondsbestuur;
b. de vergadering van toezichthouders;
c. de bondsvergadering;
d. de sectiebesturen;
e. de raad van commissarissen betaald
voetbal;
f. de algemene vergadering betaald voetbal;
g. de raad van toezicht amateurvoetbal;
h. de algemene vergadering
amateurvoetbal, ook genaamd ledenraad
amateurvoetbal;
i. de commissies met een rechtsprekende
taak;
j. de overige tuchtrechtelijke organen;
k. de licentiecommissie betaald voetbal;
l. de onderzoekscommissie integriteit;
lm. personen en commissies die bij of
krachtens de Statuten of reglementen van
de KNVB zijn belast met een nader
omschreven taak en waarbij aan hen
beslissingsbevoegdheid is toegekend.
3. t/m 7. (ongewijzigd)

Artikel 38 – Onderzoekscommissie integriteit (nieuw)
1.

De onderzoekscommissie integriteit bestaat
uit ten minste vijf leden onder wie de
voorzitter, die geen deel mogen uitmaken
van de bestuurlijke of wetgevende macht
dan wel van commissies met een
rechtsprekende taak, overige tuchtrechtelijke
organen binnen de KNVB en de
licentiecommissie betaald voetbal.

2.

De leden van de onderzoekscommissie
integriteit worden op voordracht van het
bondsbestuur of ten minste vijf
bondsafgevaardigden benoemd door de
stemgerechtigde leden van de
bondsvergadering. De voorzitter wordt in
hoedanigheid benoemd en dient te
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beschikken over ervaring met betrekking tot
integriteitsaangelegenheden.
3.

Ten minste één van de leden van de
onderzoekscommissie integriteit dient de
hoedanigheid van meester in de rechten of
master of laws met civiel effect te bezitten.
Van de onderzoekscommissie integriteit is
tevens ten minste een persoon lid die
beschikt over deskundigheid op het terrein
van de financiële integriteit.

4.

De leden van de onderzoekscommissie
integriteit worden benoemd voor de duur van
drie jaren, met dien verstande dat, voor
zover mogelijk, jaarlijks een derde van de
leden aftreedt, volgens een door de
onderzoekscommissie integriteit op te
maken rooster. Afgetreden leden kunnen
terstond worden herbenoemd, met dien
verstande dat de totale zittingsduur ten
hoogste twaalf jaren bedraagt.

5.

De leden hebben zitting van de dag
volgende op de jaarvergadering, zoals
genoemd in artikel 21 lid 1 sub b. onder ii.
van de Statuten tot en met de dag waarop
de derde daaropvolgende bondsvergadering
in het najaar wordt gehouden.

6.

In geval van een tussentijdse vacature
kunnen het bondsbestuur of ten minste vijf
bondsafgevaardigden, schriftelijk een nieuw
lid aan de leden van de bondsvergadering
voordragen. Indien geen van de
stemgerechtigde leden bezwaar maakt
binnen de door het bondsbestuur gestelde
termijn, wordt het nieuwe lid aangesteld door
het bondsbestuur tot de eerstvolgende
bondsvergadering, voor welke de procedure
als genoemd in lid 2 van dit artikel zal
worden gevolgd. Het aldus benoemde lid
neemt op het rooster van aftreden de plaats
van zijn voorganger in.

7.

Het bondsbestuur voorziet in de
secretariaatsbijstand ten behoeve van de
onderzoekscommissie integriteit. De
secretaris van de onderzoekscommissie
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integriteit dient te beschikken over een
juridische vooropleiding.
8.

Indien de voorzitter zulks nodig oordeelt, is
hij bevoegd om voor een onderzoek van de
onderzoekscommissie integriteit genoemd in
artikel 39 van deze Statuten, een kamer van
drie leden in te stellen en daarvan de
samenstelling te regelen. De kamer die met
de uitvoering van een onderzoek is belast,
wordt aangemerkt als de
onderzoekscommissie integriteit.

9.

De leden van de onderzoekscommissie
integriteit alsmede de secretaris genoemd in
lid 7 van dit artikel zijn - behoudens een
eventueel op hen rustende wettelijke
verplichting tot het verschaffen van
informatie - gehouden tot geheimhouding
van alle gegevens die zij in het kader van
hun werkzaamheden hebben verkregen.

10.

Leden van de onderzoekscommissie
integriteit mogen niet aan een onderzoek
deelnemen, indien zij bij de desbetreffende
aangelegenheid betrokken zijn of zijn
geweest, hetzij persoonlijk, hetzij door een
van hun functies, hetzij als lid en/of donateur
van een vereniging, stichting, naamloze
vennootschap of besloten vennootschap die
bij de desbetreffende aangelegenheid
(mogelijk) betrokken is of is geweest, dan
wel indien zij op enigerlei wijze betrokken
zijn bij de hiervoor bedoelde vereniging,
stichting, naamloze vennootschap of
besloten vennootschap.
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Artikel 39 – Werkzaamheden onderzoekscommissie integriteit (nieuw artikel)
1.

De onderzoekscommissie integriteit, kan
onderzoek verrichten met betrekking tot de
feiten betreffende
integriteitsaangelegenheden in het voetbal
inzake:
a. intermediairs als bedoeld in het
Reglement Intermediairs;
b. (mogelijke) schendingen van artikel 2 lid
1 sub x. en/of lid 2 sub e. van het
Algemeen Reglement; en
c. financiële integriteit.

2.

De onderzoeken bedoeld in lid 1 van dit
artikel, kunnen uitsluitend op de navolgende
wijze worden geïnitieerd:
a. op eigen initiatief van de
onderzoekscommissie integriteit;
b. op verzoek van de aanklager tot het
uitvoeren van een vooronderzoek als
bedoeld in artikel 10 lid 2 sub b. van het
Reglement Tuchtrechtspraak Betaald
Voetbal of artikel 17 lid 6 sub a. van het
Reglement Tuchtrechtspraak
Amateurvoetbal;
c. op verzoek van de licentiecommissie
betaald voetbal dan wel de
licentiecommissie amateurvoetbal, om
te doen controleren of een
licentiehouder voldoet aan de
licentievoorwaarden en overige
verplichtingen voortvloeiend uit of
verband houdend met het
licentiereglement als bedoeld in artikel 7
lid 4 van het Licentiereglement Betaald
Voetbal respectievelijk artikel 6 lid 4 van
het Licentiereglement Amateurvoetbal;
en/of
d. nadat afstemming heeft plaatsgevonden
tussen de onderzoekscommissie
integriteit en de aanklager met
betrekking tot het verrichten van het
onderzoek.

3.

Ieder lid van de KNVB dat in het kader van
een onderzoek door de
onderzoekscommissie integriteit als bedoeld
in lid 2 sub b., c. of d. van dit artikel daarom
wordt verzocht, is verplicht:
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a. mondeling of schriftelijk, volledige en
juiste inlichtingen en opgaven te
verstrekken, binnen de termijn door de
onderzoekscommissie integriteit gesteld
in diens berichtgeving; en/of
b. mondeling in persoon volledige en juiste
inlichtingen en opgaven te verstrekken,
op de locatie en het tijdstip door de
onderzoekscommissie integriteit gesteld
in diens berichtgeving.
4.

Met betrekking tot onderzoeken als bedoeld
in:
a. lid 2 sub b. en d. van dit artikel
rapporteert de onderzoekscommissie
integriteit aan uitsluitend de aanklager
die de onderzoekscommissie integriteit
heeft verzocht een vooronderzoek uit te
voeren respectievelijk met wie
afstemming heeft plaatsvonden met
betrekking tot het te verrichten
onderzoek;
b. lid 2 sub c. van dit artikel rapporteert de
onderzoekscommissie integriteit
uitsluitend aan de licentiecommissie
betaald voetbal dan wel de
licentiecommissie amateurvoetbal die de
onderzoekscommissie integriteit heeft
verzocht om te doen controleren of een
licentiehouder voldoet aan de
licentievoorwaarden en overige
verplichtingen voortvloeiend uit of
verband houdend met het
Licentiereglement Betaald Voetbal
respectievelijk Licentiereglement
Amateurvoetbal.

5.

Leden van de KNVB die (mede) onderwerp
zijn geweest van een onderzoek van de
onderzoekscommissie integriteit, ontvangen
(ter informatie) een afschrift van het rapport
bedoeld in lid 4 van dit artikel.

6.

Het bondsbestuur is, gehoord de
onderzoekscommissie integriteit, bevoegd
om de procedure met betrekking tot
onderzoeken van de onderzoekscommissie
integriteit nader uit te werken in richtlijnen.
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7.

Jaarlijks zal door de onderzoekscommissie
integriteit aan de bondsvergadering worden
gerapporteerd over haar werkzaamheden.

Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal
Artikel 17 – De aanklager
1. t/m 5.
6. a. De aanklager is bevoegd voorafgaand
aan zijn beslissing als bedoeld in lid 2, 3,
4 of 7 van dit artikel een vooronderzoek
uit te voeren.
b. De aanklager is bevoegd ook na de
beslissing als bedoeld in lid 2 of lid 5 van
dit artikel nader onderzoek te verrichten
en rapporten, verklaringen of andere
stukken aan het dossier toe te voegen.
c. Rapporten en verklaringen die door de
aanklager bij het dossier worden
gevoegd, dienen te voldoen aan de eisen
die worden gesteld in het Reglement
Wedstrijden Amateurvoetbal of de op dat
reglement gebaseerde bestuursbesluiten.

7. t/m 10

1. t/m 5. (ongewijzigd)
6. a. De aanklager is bevoegd voorafgaand
aan zijn beslissing als bedoeld in lid 2, 3,
4 of 7 van dit artikel een vooronderzoek
uit te voeren dan wel onder zijn
verantwoordelijkheid te doen laten
uitvoeren door een of meerdere andere
personen.
b. De aanklager is bevoegd ook na de
beslissing als bedoeld in lid 2 of lid 5 van
dit artikel nader onderzoek te verrichten
en rapporten, verklaringen of andere
stukken aan het dossier toe te voegen.
c. Rapporten en verklaringen die door de
aanklager bij het dossier worden
gevoegd, dienen te voldoen aan de eisen
die worden gesteld in het Reglement
Wedstrijden Amateurvoetbal of de op dat
reglement gebaseerde bestuursbesluiten.
7. t/m 10 (ongewijzigd)

TOELICHTING
In haar rapport van 31 mei 2018 heeft de commissie scheiding der machten – geparafraseerd –
opgemerkt er voorstander van te zijn de integriteitseenheid een meer zelfstandige positie in de
reglementen van de KNVB te geven tot het doen van onderzoek. Nadat de commissie scheiding der
machten hierover intern van gedachten heeft gewisseld, heeft (een afvaardiging van) de commissie
gesproken met een vertegenwoordiging van de licentiecommissie (betaald voetbal) en de aanklager
betaald voetbal en daarna met vertegenwoordigers van de integriteitseenheid.
Op basis voornoemde gesprekken komt de commissie scheiding der machten tot het volgende advies.
- Met ingang van het seizoen 2019/’20 wordt de positie van de integriteitseenheid geformaliseerd
in de regelgeving van de KNVB.
- Wat tot dusverre werd aangeduid als de integriteitseenheid heet voortaan:
“onderzoekscommissie integriteit”;
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- De onderzoekscommissie integriteit is een orgaan van de KNVB en wordt als zodanig
opgenomen in de opsomming van organen van de KNVB in artikel 2 lid 2 van de Statuten van
de KNVB.
- Het feit dat de onderzoekscommissie integriteit een orgaan van de KNVB is, heeft verschillende
formele consequenties, wat betreft onder meer de benoeming van haar leden (door de
bondsvergadering op basis van functieprofielen), de maximale zittingstermijnen, etc. In dit kader
zal ook moeten worden gekeken naar de samenstelling en omvang van de
onderzoekscommissie, tegen de achtergrond van de gewenste expertise binnen deze
commissie.
- Ten aanzien van de onderzoeksbevoegdheden van de onderzoekscommissie integriteit wordt
voorgesteld de navolgende vierverdeling te maken:
o Onderzoek in opdracht van de licentiecommissie betaald voetbal dan wel de
licentiecommissie amateurvoetbal in de zin van artikel 7 lid 4 Licentiereglement
Betaald Voetbal respectievelijk artikel 6 lid 4 Licentiereglement Amateurvoetbal.
Leden van de KNVB zijn verplicht hieraan mede te werken.
o Onderzoek op eigen initiatief. Een dergelijk onderzoek beperkt zich tot openbare
bronnen en andere informatie die de onderzoekscommissie tot haar beschikking heeft
of krijgt. Een onderzoek op eigen initiatief zal slechts worden gestart in verband met
(mogelijke) matchfixing. Nadat hiermee ervaring is opgedaan, kan - na een grondige
evaluatie van de gang van zaken en in overleg met het bondsbestuur - worden bezien
of het ‘onderzoek op eigen initiatief’ zou kunnen worden uitgebreid tot andersoortige
integriteitskwesties.
Leden van de KNVB zijn niet verplicht tot medewerking aan een onderzoek op eigen
initiatief. Zij kunnen evenmin worden verplicht informatie aan de
onderzoekscommissie ter beschikking te stellen.
o (Vervolg) onderzoek na afstemming met de aanklager.
Leden van de KNVB zijn verplicht tot medewerking.
o Vooronderzoek in de zin van de tuchtregelgeving in opdracht van de aanklager.
Leden van de KNVB zijn verplicht mede te werken.
Voorgesteld wordt de onderzoekscommissie integriteit orgaan te laten zijn van de KNVB.
Met betrekking tot de benoeming van de onderzoekscommissie integriteit, is aansluiting gezocht bij de
(bestaande) regeling met betrekking tot de reglementscommissie van de KNVB (artikel 32 van de
Statuten). In aanvulling hierop is in artikel 38 lid 3 opgenomen dat ten minste één van de leden van de
onderzoekscommissie integriteit de hoedanigheid van meester in de rechten of master of laws met
civiel effect dien te bezitten en ten minste een persoon over deskundigheid op het terrein van de
financiële integriteit. De voorzitter wordt in hoedanigheid benoemd en dient te beschikken over
ervaring met betrekking tot integriteitsaangelegenheden. Het heeft hierbij de voorkeur dat deze
ervaring betrekking heeft op matchfixing.
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De werkzaamheden van de onderzoekscommissie integriteit zijn vastgelegd in artikel 39.
Feitenonderzoek kan door de onderzoekscommissie integriteit worden verricht betreffende
integriteitsaangelegenheden in het voetbal inzake:
a. intermediairs als bedoeld in het Reglement Intermediairs;
b. (mogelijke) schendingen van artikel 2 lid 1 sub x. en/of lid 2 sub e. van het Algemeen Reglement2; en
c. financiële integriteit.
De onderzoeken van de onderzoekscommissie integriteit kunnen op verschillende manieren worden
geïnitieerd. De wijze waarop een onderzoek is geïnitieerd, bepaalt (o.a.) de verplichting tot
medewerking aan het onderzoek door leden van de KNVB.
Is sprake van een van een onderzoek in opdracht van de licentiecommissie betaald voetbal of de
licentiecommissie amateurvoetbal, in de zin van de van toepassing zijnde licentieregelgeving, dan zijn
de leden verplicht hieraan mede te werken.
Ook in het geval van een vooronderzoek in de zin van de tuchtregelgeving, in opdracht van de
aanklager, zijn de leden van de KNVB verplicht mede te werken.
Ten aanzien van een onderzoek dat op eigen initiatief van de onderzoekscommissie integriteit is
gestart, geldt dat leden van de KNVB niet verplicht zijn tot medewerking. Een dergelijk onderzoek
beperkt zich tot openbare bronnen en andere informatie die de onderzoekscommissie tot haar
beschikking heeft of krijgt. In eerste instantie zal onderzoek op eigen initiatief verband (kunnen)
houden met uitsluitend (mogelijke) matchfixing. Nadat met dit soort onderzoeken (meer) ervaring is
opgedaan (onder de nieuwe regelgeving), zal worden bezien - na een grondige evaluatie van de gang
van zaken en in overleg met (onder andere) het bondsbestuur - of het ‘onderzoek op eigen initiatief’
zou kunnen worden uitgebreid tot andersoortige integriteitskwesties.
In het geval van (vervolg) onderzoek na afstemming met de aanklager, zijn de leden verplicht tot
medewerking te verlenen aan het onderzoek.
De wijze waarop een onderzoek van de onderzoekscommissie integriteit is geïnitieerd, bepaalt wie het
onderzoeksrapport ontvangt. Onderzoeksrapporten betreffende vooronderzoeken in de zin van de
tuchtregelgeving en onderzoeken na afstemming met de aanklager, worden gezonden aan uitsluitend
de aanklager (in kwestie).
Rapporten naar aanleiding van onderzoeken in opdracht van de licentiecommissie, worden gezonden
aan uitsluitend de desbetreffende licentiecommissie.
Voor alle onderzoeksrapporten geldt dat deze ter informatie worden gezonden aan de leden die
(mede) onderwerp zijn geweest van het onderzoek in kwestie.
Het bondsbestuur is bevoegd de procedure ten aanzien van onderzoeken van de
onderzoekscommissie integriteit, nader uit te werken in richtlijnen. Hiermee wordt gedoeld op een
onderzoeksprotocol. De onderzoekscommissie integriteit zal hierbij worden gehoord. Bij het opstellen
van de eerste versie van de richtlijnen, zal het bondsbestuur zich laten adviseren door de commissie
scheiding der machten.
De onderzoekscommissie zal jaarlijks aan de bondsvergadering rapporteren over haar
werkzaamheden (in het afgelopen seizoen). Vanzelfsprekend dient hierbij wel de
geheimhoudingsplicht van de leden van de onderzoekscommissie integriteit in acht te worden
genomen.

2

Kort gezegd verbieden deze bepalingen wedden op wedstrijden waarbij sprake is van enige directe of indirecte invloed,
wedden op jeugdwedstrijden en andere handelingen die gericht zijn op het onrechtmatig beïnvloeden van uitslagen van
wedstrijden.
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11.8 BOND – Licentiecommissie amateurvoetbal – besluitvormend
orgaan
Te nemen besluit
Kennisnemen van het voorstel de licentiecommissie amateurvoetbal een besluitvormend orgaan te
maken en e.e.a. conform te verwerken in de reglementen.

Toelichting
De ledenraad is toegezegd dat de licentiecommissie amateurvoetbal onderdeel zou worden
toegevoegd aan de besluitvormende orgaan amateurvoetbal.
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Licentiecommissie amateurvoetbal – besluitvormend orgaan
Reglementen bondsvergadering
Afkortingen en begripsbepalingen
Rechtsprekende macht

de commissies die met tuchtrechtspraak zijn belast, de arbitragecommissie, de
licentiecommissie amateurvoetbal, de beroepscommissie licentiezaken
amateurvoetbal, de beroepscommissie licentiezaken betaald voetbal, het
beroepscollege wedstrijdarbitrage betaald voetbal, het poolcollege
jeugdopleiding, alsmede de reglementscommissie tezamen of ieder afzonderlijk.

Statuten
Artikel 2 – Organisatie van de KNVB
1.
2. Organen van de KNVB zijn:
a. het bondsbestuur;
b. de vergadering van toezichthouders;
c. de bondsvergadering;
d. de sectiebesturen;
e. de raad van commissarissen betaald
voetbal;
f. de algemene vergadering betaald voetbal;
g. de raad van toezicht amateurvoetbal;
h. de algemene vergadering
amateurvoetbal, ook genaamd ledenraad
amateurvoetbal;
i. de commissies met een rechtsprekende
taak;
j. de overige tuchtrechtelijke organen;
k. de licentiecommissie betaald voetbal;
l. personen en commissies die bij of
krachtens de Statuten of reglementen van
de KNVB zijn belast met een nader
omschreven taak en waarbij aan hen
beslissingsbevoegdheid is toegekend.
3. en 4.
5. Organen en leden van organen van de KNVB
genoemd in artikel 2 lid 2 onder a, b, d, e, g,
i, j, k en l van de Statuten, zullen zich bij de
vervulling van hun functie richten naar het
belang van de KNVB en nemen niet deel aan
de beraadslaging en/of besluitvorming indien
zij daarbij een direct of indirect persoonlijk
belang hebben, dat tegenstrijdig is met het
belang van de KNVB.
6. en 7.

1. (ongewijzigd)
2. Organen van de KNVB zijn:
a. het bondsbestuur;
b. de vergadering van toezichthouders;
c. de bondsvergadering;
d. de sectiebesturen;
e. de raad van commissarissen betaald
voetbal;
f. de algemene vergadering betaald voetbal;
g. de raad van toezicht amateurvoetbal;
h. de algemene vergadering
amateurvoetbal, ook genaamd ledenraad
amateurvoetbal;
i. de commissies met een rechtsprekende
taak;
j. de overige tuchtrechtelijke organen;
k. de licentiecommissie betaald voetbal;
l. de licentiecommissie amateurvoetbal;
ml. personen en commissies die bij of
krachtens de Statuten of reglementen van
de KNVB zijn belast met een nader
omschreven taak en waarbij aan hen
beslissingsbevoegdheid is toegekend.
3. en 4. (ongewijzigd
5. Organen en leden van organen van de KNVB
genoemd in artikel 2 lid 2 onder a, b, d, e, g,
i, j, k, en l en m van de Statuten, zullen zich
bij de vervulling van hun functie richten naar
het belang van de KNVB en nemen niet deel
aan de beraadslaging en/of besluitvorming
indien zij daarbij een direct of indirect
persoonlijk belang hebben, dat tegenstrijdig
is met het belang van de KNVB.
6. en 7. (ongewijzigd)
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Artikel 8 – Rechtspraak
1. t/m 4
5. Aan een uitspraak van een rechtsprekend
orgaan en/of aan een beslissing van de
overige tuchtrechtelijke organen en/of de
licentiecommissie betaald voetbal, kan noch
door leden van de KNVB noch door derden
enig recht op schadevergoeding jegens de
KNVB worden ontleend. Evenmin kan
aanspraak worden gemaakt op overspelen
van één of meer wedstrijden.

Artikel 14
1. t/m 3.
4. De bondsvoorzitter heeft het recht om alle
vergaderingen en bijeenkomsten die in het
verband van de KNVB worden gehouden bij
te wonen en van advies te dienen, met
uitzondering van de bijeenkomsten van de
commissies met een rechtsprekende taak en
de licentiecommissie betaald voetbal.
5.
Artikel 32 – Reglementscommissie
1. De reglementscommissie bestaat uit ten
minste vijf en ten hoogste zeven leden onder
wie de voorzitter, die geen deel mogen
uitmaken van de bestuurlijke of wetgevende
macht dan wel van commissies met een
rechtsprekende taak, overige tuchtrechtelijke
organen binnen de KNVB en de
licentiecommissie betaald voetbal.
2. t/m 8.
Artikel 33 – Taken reglementscommissie
1. t/m 3.
4. De uitspraken van de reglementscommissie
naar aanleiding van een verzoek als bedoeld
in lid 2 onder a zijn voor alle leden bindend,
met dien verstande dat een latere uitspraak
van de reglementscommissie een eerdere
uitspraak van een rechtsprekend orgaan van
de KNVB en/of de licentiecommissie betaald
voetbal niet kan aantasten.
5. en 6.

1. t/m 4. (ongewijzigd)
5. Aan een uitspraak van een rechtsprekend
orgaan en/of aan een beslissing van de
overige tuchtrechtelijke organen en/of de
licentiecommissie betaald voetbal en/of de
licentiecommissie amateurvoetbal, kan noch
door leden van de KNVB noch door derden
enig recht op schadevergoeding jegens de
KNVB worden ontleend. Evenmin kan
aanspraak worden gemaakt op overspelen
van één of meer wedstrijden.

1. t/m 3. (ongewijzigd)
4. De bondsvoorzitter heeft het recht om alle
vergaderingen en bijeenkomsten die in het
verband van de KNVB worden gehouden bij
te wonen en van advies te dienen, met
uitzondering van de bijeenkomsten van de
commissies met een rechtsprekende taak, en
de licentiecommissie betaald voetbal en de
licentiecommissie amateurvoetbal.
5. (ongewijzigd)

1. De reglementscommissie bestaat uit ten
minste vijf en ten hoogste zeven leden onder
wie de voorzitter, die geen deel mogen
uitmaken van de bestuurlijke of wetgevende
macht dan wel van commissies met een
rechtsprekende taak, overige tuchtrechtelijke
organen binnen de KNVB, en de
licentiecommissie betaald voetbal en de
licentiecommissie amateurvoetbal.
2. t/m 8. (ongewijzigd)

1. t/m 3. (ongewijzigd)
4. De uitspraken van de reglementscommissie
naar aanleiding van een verzoek als bedoeld
in lid 2 onder a zijn voor alle leden bindend,
met dien verstande dat een latere uitspraak
van de reglementscommissie een eerdere
uitspraak van een rechtsprekend orgaan van
de KNVB en/of de licentiecommissie betaald
voetbal en/of de licentiecommissie
amateurvoetbal niet kan aantasten.
5. en 6. (ongewijzigd)
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Artikel 37 – Onverenigbaarheden
1. Een functie in de wetgevende macht is
onverenigbaar met:
- een functie in de bestuurlijke macht, de
raad van toezicht amateurvoetbal en/of de
raad van commissarissen betaald voetbal;
- een functie in de rechtsprekende macht;
en/of
- het lidmaatschap van de licentiecommissie
betaald voetbal.
Een functie in de wetgevende macht is voorts
onverenigbaar met een betaalde of
onbetaalde (neven-)functie/werkzaamheid die
naar het oordeel van de desbetreffende
vergadering kan meebrengen dat het belang
van de KNVB en/of de desbetreffende sectie
niet met de vereiste integriteit en/of
objectiviteit wordt nagestreefd.

2. Een functie in de bestuurlijke macht, de raad
van toezicht amateurvoetbal en/of de raad
van commissarissen betaald voetbal is
onverenigbaar met:
- een functie in de rechtsprekende macht;
- het lidmaatschap van de licentiecommissie
betaald voetbal; en/of
- een functie in de wetgevende macht.
Een functie in de bestuurlijke macht, de raad
van toezicht amateurvoetbal en/of de raad
van commissarissen betaald voetbal is voorts
onverenigbaar met een betaalde of
onbetaalde (neven-)functie/werkzaamheid die
naar het oordeel van het tot benoeming van
de desbetreffende functionaris bevoegde
orgaan kan meebrengen dat het belang van
de KNVB en/of de desbetreffende sectie niet
met de vereiste integriteit en/of objectiviteit
wordt nagestreefd.

3. Een functie in de rechtsprekende macht en/of
de licentiecommissie betaald voetbal is
onverenigbaar met:
- een functie in de wetgevende macht; en/of
- een functie in de bestuurlijke macht, de
raad van toezicht amateurvoetbal en/of de
raad van commissarissen betaald voetbal.

1. Een functie in de wetgevende macht is
onverenigbaar met:
- een functie in de bestuurlijke macht, de
raad van toezicht amateurvoetbal en/of de
raad van commissarissen betaald voetbal;
- een functie in de rechtsprekende macht;
en/of
- het lidmaatschap van de licentiecommissie
betaald voetbal; en/of
- het lidmaatschap van de licentiecommissie
amateurvoetbal.
Een functie in de wetgevende macht is voorts
onverenigbaar met een betaalde of
onbetaalde (neven-)functie/werkzaamheid die
naar het oordeel van de desbetreffende
vergadering kan meebrengen dat het belang
van de KNVB en/of de desbetreffende sectie
niet met de vereiste integriteit en/of
objectiviteit wordt nagestreefd.
2. Een functie in de bestuurlijke macht, de raad
van toezicht amateurvoetbal en/of de raad
van commissarissen betaald voetbal is
onverenigbaar met:
- een functie in de rechtsprekende macht;
- het lidmaatschap van de licentiecommissie
betaald voetbal; en/of
- een functie in de wetgevende macht; en/of
- het lidmaatschap van de licentiecommissie
amateurvoetbal.
Een functie in de bestuurlijke macht, de raad
van toezicht amateurvoetbal en/of de raad
van commissarissen betaald voetbal is voorts
onverenigbaar met een betaalde of
onbetaalde (neven-)functie/werkzaamheid die
naar het oordeel van het tot benoeming van
de desbetreffende functionaris bevoegde
orgaan kan meebrengen dat het belang van
de KNVB en/of de desbetreffende sectie niet
met de vereiste integriteit en/of objectiviteit
wordt nagestreefd.
3. Een functie in de rechtsprekende macht en/of
de licentiecommissie betaald voetbal en/of de
licentiecommissie amateurvoetbal is
onverenigbaar met:
- een functie in de wetgevende macht; en/of
- een functie in de bestuurlijke macht, de
raad van toezicht amateurvoetbal en/of de
raad van commissarissen betaald voetbal.
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Een functie in de rechtsprekende macht is
voorts onverenigbaar met een betaalde of
onbetaalde (neven-)functie/werkzaamheid die
naar het oordeel van het tot benoeming van
de desbetreffende functionaris bevoegde
orgaan kan meebrengen dat het belang van
de KNVB en/of de desbetreffende sectie niet
met de vereiste integriteit en/of objectiviteit
wordt nagestreefd.
4. Het bepaalde in lid 1, 2 en 3 van dit artikel laat
onverlet de mogelijkheid om aanvullende
regels te stellen betreffende
onverenigbaarheden in de reglementen en/of
door het desbetreffende bestuur vast te
stellen nadere regels.
5. Een lid van een orgaan behorende tot de
wetgevende, bestuurlijke of rechtsprekende
macht en/of de licentiecommissie betaald
voetbal dient met onmiddellijke ingang af te
treden indien hij niet langer voldoet aan de
eisen genoemd in de leden 1, 2 en 3 van dit
artikel, alsmede de eisen bedoeld in lid 4 van
dit artikel.

Een functie in de rechtsprekende macht is
voorts onverenigbaar met een betaalde of
onbetaalde (neven-)functie/werkzaamheid die
naar het oordeel van het tot benoeming van
de desbetreffende functionaris bevoegde
orgaan kan meebrengen dat het belang van
de KNVB en/of de desbetreffende sectie niet
met de vereiste integriteit en/of objectiviteit
wordt nagestreefd.
4. (ongewijzigd)

5. Een lid van een orgaan behorende tot de
wetgevende, bestuurlijke of rechtsprekende
macht en/of de licentiecommissie betaald
voetbal en/of de licentiecommissie
amateurvoetbal dient met onmiddellijke
ingang af te treden indien hij niet langer
voldoet aan de eisen genoemd in de leden 1,
2 en 3 van dit artikel, alsmede de eisen
bedoeld in lid 4 van dit artikel.

Algemeen Reglement
Artikel 2 – Verplichtingen van de leden
1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel
7 van de Statuten verplicht ieder lid,
genoemd in artikel 6 lid 2 onder a, b en c van
de Statuten, zich:
a. desgevraagd op een eerste verzoek
volledige en juiste inlichtingen en
opgaven, zowel mondeling als schriftelijk,
te verstrekken aan een orgaan van de
bestuurlijke en/of rechtsprekende macht,
de aanklager en de licentiecommissie
betaald voetbal, dan wel aan een door
een van deze organen aangewezen
ander orgaan;
b. te zorgen dat haar statuten en
reglementen geen bepalingen bevatten,
die in strijd zijn met de Statuten en
reglementen van de KNVB of met
uitvoeringsbesluiten en
wijzigingsbesluiten van het bondsbestuur
en/of van een sectiebestuur;

1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel
7 van de Statuten verplicht ieder lid,
genoemd in artikel 6 lid 2 onder a, b en c van
de Statuten, zich:
a. desgevraagd op een eerste verzoek
volledige en juiste inlichtingen en
opgaven, zowel mondeling als schriftelijk,
te verstrekken aan een orgaan van de
bestuurlijke en/of rechtsprekende macht,
de aanklager, en de licentiecommissie
betaald voetbal en de licentiecommissie
amateurvoetbal, dan wel aan een door
een van deze organen aangewezen
ander orgaan;
b. te zorgen dat haar statuten en
reglementen geen bepalingen bevatten,
die in strijd zijn met de Statuten en
reglementen van de KNVB of met
uitvoeringsbesluiten en
wijzigingsbesluiten van het bondsbestuur
en/of van een sectiebestuur;
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c. geen onderlinge overeenkomsten te
sluiten, waarvan de tekst of strekking in
strijd is met de Statuten en reglementen
van de KNVB en/of met de besluiten van
één van haar organen;
d. zonder goedkeuring van de
sectiebesturen geen overeenkomsten te
sluiten, waardoor bindingen ontstaan
tussen enerzijds een vereniging
toegelaten tot de sectie amateurvoetbal
en anderzijds een
betaaldvoetbalorganisatie, toegelaten tot
de sectie betaald voetbal;
e. mede-aansprakelijk te zijn voor financiële
verplichtingen, welke haar leden, dan wel
degenen, die in competities voor een
stichting, naamloze vennootschap of
besloten vennootschap uitkomen of
daarin een functie bekleden, tegenover de
KNVB hebben;
f. zorg te dragen, dat steeds onder
berusting van de KNVB een waarborgsom
van € 500,- is;
g. van alle leden, spelers,
oefenmeesters/trainers en andere
functionarissen een registratie bij te
houden, waarin de gegevens zijn vermeld
waarvan aantekening door de KNVB
wordt verlangd en deze registraties bij de
KNVB aan te melden;
h. zorg te dragen, dat alle leden, spelers,
oefenmeesters/trainers en andere
functionarissen lid zijn van de KNVB;
i. alle mutaties in de door het lid aan te
houden registraties van leden, spelers,
oefenmeesters/trainers en andere
functionarissen onverwijld aan het
steunpunt van de KNVB door te geven;
j. notulen van leden- en
bestuursvergaderingen te maken en
jaarverslagen uit te brengen;
k. het boekjaar van de leden genoemd in
artikel 6 lid 2 onder a, b en c van de
Statuten te doen samenvallen met dat van
de KNVB, behoudens dispensatie van het
desbetreffende sectiebestuur, in welk
geval het verenigingsjaar dient samen te
vallen met het kalenderjaar;
l. een regelmatige boekhouding te voeren,
zodanig dat

c. geen onderlinge overeenkomsten te
sluiten, waarvan de tekst of strekking in
strijd is met de Statuten en reglementen
van de KNVB en/of met de besluiten van
één van haar organen;
d. zonder goedkeuring van de
sectiebesturen geen overeenkomsten te
sluiten, waardoor bindingen ontstaan
tussen enerzijds een vereniging
toegelaten tot de sectie amateurvoetbal
en anderzijds een
betaaldvoetbalorganisatie, toegelaten tot
de sectie betaald voetbal;
e. mede-aansprakelijk te zijn voor financiële
verplichtingen, welke haar leden, dan wel
degenen, die in competities voor een
stichting, naamloze vennootschap of
besloten vennootschap uitkomen of
daarin een functie bekleden, tegenover de
KNVB hebben;
f. zorg te dragen, dat steeds onder
berusting van de KNVB een waarborgsom
van € 500,- is;
g. van alle leden, spelers,
oefenmeesters/trainers en andere
functionarissen een registratie bij te
houden, waarin de gegevens zijn vermeld
waarvan aantekening door de KNVB
wordt verlangd en deze registraties bij de
KNVB aan te melden;
h. zorg te dragen, dat alle leden, spelers,
oefenmeesters/trainers en andere
functionarissen lid zijn van de KNVB;
i. alle mutaties in de door het lid aan te
houden registraties van leden, spelers,
oefenmeesters/trainers en andere
functionarissen onverwijld aan het
steunpunt van de KNVB door te geven;
j. notulen van leden- en
bestuursvergaderingen te maken en
jaarverslagen uit te brengen;
k. het boekjaar van de leden genoemd in
artikel 6 lid 2 onder a, b en c van de
Statuten te doen samenvallen met dat van
de KNVB, behoudens dispensatie van het
desbetreffende sectiebestuur, in welk
geval het verenigingsjaar dient samen te
vallen met het kalenderjaar;
l. een regelmatige boekhouding te voeren,
zodanig dat
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-

de inkomsten en uitgaven regelmatig
worden geadministreerd;
- jaarlijks aan de KNVB een financieel
verslag wordt gepresenteerd,
bestaande uit een exploitatierekening,
een staat van bezittingen en schulden
en een begroting, waar nodig voorzien
van toelichting;
- alle haar toebehorende gelden
verantwoord worden in de
boekhouding en het financieel verslag,
volgens de regels daarvoor
vastgesteld door het bestuur
amateurvoetbal casu quo het bestuur
betaald voetbal;
m. indien het leden betreft die ressorteren
onder de sectie amateurvoetbal, de
slotafrekening te laten goedkeuren door
het bestuur amateurvoetbal;
n. bij de ontbinding van de club het batig
saldo alleen ten goede te laten komen
aan een instelling die zich een
maatschappelijk doel ten doel stelt;
o. naar keuze van en op eerste aanzegging
aan een orgaan van de bestuurlijke en/of
rechtsprekende macht, de
licentiecommissie betaald voetbal, dan
wel aan een door één van hen hiervoor
aangewezen deskundige op een door het
orgaan of de deskundige te bepalen
plaats en tijdstip, de volledige
verenigingsboekhouding,
magazijnadministratie, notulen en overige
bescheiden:
1. ter beschikking te stellen of
2. ter inzage te verstrekken of
3. hiervan afschriften te verstrekken met
dien verstande dat door of namens het
desbetreffende orgaan desgewenst
kopieën van deze stukken kunnen
worden gemaakt;
p. geen betalingen te doen dan tegen afgifte
van kwitantie of andere deugdelijke
stukken, waaruit de gedane betaling blijkt.
Indien het uitgaven betreft, waarvoor
gewoonlijk geen kwitanties worden
afgegeven, noch andere bewijsstukken
aanwezig kunnen zijn, worden deze
uitgaven verantwoord op behoorlijk
gespecificeerde nota's en ondertekend

-

de inkomsten en uitgaven regelmatig
worden geadministreerd;
- jaarlijks aan de KNVB een financieel
verslag wordt gepresenteerd,
bestaande uit een exploitatierekening,
een staat van bezittingen en schulden
en een begroting, waar nodig voorzien
van toelichting;
- alle haar toebehorende gelden
verantwoord worden in de
boekhouding en het financieel verslag,
volgens de regels daarvoor
vastgesteld door het bestuur
amateurvoetbal casu quo het bestuur
betaald voetbal;
m. indien het leden betreft die ressorteren
onder de sectie amateurvoetbal, de
slotafrekening te laten goedkeuren door
het bestuur amateurvoetbal;
n. bij de ontbinding van de club het batig
saldo alleen ten goede te laten komen
aan een instelling die zich een
maatschappelijk doel ten doel stelt;
o. naar keuze van en op eerste aanzegging
aan een orgaan van de bestuurlijke en/of
rechtsprekende macht, de
licentiecommissie betaald voetbal, de
licentiecommissie amateurvoetbal, dan
wel aan een door één van hen hiervoor
aangewezen deskundige op een door het
orgaan of de deskundige te bepalen
plaats en tijdstip, de volledige
verenigingsboekhouding,
magazijnadministratie, notulen en overige
bescheiden:
1. ter beschikking te stellen of
2. ter inzage te verstrekken of
3. hiervan afschriften te verstrekken met
dien verstande dat door of namens het
desbetreffende orgaan desgewenst
kopieën van deze stukken kunnen
worden gemaakt;
p. geen betalingen te doen dan tegen afgifte
van kwitantie of andere deugdelijke
stukken, waaruit de gedane betaling blijkt.
Indien het uitgaven betreft, waarvoor
gewoonlijk geen kwitanties worden
afgegeven, noch andere bewijsstukken
aanwezig kunnen zijn, worden deze
uitgaven verantwoord op behoorlijk
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q.

r.

s.

t.

u.

v.

door een daartoe gemachtigde van de
leden genoemd in artikel 6 lid 2 onder a, b
en c van de Statuten;
de hierboven genoemde bewijsstukken,
alsmede de gehele administratie,
gedurende ten minste zeven jaren te
bewaren;
voor alle door haar elftallen te spelen
wedstrijden waarbij entree wordt geheven,
gebruik te maken van toegangsbewijzen
waarop de toegangsprijs en een
doorlopend nummer zijn voorgedrukt;
een voorraadadministratie van de onder r
genoemde toegangsbewijzen bij te
houden;
één of meer van haar spelers, die
gekozen is/zijn voor een
vertegenwoordigend elftal, gelegenheid te
geven voor dat elftal uit te komen en aan
de training daarvan deel te nemen. Indien
een speler is gekozen voor een van de
navolgende vertegenwoordigende
mannenelftallen:
- nationaal A-elftal;
- Jong Oranje/Olympisch elftal;
- Onder 20;
- Onder 19;
- Onder 18,
geldt de verplichting als bedoeld in de
eerste volzin van dit onderdeel t met
inachtneming van het dienaangaande
bepaalde in de FIFA regelgeving (annex 1
van de FIFA Regulations on the Status
and Transfers of Players);
niet toe te treden tot een niet door de
KNVB erkende voetbalorganisatie, noch
op enigerlei wijze deel te nemen aan een
door een dergelijke organisatie
uitgeschreven voetbalwedstrijd of
toernooi;
geen veld- en/of zaalvoetbalwedstrijden te
spelen tegen of georganiseerd door een
organisatie, die geen lid is van de KNVB,
zonder dat daarvoor vooraf toestemming
is verleend door het bestuur, waaronder
de divisie of klasse waarin haar eerste
elftal in de competitie uitkomt, ressorteert;
in geval een betaaldvoetbalorganisatie
toegelaten tot de sectie betaald voetbal
aan een dergelijke zaalvoetbalwedstrijd

q.

r.

s.

t.

u.

v.

gespecificeerde nota's en ondertekend
door een daartoe gemachtigde van de
leden genoemd in artikel 6 lid 2 onder a, b
en c van de Statuten;
de hierboven genoemde bewijsstukken,
alsmede de gehele administratie,
gedurende ten minste zeven jaren te
bewaren;
voor alle door haar elftallen te spelen
wedstrijden waarbij entree wordt geheven,
gebruik te maken van toegangsbewijzen
waarop de toegangsprijs en een
doorlopend nummer zijn voorgedrukt;
een voorraadadministratie van de onder r
genoemde toegangsbewijzen bij te
houden;
één of meer van haar spelers, die
gekozen is/zijn voor een
vertegenwoordigend elftal, gelegenheid te
geven voor dat elftal uit te komen en aan
de training daarvan deel te nemen. Indien
een speler is gekozen voor een van de
navolgende vertegenwoordigende
mannenelftallen:
- nationaal A-elftal;
- Jong Oranje/Olympisch elftal;
- Onder 20;
- Onder 19;
- Onder 18,
geldt de verplichting als bedoeld in de
eerste volzin van dit onderdeel t met
inachtneming van het dienaangaande
bepaalde in de FIFA regelgeving (annex 1
van de FIFA Regulations on the Status
and Transfers of Players);
niet toe te treden tot een niet door de
KNVB erkende voetbalorganisatie, noch
op enigerlei wijze deel te nemen aan een
door een dergelijke organisatie
uitgeschreven voetbalwedstrijd of
toernooi;
geen veld- en/of zaalvoetbalwedstrijden te
spelen tegen of georganiseerd door een
organisatie, die geen lid is van de KNVB,
zonder dat daarvoor vooraf toestemming
is verleend door het bestuur, waaronder
de divisie of klasse waarin haar eerste
elftal in de competitie uitkomt, ressorteert;
in geval een betaaldvoetbalorganisatie
toegelaten tot de sectie betaald voetbal
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wil deelnemen, behoeft zij voorafgaande
toestemming van het bestuur
amateurvoetbal;
w. te blijven voldoen aan de voorwaarden
welke verbonden zijn aan het verkrijgen
van het lidmaatschap, behoudens
dispensatie van het bestuur
amateurvoetbal respectievelijk het bestuur
betaald voetbal;
x. erop toe te zien dat leden, spelers,
trainer-coaches, scheidsrechters, voor
zover laatstgenoemden niet door de
KNVB zijn aangesteld, en andere
functionarissen, zich onthouden van:
- het wedden op het resultaat, de
voortgang en/of het verloop van enige
wedstrijd of competitie waarin hij
deelneemt, of heeft deelgenomen in
dat seizoen dan wel waarin hij direct
dan wel indirect enige mate van
invloed heeft of kan hebben;
- het wedden op enige andere
aangelegenheid betreffende of
gerelateerd aan enige club die
deelneemt in een competitie waarin hij
deelneemt of heeft deelgenomen,
gedurende het betreffende seizoen,
waaronder doch niet uitsluitend de
overschrijving van spelers, de selectie
van het team of disciplinaire sancties;
- het wedden op het resultaat, de
voortgang en/of het verloop van enige
wedstrijd of competitie die wordt
gespeeld in de jeugdcompetities;
- andere handelingen die gericht zijn op
het onrechtmatig beïnvloeden van
uitslagen van wedstrijden, waaronder
doch niet uitsluitend het direct dan wel
indirect opdragen, toestaan en/of
iemand in de gelegenheid te stellen
om de hiervoor genoemde
weddenschappen aan te gaan.
2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel
7 van de Statuten verplicht ieder lid,
genoemd in artikel 6 lid 2 onder d en e van
de Statuten, zich:
a. desgevraagd op een eerste verzoek
volledige en juiste inlichtingen en
opgaven, zowel mondeling als schriftelijk,

aan een dergelijke zaalvoetbalwedstrijd
wil deelnemen, behoeft zij voorafgaande
toestemming van het bestuur
amateurvoetbal;
w. te blijven voldoen aan de voorwaarden
welke verbonden zijn aan het verkrijgen
van het lidmaatschap, behoudens
dispensatie van het bestuur
amateurvoetbal respectievelijk het bestuur
betaald voetbal;
x. erop toe te zien dat leden, spelers,
trainer-coaches, scheidsrechters, voor
zover laatstgenoemden niet door de
KNVB zijn aangesteld, en andere
functionarissen, zich onthouden van:
- het wedden op het resultaat, de
voortgang en/of het verloop van enige
wedstrijd of competitie waarin hij
deelneemt, of heeft deelgenomen in
dat seizoen dan wel waarin hij direct
dan wel indirect enige mate van
invloed heeft of kan hebben;
- het wedden op enige andere
aangelegenheid betreffende of
gerelateerd aan enige club die
deelneemt in een competitie waarin hij
deelneemt of heeft deelgenomen,
gedurende het betreffende seizoen,
waaronder doch niet uitsluitend de
overschrijving van spelers, de selectie
van het team of disciplinaire sancties;
- het wedden op het resultaat, de
voortgang en/of het verloop van enige
wedstrijd of competitie die wordt
gespeeld in de jeugdcompetities;
- andere handelingen die gericht zijn op
het onrechtmatig beïnvloeden van
uitslagen van wedstrijden, waaronder
doch niet uitsluitend het direct dan wel
indirect opdragen, toestaan en/of
iemand in de gelegenheid te stellen
om de hiervoor genoemde
weddenschappen aan te gaan.
2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel
7 van de Statuten verplicht ieder lid,
genoemd in artikel 6 lid 2 onder d en e van
de Statuten, zich:
a. desgevraagd op een eerste verzoek
volledige en juiste inlichtingen en
opgaven, zowel mondeling als schriftelijk,
P. 104

Terug naar inhoudsopgave

b.

c.

d.

e.

te verstrekken aan een orgaan van de
bestuurlijke en/of rechtsprekende macht,
de aanklager en de licentiecommissie
betaald voetbal, dan wel aan een door
een van deze organen aangewezen
ander orgaan;
ter gelegenheid van een voetbalwedstrijd,
hetzij voor, hetzij gedurende, hetzij na de
wedstrijd, behoorlijk te gedragen en
zonodig mee te helpen bij het handhaven
van de orde;
slechts met voorafgaande toestemming
van het bevoegde bestuur uit te komen in
dan wel mee te werken aan een training
of een wedstrijd, die niet door de KNVB,
een door haar erkende organisatie of een
FIFA Match Agent is georganiseerd, of
waarvoor de vereiste toestemming niet is
verleend;
goedkeuring te vragen aan de
sectiebesturen voor het in enigerlei vorm
functioneel betrokken zijn:
- van bestuursleden en andere
functionarissen binnen de sectie
amateurvoetbal, bij de sectie betaald
voetbal, behoudens de technische en
medische staf en het
teammanagement werkzaam voor de
spelers van de eredivisie vrouwen;
- van bestuursleden en andere
functionarissen binnen de sectie
betaald voetbal, bij de sectie
amateurvoetbal, behoudens de
technische en medische staf en het
teammanagement werkzaam voor de
spelers van de eredvisie vrouwen;
te onthouden van:
- het wedden op het resultaat, de
voortgang en/of het verloop van enige
wedstrijd of competitie waarin hij
deelneemt, of heeft deelgenomen in
dat seizoen dan wel waarin hij direct
dan wel indirect enige mate van
invloed heeft of kan hebben;
- het wedden op enige andere
aangelegenheid betreffende of
gerelateerd aan enige club die
deelneemt in een competitie waarin hij
deelneemt of heeft deelgenomen,
gedurende het betreffende seizoen,

b.

c.

d.

e.

te verstrekken aan een orgaan van de
bestuurlijke en/of rechtsprekende macht,
de aanklager, en de licentiecommissie
betaald voetbal en de licentiecommissie
amateurvoetbal, dan wel aan een door
een van deze organen aangewezen
ander orgaan;
ter gelegenheid van een voetbalwedstrijd,
hetzij voor, hetzij gedurende, hetzij na de
wedstrijd, behoorlijk te gedragen en
zonodig mee te helpen bij het handhaven
van de orde;
slechts met voorafgaande toestemming
van het bevoegde bestuur uit te komen in
dan wel mee te werken aan een training
of een wedstrijd, die niet door de KNVB,
een door haar erkende organisatie of een
FIFA Match Agent is georganiseerd, of
waarvoor de vereiste toestemming niet is
verleend;
goedkeuring te vragen aan de
sectiebesturen voor het in enigerlei vorm
functioneel betrokken zijn:
- van bestuursleden en andere
functionarissen binnen de sectie
amateurvoetbal, bij de sectie betaald
voetbal, behoudens de technische en
medische staf en het
teammanagement werkzaam voor de
spelers van de eredivisie vrouwen;
- van bestuursleden en andere
functionarissen binnen de sectie
betaald voetbal, bij de sectie
amateurvoetbal, behoudens de
technische en medische staf en het
teammanagement werkzaam voor de
spelers van de eredvisie vrouwen;
te onthouden van:
- het wedden op het resultaat, de
voortgang en/of het verloop van enige
wedstrijd of competitie waarin hij
deelneemt, of heeft deelgenomen in
dat seizoen dan wel waarin hij direct
dan wel indirect enige mate van
invloed heeft of kan hebben;
- het wedden op enige andere
aangelegenheid betreffende of
gerelateerd aan enige club die
deelneemt in een competitie waarin hij
deelneemt of heeft deelgenomen,
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waaronder doch niet uitsluitend de
overschrijving van spelers, de selectie
van het team of disciplinaire sancties;
- het wedden op het resultaat, de
voortgang en/of het verloop van enige
wedstrijd of competitie die wordt
gespeeld in de jeugdcompetities;
- andere handelingen die gericht zijn op
het onrechtmatig beïnvloeden van
uitslagen van wedstrijden, waaronder
doch niet uitsluitend het direct dan wel
indirect opdragen, toestaan en/of
iemand in de gelegenheid te stellen
om de hiervoor genoemde
weddenschappen aan te gaan.
f. tot het schriftelijk melden bij het
sectiebestuur waaronder zij ressorteren
indien zij verzoeken hebben ontvangen
tot het verrichten van handelingen die
gericht zijn op het onrechtmatig
beïnvloeden van uitslagen van
wedstrijden.
3. t/m 6.

gedurende het betreffende seizoen,
waaronder doch niet uitsluitend de
overschrijving van spelers, de selectie
van het team of disciplinaire sancties;
- het wedden op het resultaat, de
voortgang en/of het verloop van enige
wedstrijd of competitie die wordt
gespeeld in de jeugdcompetities;
- andere handelingen die gericht zijn op
het onrechtmatig beïnvloeden van
uitslagen van wedstrijden, waaronder
doch niet uitsluitend het direct dan wel
indirect opdragen, toestaan en/of
iemand in de gelegenheid te stellen
om de hiervoor genoemde
weddenschappen aan te gaan.
f. tot het schriftelijk melden bij het
sectiebestuur waaronder zij ressorteren
indien zij verzoeken hebben ontvangen
tot het verrichten van handelingen die
gericht zijn op het onrechtmatig
beïnvloeden van uitslagen van
wedstrijden.
3. t/m 6. (ongewijzigd)
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11.9 BOND – Degradatie beloftenteams uit derde divisie
Te nemen besluit
1. Kennisnemen van de wijzigingen van het Algemeen Reglement.
2. Instemmen met de wijziging tijdens de bondsvergadering.

Toelichting
Tijdens de bondsvergadering d.d. 4 december 2018 is het besluit genomen over het degraderen van
de beloftenteams uit de derde divisie. Kern van dit besluit is dat beloftenteams die degraderen uit de
derde divisie gaan uitkomen in een competitie voor tweede elftallen van betaalvoetbalorganisaties.
Beloftenteams die degraderen uit de derde divisie, degraderen dan naar de door het bestuur betaald
voetbal georganiseerde reservecompetitie betaal voetbal. Naar aanleiding van dit besluit moet in het
algemeen reglement een zinssnede aangepast worden.
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Degradatie beloftenteams uit derde divisie
Algemeen Reglement
Artikel 13
1. Stichtingen, naamloze vennootschappen en
besloten vennootschappen toegelaten tot de
sectie betaald voetbal genoemd in artikel 6
lid 2 onder b van de Statuten kunnen,
behalve aan de competities van de sectie
betaald voetbal, slechts deelnemen aan de
competitie eredivisie vrouwen met één team
bestaande uit een selectie van ten hoogste
23 spelers, de mannen
veldvoetbalcompetities tweede en derde
divisie van de sectie amateurvoetbal met één
tweede team, of, ingeval van degradatie uit
voornoemde competitie derde divisie, met
één tweede team aan de mannen
veldvoetbalcompetities voor
standaardelftallen van de sectie
amateurvoetbal anders dan voornoemde
competities tweede en derde divisie,
alsmede aan de landelijke jeugdcompetities
voor spelers in de leeftijdsklassen Onder 19,
Onder 18, Onder 17, Onder 16, Onder 15 en
Onder 14, of, ingeval van degradatie uit
genoemde landelijke jeugdcompetities, aan
een door de sectie amateurvoetbal te
organiseren jeugdcompetitie, zulks met één
team in de leeftijdsklasse Onder 19, één
team in de leeftijdsklasse Onder 17 en één
team in de leeftijdsklasse Onder 15. De
groep voor deze teams mag maximaal uit 54
spelers bestaan, waaronder zich maximaal
20 spelers mogen bevinden die
speelgerechtigd zijn voor de jeugdcompetitie
voor spelers in de leeftijdsklasse Onder 15.
2. t/m 7.

1. Stichtingen, naamloze vennootschappen en
besloten vennootschappen toegelaten tot de
sectie betaald voetbal genoemd in artikel 6
lid 2 onder b van de Statuten kunnen,
behalve aan de competities van de sectie
betaald voetbal, slechts deelnemen aan de
competitie eredivisie vrouwen met één team
bestaande uit een selectie van ten hoogste
23 spelers, de mannen
veldvoetbalcompetities tweede en derde
divisie van de sectie amateurvoetbal met één
tweede team, of, ingeval van degradatie uit
voornoemde competitie derde divisie, met
één tweede team aan de mannen
veldvoetbalcompetities voor
standaardelftallen van de sectie
amateurvoetbal anders dan voornoemde
competities tweede en derde divisie,
alsmede aan de landelijke jeugdcompetities
voor spelers in de leeftijdsklassen Onder 19,
Onder 18, Onder 17, Onder 16, Onder 15 en
Onder 14, of, ingeval van degradatie uit
genoemde landelijke jeugdcompetities, aan
een door de sectie amateurvoetbal te
organiseren jeugdcompetitie, zulks met één
team in de leeftijdsklasse Onder 19, één
team in de leeftijdsklasse Onder 17 en één
team in de leeftijdsklasse Onder 15. De
groep voor deze teams mag maximaal uit 54
spelers bestaan, waaronder zich maximaal
20 spelers mogen bevinden die
speelgerechtigd zijn voor de jeugdcompetitie
voor spelers in de leeftijdsklasse Onder 15.
2. t/m 7.
(ongewijzigd)
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11.10 BOND – Geldigheidsduur trainerslicenties
Te nemen besluit
1. Kennisnemen van het besluit om de geldigheidsduur van een trainerslicentie aan te passen
van vijf naar drie jaar.
2. Instemmen met de voorgestelde wijziging tijdens de bondsvergadering.
Toelichting
De KNVB is als lid van de UEFA tevens lid van de UEFA Coaching Convention 2015. Om de drie jaar
wordt dit lidmaatschap van de UEFA Coaching Convention 2015 geëvalueerd. Eén van de eisen die is
beschreven in deze UEFA Coaching Convention 2015 is dat een trainer-coach, die in het bezit is van
een UEFA-licentie, om de 3 jaar tenminste 15 uur (inhoudelijke) bijscholing gevolgd moet hebben. De
KNVB heeft in het verleden dispensatie verkregen van de UEFA ten aanzien van deze eis. De
dispensatie betrof de toestemming de periode te verruimen van 3 naar 5 jaar. Echter, tijdens de
laatste evaluatie heeft de UEFA aangegeven dat deze dispensatie wordt ingetrokken en de KNVB
komend seizoen weer moet voldoen aan de ‘reguliere’ eis van 3 jaar. De reeds verstrekte licenties,
met een geldigheidsduur van 5 jaar, blijven geldig.
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Geldigheidsduur trainerslicenties
Algemeen Reglement
Artikel 17 – Trainer-coach
1. en 2.
3. a. Alleen de persoon die in het bezit is van
een erkend voetbaltrainersdiploma komt
in aanmerking voor een licentie. Het
bondsbestuur stelt bij besluit vast welke
voetbaltrainerdiploma's zijn erkend en
recht geven op welke licenties. Het besluit
zal worden aangehaald als het Besluit
trainerslicenties en wordt gepubliceerd in
het door het bondsbestuur voor publicatie
aangewezen medium.
b. Een licentie heeft een geldigheidsduur
van ten hoogste vijf jaar.
c. Het bondsbestuur kan aan het verlenen of
verlengen van een licentie voorwaarden
verbinden, waaronder de voorwaarde dat
de trainer-coach een of meer nader aan te
geven studie- en/of praktijkbijeenkomsten
zal bijwonen.
d. Tegelijkertijd met het toekennen van de
licentie wordt van de trainer-coach een
trainerspas opgenomen in het digitale
systeem van de KNVB. Deze trainerspas
vermeldt in ieder geval de naam van de
pashouder, de licentie en de
geldigheidsduur van de licentie.
4. t/m 11. (ongewijzigd)

1. en 2. (ongewijzigd)
3. a. Alleen de persoon die in het bezit is van
een erkend voetbaltrainersdiploma komt
in aanmerking voor een licentie. Het
bondsbestuur stelt bij besluit vast welke
voetbaltrainerdiploma's zijn erkend en
recht geven op welke licenties. Het besluit
zal worden aangehaald als het Besluit
trainerslicenties en wordt gepubliceerd in
het door het bondsbestuur voor publicatie
aangewezen medium.
b. Een licentie heeft een geldigheidsduur
van ten hoogste vijf drie jaar.
c. Het bondsbestuur kan aan het verlenen of
verlengen van een licentie voorwaarden
verbinden, waaronder de voorwaarde dat
de trainer-coach een of meer nader aan te
geven studie- en/of praktijkbijeenkomsten
zal bijwonen.
d. Tegelijkertijd met het toekennen van de
licentie wordt van de trainer-coach een
trainerspas opgenomen in het digitale
systeem van de KNVB. Deze trainerspas
vermeldt in ieder geval de naam van de
pashouder, de licentie en de
geldigheidsduur van de licentie.
4. t/m 11. (ongewijzigd)
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11.11BOND – Inperking intermediairschap
Te nemen besluit tijdens de bondsvergadering
1. Kennisnemen van het besluit om het intermediairschap in te perken.
2. Instemmen met de voorgestelde wijziging tijdens de bondsvergadering.
Toelichting
Een intermediair is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die, al dan niet tegen een vergoeding,
spelers en/of clubs vertegenwoordigt of wenst te vertegenwoordigen bij onderhandelingen betreffende
de totstandkoming van spelerscontracten en/of overeenkomsten betreffende de overschrijvingen van
spelers en als zodanig staat geregistreerd bij de KNVB.
Uit artikel 1 lid 3 (oud) van het Reglement Intermediairs volgt (onder meer) dat een intermediair niet
een natuurlijk persoon kan zijn die in dienst is van en/of enige andere functie bekleedt bij (o.a.) een
club. Dit verbod dient ook te gelden voor een rechtspersoon waaraan een functionaris van een club
als werknemer, opdrachtnemer, bestuurslid, toezichthouder of aandeelhouders is gelieerd. Dit om
belangenverstrengeling te voorkomen. Dit punt wordt nu geregeld.
Daarnaast was nog niet voorzien in de situatie dat een rechtspersoon als intermediair is geregistreerd
en deze rechtspersoon voornemens is om een andere functie te bekleden bij een club (een
rechtspersoon kan immers ook bestuurder zijn van een club). Dit punt wordt nu geregeld.
Vanuit de werkgroep aandeelhouderschap in het betaald voetbal is voorts het voorstel gedaan om
artikel 1 lid 3 van het Reglement Intermediairs aan te passen in die zin dat het intermediairs niet
langer wordt toegestaan om stemrechten uit te oefenen in de algemene vergadering van een club. Dit
punt wordt nu geregeld.
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Reglement Intermediairs
Artikel 1 – Algemeen
1. t/m 2.
3. Intermediair kunnen niet zijn natuurlijke
personen die in dienst zijn van en/of enige
andere functie bekleden bij een club, de
KNVB, de UEFA en/of de FIFA. Intermediair
kunnen evenmin zijn natuurlijke personen
en/of rechtspersonen die 10% of meer van
de stemrechten in de algemene vergadering
van een club kunnen uitoefenen.

4.

1. t/m 2. (ongewijzigd)
3. Intermediair kunnen niet zijn:
a. natuurlijke personen die in dienst zijn van
en/of enige andere functie bekleden bij een
club, de KNVB, de UEFA en/of de FIFA.;
b. rechtspersonen die een functie bekleden bij
een club, de KNVB, de UEFA en/of de FIFA;
c. natuurlijke personen en/of rechtspersonen
die stemrechten in de algemene vergadering
van aandeelhouders van een club
uitoefenen;
d. rechtspersonen waaraan een functionaris
van een club als werknemer, opdrachtnemer,
bestuurslid, toezichthouder of aandeelhouder
is gelieerd.
Intermediair kunnen evenmin zijn natuurlijke
personen en/of rechtspersonen die 10% of
meer van de stemrechten in de algemene
vergadering van een club kunnen uitoefenen.
4. (ongewijzigd)
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11.12BOND – Formaliseren positie CBV
Te nemen besluit tijdens de bondsvergadering
1. Kennisnemen van het besluit om de positie van de CBV te formaliseren.
2. Instemmen met de voorgestelde wijziging tijdens de bondsvergadering.
Toelichting
Het gaat hier om een agendapunt dat inhoudelijk enkel betrekking heeft op betaald voetbal. Op één
punt treft e.e.a. echter de bondsreglementen. Er moet een (formele) wijziging worden doorgevoerd in
het arbitragereglement. Het arbitragereglement maakt onderdeel uit van de bondsreglementen. Om
deze reden is dit punt geagendeerd voor de bondsvergadering.
Een nadere – op betaald voetbal toegespitste - toelichting is opgenomen onder de gepresenteerde
reglementswijzigingen.
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Formaliseren positie Coaches Betaald Voetbal
Arbitragereglement
Artikel 5 – Vereisten voor benoembaarheid
1. en 2.
3. Met inachtneming van het bepaalde in artikel
37 lid 4 van de Statuten geldt dat het
lidmaatschap van het college van arbiters
eveneens onverenigbaar is met het
lidmaatschap van de centrale spelersraad.
4.
Artikel 8 – Einde van het lidmaatschap
1. Het lidmaatschap van het college van
arbiters eindigt:
a. met het einde van de derde
bondsvergadering zoals genoemd in
artikel 21 lid 1 onder b van de Statuten,
na die waarin het lid is benoemd;
b. met ingang van het moment dat het lid
ophoudt lid van de KNVB te zijn;
c. met ingang van het moment dat het lid in
functie treedt van dan wel zitting neemt
als lid in:
- de bestuurlijke macht;
- de wetgevende macht;
- de centrale spelersraad;
d. na een maximale zittingsduur van twaalf
jaar;
e. met ingang van het moment dat het lid het
bondsbestuur hierom verzoekt.
2. en 3.
Artikel 23 – Ontheffing
1. De algemeen voorzitter ontheft een arbiter
van zijn opdracht:
a. op diens verzoek;
b. indien de arbiter ophoudt lid van de KNVB
te zijn;
c. indien de arbiter in functie treedt van dan
wel zitting neemt als lid in:
- de bestuurlijke macht;
- de wetgevende macht;
- de centrale spelersraad;
d. op gezamenlijk verzoek van de partijen bij
de arbitrage;

1. en 2. (ongewijzigd)
3. Met inachtneming van het bepaalde in artikel
37 lid 4 van de Statuten geldt dat het
lidmaatschap van het college van arbiters
eveneens onverenigbaar is met het
lidmaatschap van de centrale spelersraad
en/of de centrale trainersraad.
4. (ongewijzigd)

1. Het lidmaatschap van het college van
arbiters eindigt:
a. met het einde van de derde
bondsvergadering zoals genoemd in
artikel 21 lid 1 onder b van de Statuten,
na die waarin het lid is benoemd;
b. met ingang van het moment dat het lid
ophoudt lid van de KNVB te zijn;
c. met ingang van het moment dat het lid in
functie treedt van dan wel zitting neemt
als lid in:
- de bestuurlijke macht;
- de wetgevende macht;
- de centrale spelersraad;
- de centrale trainersraad;
d. na een maximale zittingsduur van twaalf
jaar;
e. met ingang van het moment dat het lid het
bondsbestuur hierom verzoekt.
2. en 3. (ongewijzigd)

1. De algemeen voorzitter ontheft een arbiter
van zijn opdracht:
a. op diens verzoek;
b. indien de arbiter ophoudt lid van de KNVB
te zijn;
c. indien de arbiter in functie treedt van dan
wel zitting neemt als lid in:
- de bestuurlijke macht;
- de wetgevende macht;
- de centrale spelersraad;
- de centrale trainersraad;
d. op gezamenlijk verzoek van de partijen bij
de arbitrage;
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e. indien de arbiter naar het oordeel van de
algemeen voorzitter rechtens of feitelijk
niet meer in staat is zijn opdracht te
vervullen, ambtshalve of op verzoek van
een der partijen bij de arbitrage.
2. t/m 4

e. indien de arbiter naar het oordeel van de
algemeen voorzitter rechtens of feitelijk
niet meer in staat is zijn opdracht te
vervullen, ambtshalve of op verzoek van
een der partijen bij de arbitrage.
2. t/m 4. (ongewijzigd)

Reglementen Betaald Voetbal
Begripsbepalingen
Centrale spelersraad
Commissie van
afgevaardigden van de
centrale spelersraad
Centrale trainersraad
Commissie van
afgevaardigden van de
centrale trainersraad

Een raad samengesteld door de spelers in het betaald voetbal met advies- en
instemmingsrecht.
Een door de centrale spelersraad uit zijn midden gekozen commissie.

Een raad samengesteld door de coaches/trainers in het betaald voetbal met
adviesrecht.
Een door de centrale trainersraad uit zijn midden gekozen commissie.

Reglement Betaald Voetbal
Artikel 2 – Organen van de sectie betaald voetbal
Organen van de sectie betaald voetbal zijn:
Organen van de sectie betaald voetbal zijn:
- het bestuur betaald voetbal;
- het bestuur betaald voetbal;
- de algemene vergadering betaald voetbal;
- de algemene vergadering betaald voetbal;
- de raad van commissarissen betaald voetbal; - de raad van commissarissen betaald voetbal;
- de Eredivisie CV, hierna aan te duiden als
- de Eredivisie CV, hierna aan te duiden als
ECV;
ECV;
- de Coöperatie Eerste Divisie U.A., hierna
- de Coöperatie Eerste Divisie U.A., hierna
aan te duiden als CED;
aan te duiden als CED;
- de centrale spelersraad;
- de centrale spelersraad;
- de commissies met een rechtsprekende taak; - de centrale trainersraad;
- de overige tuchtrechtelijke organen;
- de commissies met een rechtsprekende taak;
- de licentiecommissie betaald voetbal;
- de overige tuchtrechtelijke organen;
- alle overige personen en commissies die bij
- de licentiecommissie betaald voetbal;
of krachtens de Statuten of reglementen zijn
- alle overige personen en commissies die bij
belast met een nader omschreven taak en
of krachtens de Statuten of reglementen zijn
waarbij aan hen beslissingsbevoegdheid is
belast met een nader omschreven taak en
toegekend.
waarbij aan hen beslissingsbevoegdheid is
toegekend.
Artikel 11 – Benoeming raad van commissarissen betaald voetbal
1.
1. (ongewijzigd)
2. De algemene vergadering betaald voetbal of
2. De algemene vergadering betaald voetbal of
ten minste vijf afgevaardigden als bedoeld in
ten minste vijf afgevaardigden als bedoeld in
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artikel 18 lid 7 van dit reglement, alsmede de
centrale spelersraad of diens commissie van
afgevaardigden als bedoeld in artikel 26 van
dit reglement, kunnen de raad van
commissarissen betaald voetbal
aanbevelingen doen terzake van de
kandidaatstelling van de in lid 1 van dit artikel
bedoelde leden van de raad van
commissarissen betaald voetbal.
3. Indien tien of meer van de hierboven in lid 2
genoemde afgevaardigden dat wensen, is de
raad van commissarissen betaald voetbal
verplicht om met inachtneming van het in dit
artikel bepaalde een door hen aanbevolen
persoon mede kandidaat te stellen voor een
door de desbetreffende afgevaardigden
nader aan te duiden functie.
4. Aanbevelingen voor de kandidaatstelling als
bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel
dienen tenminste vijf weken vóór de
vergadering waarop over de benoeming zal
worden besloten, schriftelijk en onder strikte
geheimhouding aan de raad van
commissarissen betaald voetbal bekend
gemaakt te worden.
5. De raad van commissarissen betaald voetbal
dient tenminste drie weken vóór de
vergadering bedoeld in het vorige lid onder
strikte geheimhouding de kandidaatstelling
schriftelijk aan de in artikel 18 lid 7
genoemde afgevaardigden bekend te maken.
6. Ten minste twee weken vóór het schriftelijk
bekend maken van de kandidaatstelling,
maakt de raad van commissarissen betaald
voetbal onder strikte geheimhouding aan de
centrale spelersraad of diens commissie van
afgevaardigden bedoeld in artikel 26 van dit
reglement, bekend ten aanzien van welke
kandidaten het voornemen tot
kandidaatstelling voor benoeming bestaat.

7. Eveneens onder strikte geheimhouding laat
de centrale spelersraad of diens commissie
van afgevaardigden bedoeld in artikel 26 van
dit reglement, zo spoedig mogelijk, maar
uiterlijk binnen één week na de dag waarop
zij kennis hebben kunnen nemen van het in
het vorige lid bedoelde voornemen, aan de

artikel 18 lid 7 van dit reglement, alsmede de
centrale spelersraad en/of de centrale
trainersraad of diens commissies van
afgevaardigden als bedoeld in artikel 26 en
artikel 31B van dit reglement, kunnen de
raad van commissarissen betaald voetbal
aanbevelingen doen terzake van de
kandidaatstelling van de in lid 1 van dit artikel
bedoelde leden van de raad van
commissarissen betaald voetbal.
3. (ongewijzigd)

4. (ongewijzigd)

5. (ongewijzigd)

6. Ten minste twee weken vóór het schriftelijk
bekend maken van de kandidaatstelling,
maakt de raad van commissarissen betaald
voetbal onder strikte geheimhouding aan de
centrale spelersraad en de centrale
trainersraad of diens commissies van
afgevaardigden als bedoeld in artikel 26 en
artikel 31B van dit reglement, bekend ten
aanzien van welke kandidaten het
voornemen tot kandidaatstelling voor
benoeming bestaat.
7. Eveneens onder strikte geheimhouding laat
de centrale spelersraad en de centrale
trainersraad of diens commissies van
afgevaardigden als bedoeld in artikel 26 en
artikel 31B van dit reglement, zo spoedig
mogelijk, maar uiterlijk binnen één week na
de dag waarop zij kennis hebben kunnen
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raad van commissarissen betaald voetbal
weten of de centrale spelersraad bezwaar
heeft tegen de benoeming van een of meer
van de kandidaten die de raad van
commissarissen voornemens zijn kandidaat
te stellen voor benoeming.
Een bezwaar tegen de benoeming van een
kandidaat dient met redenen omkleed te zijn,
waarbij in ieder geval aangegeven dient te
worden waarom de betrokken kandidaat
ongeschikt zal zijn voor de vervulling van zijn
toekomstige taak als lid van de raad van
commissarissen.

8. In het geval dat de raad van commissarissen
betaald voetbal de kandidaat, tegen wiens
benoeming de centrale spelersraad bezwaar
heeft geuit, toch wenst kandidaat te stellen,
dient alvorens de raad van commissarissen
hiertoe kan overgaan, het bezwaar
ongegrond te zijn verklaard door een
commissie van bindend adviseurs, waarvan
de samenstelling en werkwijze door de raad
van commissarissen betaald voetbal en de
centrale spelersraad bij overeenkomst wordt
geregeld.

nemen van het in het vorige lid bedoelde
voornemen, aan de raad van
commissarissen betaald voetbal weten of de
centrale spelersraad en/of de centrale
trainersraad bezwaar heeft tegen de
benoeming van een of meer van de
kandidaten die de raad van commissarissen
voornemens zijn kandidaat te stellen voor
benoeming.
Een bezwaar tegen de benoeming van een
kandidaat dient met redenen omkleed te zijn,
waarbij in ieder geval aangegeven dient te
worden waarom de betrokken kandidaat
ongeschikt zal zijn voor de vervulling van zijn
toekomstige taak als lid van de raad van
commissarissen.
8. (ongewijzigd)

9. In het geval dat de raad van commissarissen
betaald voetbal de kandidaat, tegen wiens
benoeming de centrale trainersraad bezwaar
heeft geuit, toch wenst kandidaat te stellen,
dient alvorens de raad van commissarissen
hiertoe kan overgaan, het bezwaar
ongegrond te zijn verklaard door een
commissie van bindend adviseurs, waarvan
de samenstelling en werkwijze door de raad
van commissarissen betaald voetbal en de
centrale trainersraad bij overeenkomst wordt
geregeld.
Artikel 13 – Herbenoeming aftredende leden raad van commissarissen
1. De raad van commissarissen betaald voetbal 1. De raad van commissarissen betaald voetbal
maakt onder strikte geheimhouding ten
maakt onder strikte geheimhouding ten
minste 16 weken voor de najaarsvergadering
minste 16 weken voor de najaarsvergadering
waarin de betrokken leden van de raad van
waarin de betrokken leden van de raad van
commissarissen zullen aftreden, aan de
commissarissen zullen aftreden, aan de
centrale spelersraad of diens commissie van
centrale spelersraad en de centrale
afgevaardigden genoemd in artikel 26 van dit
trainersraad of diens commissies van
reglement, bekend welke aftredende leden
afgevaardigden genoemd in artikel 26 en
P. 117

Terug naar inhoudsopgave

het voornemens is voor herbenoeming
kandidaat te stellen.
2. Overeenkomstig het in artikel 11 lid 7 van dit
reglement bepaalde, laat de centrale
spelersraad of diens commissie van
afgevaardigden zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen twee weken na de dag,
waarop kennisgenomen is van het in lid 1
van dit artikel bedoelde voornemen, aan de
raad van commissarissen betaald voetbal
weten of de centrale spelersraad bezwaar
heeft tegen de benoeming van een of meer
van de beoogde kandidaten. Ten aanzien
van een aftredend lid van de raad van
commissarissen tegen wiens benoeming de
centrale spelersraad bezwaar heeft geuit, is
het in artikel 11 lid 8 van dit reglement van
toepassing.

3. Voor zover in dit artikel niet anders is
bepaald, is artikel 11 van dit reglement van
overeenkomstige toepassing.

artikel 31B van dit reglement, bekend welke
aftredende leden het voornemens is voor
herbenoeming kandidaat te stellen.
2. Overeenkomstig het in artikel 11 lid 7 van dit
reglement bepaalde, laat de centrale
spelersraad en de centrale trainersraad of
diens commissies van afgevaardigden zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee
weken na de dag, waarop kennisgenomen is
van het in lid 1 van dit artikel bedoelde
voornemen, aan de raad van
commissarissen betaald voetbal weten of de
centrale spelersraad en/of de centrale
trainersraad bezwaar heeft tegen de
benoeming van een of meer van de beoogde
kandidaten. Ten aanzien van een aftredend
lid van de raad van commissarissen tegen
wiens benoeming de centrale spelersraad
en/of de centrale trainersraad bezwaar heeft
geuit, is het in artikel 11 lid 8 respectievelijk
lid 9 van dit reglement van toepassing.
3. (ongewijzigd)

Artikel 18 – De algemene vergadering betaald voetbal
1. De algemene vergadering betaald voetbal
1. De algemene vergadering betaald voetbal
bestaat uit de rechtspersonen genoemd in
bestaat uit de rechtspersonen genoemd in
artikel 1 lid 4 van dit reglement alsmede twee
artikel 1 lid 4 van dit reglement, alsmede
door de centrale spelersraad aan te wijzen
twee door de centrale spelersraad aan te
stemgerechtigden.
wijzen stemgerechtigden alsmede één door
de centrale trainersraad aan te wijzen
stemgerechtigde.
2. De voorzitter van de raad van
2. (ongewijzigd)
commissarissen betaald voetbal, of bij diens
afwezigheid een ander door de raad van
commissarissen uit zijn midden aan te wijzen
lid, treedt op als voorzitter van de algemene
vergadering. Artikel 15 lid 3 tweede volzin
van dit reglement is niet van toepassing. In
afwijking van artikel 15 van dit reglement
geschiedt bijeenroeping van de algemene
vergadering door de directeur-bestuurder
betaald voetbal, die tevens optreedt als
secretaris van de algemene vergadering.
3. a. Elk van de leden genoemd in artikel 1 lid
3. a. Elk van de leden genoemd in artikel 1 lid
4 onder a van dit reglement heeft
4 onder a van dit reglement heeft
evenzoveel stemmen als er leden zijn
evenzoveel stemmen als er leden zijn
bedoeld in artikel 1 lid 4 onder b van dit
bedoeld in artikel 1 lid 4 onder b van dit
reglement.
reglement.
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b. Elk van de leden genoemd in artikel 1 lid
4 onder b van dit reglement heeft
evenzoveel stemmen als er leden zijn
bedoeld in artikel 1 lid 4 onder a van dit
reglement.
c. Elk van de door de centrale spelersraad
aangewezen stemgerechtigden heeft
evenzoveel stemmen als er leden zijn
bedoeld in artikel 1 lid 4 onder b van dit
reglement dan wel evenzoveel stemmen
als er leden zijn als bedoeld in artikel 1, lid
4 onder a van dit reglement indien dit
aantal hoger is.

4. a. Elk van de rechtspersonen genoemd in
artikel 1 lid 4 van dit reglement wijst een
gemachtigde aan en een plaatsvervanger
die de rechtspersoon, met inachtneming
van het hierna onder b bepaalde, ter
vergadering kunnen vertegenwoordigen.
b. Ter vergadering wordt de rechtspersoon
vertegenwoordigd door de onder a
genoemde gemachtigde en bij diens
verhindering, door zijn plaatsvervanger.
De plaatsvervanger treedt alsdan in alle
rechten en verplichtingen van de
gemachtigde.
5. De gemachtigden van de in lid 1 bedoelde
rechtspersonen, worden door hun bestuur
aangewezen voor de duur van één jaar en
hebben zitting van de dag na de jaarlijkse
najaarsvergadering tot de dag na de
daaropvolgende najaarsvergadering, met
dien verstande, dat zij gedurende dat jaar
door een besluit van het bestuur van de
desbetreffende betaaldvoetbalorganisatie
kunnen worden vervangen, in welk geval de
opvolger in de plaats treedt van de
gemachtigde, die wordt vervangen.
Vervanging kan niet eerder plaatsvinden, dan
nadat het bestuur hiervan een schriftelijke
kennisgeving heeft ontvangen.

b. Elk van de leden genoemd in artikel 1 lid
4 onder b van dit reglement heeft
evenzoveel stemmen als er leden zijn
bedoeld in artikel 1 lid 4 onder a van dit
reglement.
c. Elk van de door de centrale spelersraad
aangewezen stemgerechtigden heeft
evenzoveel stemmen als er leden zijn
bedoeld in artikel 1 lid 4 onder b van dit
reglement dan wel evenzoveel stemmen
als er leden zijn als bedoeld in artikel 1, lid
4 onder a van dit reglement indien dit
aantal hoger is.
d. De door de centrale trainersraad
aangewezen stemgerechtigde heeft
evenzoveel stemmen als er leden zijn
bedoeld in artikel 1 lid 4 onder b van dit
reglement dan wel evenzoveel stemmen
als er leden zijn als bedoeld in artikel 1, lid
4 onder a van dit reglement indien dit
aantal hoger is.
4. (ongewijzigd)

5. (ongewijzigd)
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6. De door de centrale spelersraad
aangewezen stemgerechtigden hebben
zitting van de dag na de jaarlijkse
najaarsvergadering tot de dag na de
daaropvolgende najaarsvergadering, met
dien verstande, dat zij door een besluit van
de centrale spelersraad kunnen worden
vervangen, in welk geval de opvolger in de
plaats treedt van de stemgerechtigde, die
wordt vervangen. Vervanging kan niet eerder
plaatsvinden, dan nadat het bestuur hiervan
vóór de aanvang der vergadering
kennisgeving heeft ontvangen.
7. De gemachtigden en de door de centrale
spelersraad aangewezen stemgerechtigden
worden in dit reglement tezamen aangeduid
als afgevaardigden. Als afgevaardigden
kunnen slechts meerderjarige, natuurlijke
personen optreden die als bestuurder of
directielid van een betaaldvoetbalorganisatie,
dan wel als lid van de centrale spelersraad
bij het betaald voetbal zijn betrokken. Zij
brengen hun stem vrij van mandaat uit.

8. Adviserende leden van de algemene
vergadering betaald voetbal zijn:
a. ereleden van de KNVB;
b. leden van het bondsbestuur;
c. de (leden van de) tuchtrechtelijke organen
betaald voetbal;
d. de leden van de reglementscommissie;
e. de leden van de beroepscommissie
licentiezaken betaald voetbal;
f. de leden van de licentiecommissie
betaald voetbal;
g. de leden van de commissie van
afgevaardigden van de centrale
spelersraad;
h. drie leden, die de oefenmeesters in het
betaald voetbal vertegenwoordigen en als
zodanig door hen, blijkens schriftelijke
volmacht, zijn benoemd;
i. twee leden, die de scheidsrechters in het
betaald voetbal vertegenwoordigen en als
zodanig door hen, blijkens schriftelijke
volmacht, zijn benoemd.

6. De door de centrale spelersraad en de door
de centrale trainersraad aangewezen
stemgerechtigden hebben zitting van de dag
na de jaarlijkse najaarsvergadering tot de
dag na de daaropvolgende
najaarsvergadering, met dien verstande, dat
zij door een besluit van de centrale
betreffende spelersraad kunnen worden
vervangen, in welk geval de opvolger in de
plaats treedt van de stemgerechtigde, die
wordt vervangen. Vervanging kan niet eerder
plaatsvinden, dan nadat het bestuur hiervan
vóór de aanvang der vergadering
kennisgeving heeft ontvangen.
7. De gemachtigden en de door de centrale
spelersraad en de centrale trainersraad
aangewezen stemgerechtigden worden in dit
reglement tezamen aangeduid als
afgevaardigden. Als afgevaardigden kunnen
slechts meerderjarige, natuurlijke personen
optreden die als bestuurder of directielid van
een betaaldvoetbalorganisatie, dan wel als
lid van de centrale spelersraad of als lid van
de centrale trainersraad bij het betaald
voetbal zijn betrokken. Zij brengen hun stem
vrij van mandaat uit.
8. Adviserende leden van de algemene
vergadering betaald voetbal zijn:
a. ereleden van de KNVB;
b. leden van het bondsbestuur;
c. de (leden van de) tuchtrechtelijke organen
betaald voetbal;
d. de leden van de reglementscommissie;
e. de leden van de beroepscommissie
licentiezaken betaald voetbal;
f. de leden van de licentiecommissie
betaald voetbal;
g. de leden van de commissie van
afgevaardigden van de centrale
spelersraad;
h. drie leden, die de oefenmeesters in het
betaald voetbal vertegenwoordigen en als
zodanig door hen, blijkens schriftelijke
volmacht, zijn benoemdde leden van de
commissie van afgevaardigden van de
centrale trainersraad;
i. twee leden, die de scheidsrechters in het
betaald voetbal vertegenwoordigen en als
zodanig door hen, blijkens schriftelijke
volmacht, zijn benoemd.
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9. Adviserende leden van de algemene
vergadering betaald voetbal alsmede de
leden van de raad van commissarissen
betaald voetbal, hebben toegang tot de
algemene vergadering betaald voetbal en
hebben het recht daarin het woord te voeren.
10. De notulen van de vergadering worden ter
kennis gebracht van de in dit artikel
genoemde afgevaardigden, alsmede de
adviserende leden genoemd in lid 8 van dit
artikel, en worden op de eerstvolgende
algemene vergadering betaald voetbal
vastgesteld.
11. De leden van de algemene vergadering
betaald voetbal zijn gerechtigd gemaakte
kosten voor het bijwonen van een algemene
vergadering betaald voetbal bij het bestuur
betaald voetbal te declareren, met
inachtneming van de door het bestuur
betaald voetbal vast te stellen maxima.

9. (ongewijzigd)

10. (ongewijzigd)

11. (ongewijzigd)

Artikel 19 – Agendering algemene vergaderingen
1. en 2.
1. en 2. (ongewijzigd)
3. Voorstellen kunnen aan de agenda van een
3. Voorstellen kunnen aan de agenda van een
algemene vergadering betaald voetbal
algemene vergadering betaald voetbal
worden toegevoegd, indien zij:
worden toegevoegd, indien zij:
- voorzien zijn van een toelichting en
- voorzien zijn van een toelichting en
- door ten minste vijf afgevaardigden als
- door ten minste vijf afgevaardigden als
bedoeld in artikel 18 lid 7 van dit
bedoeld in artikel 18 lid 7 van dit
reglement, dan wel door de centrale
reglement, dan wel door de centrale
spelersraad
spelersraad, dan wel door de centrale
- ten minste één week voor de dag van
trainersraad
de algemene vergadering schriftelijk bij
- ten minste één week voor de dag van
het bestuur betaald voetbal zijn
de algemene vergadering schriftelijk bij
ingediend.
het bestuur betaald voetbal zijn
ingediend.
4. en 5.
4. en 5. (ongewijzigd)

Titel 6: Centrale spelersraad en centrale trainersraad
Artikel 31A (nieuw)
1. Met inachtneming van het bepaalde in de
volgende leden van dit artikel hebben de
coaches/trainers van de
betaaldvoetbalorganisaties het recht een
centrale trainersraad samen te stellen
volgens een door hen zelf vast te stellen
procedure.
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.

2. Indien geen centrale trainersraad is
samengesteld en ten minste 8 van de in het
vorige lid genoemde coaches/trainers daartoe
de wens te kennen geven, is het bestuur
betaald voetbal verplicht de procedure als
bedoeld in lid 1 te starten en zo nodig in
overleg met de verzoekers te voltooien.
3. De centrale trainersraad kan zich zo nodig in
overleg met het bestuur betaald voetbal en
de vakorganisatie(s) een secretariaat
verschaffen.
4. De centrale trainersraad dient uit ten minste
zes personen te bestaan, waarvan ten minste
tweederde dient te bestaan uit actieve
coaches/trainers in het betaald voetbal. Met
inachtneming van het bepaalde in artikel 35
lid 4 van dit reglement mag ten hoogste een
derde van de centrale trainersraad bestaan
uit door de coaches/trainers in het betaald
voetbal benoemde andere personen, niet
zijnde actieve coaches/trainers in het betaald
voetbal, mits deze personen lid zijn van de
KNVB.

Artikel 31B (nieuw)
1. De centrale trainersraad benoemt uit zijn
midden een commissie van afgevaardigden,
bestaande uit tenminste vier en ten hoogste
zes leden, die als adviserende leden de
algemene vergadering betaald voetbal
kunnen bijwonen.
2. Aan het bestuur betaald voetbal wordt zo
spoedig mogelijk schriftelijk kennisgegeven,
welke personen als lid van de commissie van
afgevaardigden zijn benoemd.
3. a. De centrale trainersraad kan bepaalde
taken en bevoegdheden aan de
commissie van afgevaardigden delegeren.
b. In ieder geval wordt de commissie van
afgevaardigden geacht bevoegd te zijn
tot overleg met het bestuur betaald
voetbal over onderwerpen als bedoeld in
artikel 31C van dit reglement.
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Artikel 31C (nieuw)
1. Het bestuur betaald voetbal en de algemene
vergadering betaald voetbal dienen de
centrale trainersraad om advies te vragen
over elk door hen voorgenomen besluit tot:
- overdacht van de gehele of gedeeltelijke
zeggenschap over de gang van zaken in
de sectie betaald voetbal, dan wel andere
belangrijke wijzigingen in de organisatie
ervan of verdeling van bevoegdheden
daarin;
- het instellen, overnemen of afstoten van
een instantie of orgaan, dan wel de
zeggenschap daarover, welke instantie of
orgaan mede bepalend is voor de gehele
of gedeeltelijke gang van zaken binnen de
sectie betaald voetbal;
- het aanbrengen van belangrijke
wijzigingen in of het verbreken van
duurzame samenwerking met een andere
sectie, afdeling of orgaan binnen de KNVB
of met één van de organisaties, welke in
het betaald voetbal bedrijfsmatig
werkzaam zijn;
- het gedeeltelijk beëindigen van de
activiteiten binnen de sectie betaald
voetbal, dan wel belangrijke inkrimping,
uitbreiding of andere wijziging van die
activiteiten;
- het vaststellen van de begroting, zoals
bedoeld in de artikelen 18 lid 2b en 19 lid
2a aanhef Statuten en artikel 41 van dit
reglement, alsmede het daarop
gebaseerde beleidsplan;
- het verstrekken en formuleren van een
adviesopdracht aan een deskundige of
commissie van deskundigen van buiten de
sectie betaald voetbal betreffende
aangelegenheden, die kunnen leiden tot
besluiten waarvoor het advies of de
instemming van de centrale trainersraad
verzocht dient te worden;
- vaststelling, wijziging of intrekking van
reglementsbepalingen die direct
betrekking hebben op het sluiten en
beëindigen van arbeidsovereenkomsten
tussen coaches/trainers en
betaaldvoetbalorganisaties;
- vaststelling, wijziging of intrekking van
reglementsbepalingen waarin rechten en
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plichten opgenomen worden die direct in
de individuele arbeidsverhoudingen
tussen coaches/trainers en
betaaldvoetbalorganisaties zullen gelden.

2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van
overeenkomstige toepassing op
voorgenomen besluiten van de organen van
de sectie betaald voetbal als genoemd in
artikel 2 van dit reglement, voor zover deze
besluiten gebaseerd zijn op een aan deze
organen gedelegeerde bevoegdheid van het
bestuur betaald voetbal of de algemene
vergadering betaald voetbal.
Artikel 31D (nieuw)
1. De adviesaanvraag moet schriftelijk en goed
gedocumenteerd en gemotiveerd gedaan
worden op een zodanig tijdstip, dat het van
wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen
besluit.
2. Op verzoek van de centrale trainersraad dan
wel van diens commissie van afgevaardigden
pleegt het bestuur betaald voetbal overleg
over het voorgenomen besluit.
3. Het bestuur betaald voetbal kan te allen tijde
mondeling advies vragen aan de commissie
van afgevaardigden in welk geval op verzoek
van deze commissie ten spoedigste, doch ten
hoogste binnen 14 dagen na de dag waarop
advies is gevraagd, overleg zal plaatsvinden
tussen het bestuur betaald voetbal en de
commissie of een afvaardiging van beide.
4. De centrale trainersraad kan zijn advies
schriftelijk of mondeling uitbrengen.
Artikel 31E (nieuw)
Een besluit van het bestuur betaald voetbal of
de algemene vergadering betaald voetbal,
waarvoor geen advies is aangevraagd, is
ongeldig tenzij:
a. het een besluit is dat niet valt onder de
besluiten als bedoeld in artikel 31C van dit
reglement;
b. zich zodanig bijzondere omstandigheden
voordoen, dat van het betrokken orgaan met
het oog op het algemeen belang van het
betaald voetbal niet gevergd kon worden om
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vóór het totstandkomen van het besluit
advies aan te vragen; het bestuur betaald
voetbal dient in zo’n geval van dat besluit en
die omstandigheden onverwijld kennis te
geven aan de centrale trainersraad of diens
commissie van afgevaardigden;
c. de centrale trainersraad of diens commissie
van afgevaardigden achteraf het besluit
alsnog accepteert, welke acceptatie
aanwezig geacht wordt te zijn, indien de
centrale trainersraad of diens commissie van
afgevaardigden niet binnen één maand na de
dag van kennisneming van het besluit zich op
de ongeldigheid ervan heeft beroepen.
Artikel 31F (nieuw)
1. Indien het advies van de centrale
trainersraad niet of niet geheel is gevolgd,
wordt aan de centrale trainersraad schriftelijk
meegedeeld waarom van het advies is
afgeweken.
2. Tenzij het besluit overeenstemt met het
advies van de centrale trainersraad of diens
commissie van afgevaardigden, is het
bestuur betaald voetbal verplicht de
uitvoering van een besluit op te schorten tot
twee weken na de dag waarop de centrale
trainersraad of diens commissie van
afgevaardigden in kennis is gesteld van dat
besluit.
3. De in het vorige lid genoemde verplichting
vervalt, indien de centrale trainersraad of
diens commissie van afgevaardigden zulks te
kennen geeft. Zolang dat niet het geval is, is
het voor het bestuur betaald voetbal
verboden om het besluit uit te voeren in de
periode, waarin de uitvoering moet worden
opgeschort.
Artikel 35 – Onverenigbaarheden van functies
1. a. Met inachtneming van het bepaalde in
artikel 37 lid 4 van de Statuten geldt dat
het lidmaatschap van het bestuur betaald
voetbal of de raad van commissarissen
betaald voetbal niet verenigbaar is met
een functie bij de tuchtrechtelijke organen,
noch met een besturende functie in één
van de belangenorganisaties voor
werknemers of werkgevers in het
betaalde voetbal, de ECV of de CED.

1. a. Met inachtneming van het bepaalde in
artikel 37 lid 4 van de Statuten geldt dat
het lidmaatschap van het bestuur betaald
voetbal of de raad van commissarissen
betaald voetbal niet verenigbaar is met
een functie bij de tuchtrechtelijke organen,
noch met een besturende functie in één
van de belangenorganisaties voor
werknemers of werkgevers in het
betaalde voetbal, de ECV of de CED.
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b Bestuursleden kunnen bovendien geen in
het betaald voetbal actieve speler of
oefenmeester zijn noch een functie
bekleden in of ten behoeve van de
centrale spelersraad.
2. en 3.
4. Personen die deel uitmaken van de centrale
spelersraad, die niet actief speler zijn, is het
niet toegestaan een functie in de bestuurlijke
of de rechtsprekende macht in de KNVB of
een functie bij de overige tuchtrechtelijke
organen en de licentiecommissie betaald
voetbal te bekleden.

5.
Artikel 36 – Benoemingen
1. t/m 3.
4. De kandidaatstelling van twee leden van de
adviescommissie tuchtrecht zal geschieden
door de centrale spelersraad.

5. t/m 7.
8. Het bepaalde in dit artikel is niet van
toepassing op de kandidaatstelling en
benoeming van de leden van de centrale
spelersraad en diens commissie van
afgevaardigden.

b Bestuursleden kunnen bovendien geen in
het betaald voetbal actieve speler of
coach/trainer oefenmeester zijn noch een
functie bekleden in of ten behoeve van de
centrale spelersraad alsmede de centrale
trainersraad.
2. en 3. (ongewijzigd)
4. Personen die deel uitmaken van de centrale
spelersraad respectievelijk de centrale
trainersraad, die niet actief speler
respectievelijk coach/trainer zijn, is het niet
toegestaan een functie in de bestuurlijke of
de rechtsprekende macht in de KNVB of een
functie bij de overige tuchtrechtelijke organen
en de licentiecommissie betaald voetbal te
bekleden.
5. (ongewijzigd)

1. t/m 3. (ongewijzigd)
4. (ongewijzigd)

5. De kandidaatstelling van twee leden van de
adviescommissie tuchtrecht zal geschieden
door de centrale trainersraad.
65. t/m 87. (hernummerd)
98. Het bepaalde in dit artikel is niet van
toepassing op de kandidaatstelling en
benoeming van de leden van de centrale
spelersraad en de leden van de centrale
trainersraad en diens commissies van
afgevaardigden.

Licentiereglement Betaald Voetbal
Artikel 14 – Overzicht maatregelen en sancties
1. De maatregelen en/of sancties die kunnen
worden opgelegd indien een
licentiehouder/licentieaanvrager niet, niet
adequaat of niet tijdig voldoet aan één of
meer van de voor hem geldende
verplichtingen krachtens dit reglement zijn:
a. publieke waarschuwing;
b. het vaststellen van het sanctietraject bij
de goedkeuring van het plan van aanpak
als bedoeld in artikel 6 lid 10 van dit
reglement waarin vastligt welke sancties -

1. De maatregelen en/of sancties die kunnen
worden opgelegd indien een
licentiehouder/licentieaanvrager niet, niet
adequaat of niet tijdig voldoet aan één of
meer van de voor hem geldende
verplichtingen krachtens dit reglement zijn:
a. publieke waarschuwing;
b. het vaststellen van het sanctietraject bij
de goedkeuring van het plan van aanpak
als bedoeld in artikel 6 lid 10 van dit
reglement waarin vastligt welke sancties P. 126
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c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

in voorkomende gevallen
achtereenvolgend - zijn verbonden aan
het niet of niet tijdig voldoen aan de in het
plan van aanpak geformuleerde
prestaties.
een externe garantstelling te overleggen,
waaronder in ieder geval wordt verstaan
een bankgarantie en/of een private
garantie van natuurlijke- of
rechtspersonen, mits jegens de
licentiecommissie genoegzaam wordt
aangetoond dat de gegarandeerde
bedragen daadwerkelijk beschikbaar en
op eerste verzoek inbaar zijn;
geldboete van ten hoogste € 100.000,per overtreding en/of niet nakomen van
een verplichting;
een of meer wedstrijdpunten in mindering
op de ranglijst van de competitie voor het
eerste elftal en/of, indien van toepassing,
het tweede elftal. Hierbij geldt dat indien
deze sanctie onherroepelijk is geworden
nadat de laatste wedstrijd in de reguliere
competitie van dat seizoen is gespeeld,
de wedstrijdpunten in mindering worden
gebracht bij aanvang van het
eerstvolgende seizoen;
het gedurende een bepaalde periode,
zulks met een maximum van drie
seizoenen, niet verlenen van een UEFA
licentie;
[uitsluiting van (verdere) deelname van
het eerste en/of, indien van toepassing,
het tweede elftal van een licentiehouder
aan de competities betaald voetbal;]*
[plaatsing in een lagere competitie van het
eerste en/of, indien van toepassing, het
tweede elftal van een licentiehouder met
ingang van het eerstvolgende seizoen in
gevallen als bepaald in artikel 17 van dit
reglement;]*
het intrekken van een licentie, zulks met
inachtneming van het adviesrecht van de
centrale spelersraad krachtens artikel 27
van het Reglement Betaald Voetbal.

2. t/m 8.

in voorkomende gevallen
achtereenvolgend - zijn verbonden aan
het niet of niet tijdig voldoen aan de in het
plan van aanpak geformuleerde
prestaties.
c. een externe garantstelling te overleggen,
waaronder in ieder geval wordt verstaan
een bankgarantie en/of een private
garantie van natuurlijke- of
rechtspersonen, mits jegens de
licentiecommissie genoegzaam wordt
aangetoond dat de gegarandeerde
bedragen daadwerkelijk beschikbaar en
op eerste verzoek inbaar zijn;
d. geldboete van ten hoogste € 100.000,per overtreding en/of niet nakomen van
een verplichting;
e. een of meer wedstrijdpunten in mindering
op de ranglijst van de competitie voor het
eerste elftal en/of, indien van toepassing,
het tweede elftal. Hierbij geldt dat indien
deze sanctie onherroepelijk is geworden
nadat de laatste wedstrijd in de reguliere
competitie van dat seizoen is gespeeld,
de wedstrijdpunten in mindering worden
gebracht bij aanvang van het
eerstvolgende seizoen;
f. het gedurende een bepaalde periode,
zulks met een maximum van drie
seizoenen, niet verlenen van een UEFA
licentie;
g. [uitsluiting van (verdere) deelname van
het eerste en/of, indien van toepassing,
het tweede elftal van een licentiehouder
aan de competities betaald voetbal;]*
h. [plaatsing in een lagere competitie van het
eerste en/of, indien van toepassing, het
tweede elftal van een licentiehouder met
ingang van het eerstvolgende seizoen in
gevallen als bepaald in artikel 17 van dit
reglement;]*
i. het intrekken van een licentie, zulks met
inachtneming van het adviesrecht van de
centrale spelersraad en de centrale
trainersraad krachtens artikel 27 en artikel
31C van het Reglement Betaald Voetbal.
2. t/m 8. (ongewijzigd)
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Toelichting:
Tijdens de algemene vergadering betaald voetbal van 3 juli 2017 heeft de vergadering ingestemd met
de geformuleerde adviezen en voorgestelde besluiten in het rapport Verbinden| Veranderen|
Vertrouwen van de adviseurs Niek Jan van Kesteren en John Jaakke inzake het onderzoek naar de
governance en besluitvormingsprocessen in het betaalde voetbal. Onderdeel van de adviezen en
voorgestelde besluiten betreft het formuleren van een concrete veranderopdracht waaraan bestuur en
raad van commissarissen betaald voetbal uitvoering gaan geven. In de veranderopdracht wordt in
ieder geval aandacht besteed aan (o.a.): betrokkenheid (op basis van een goede afspiegeling) van de
leden van de sectie betaald voetbal van de KNVB bij besluitvorming binnen de sectie betaald voetbal
op efficiënte wijze, waaronder het formaliseren van de positie van de coaches betaald voetbal (CBV)
in de algemene vergadering betaald voetbal en het starten van overleg dienaangaande.
In 1985 is de CSR in het leven geroepen. Dit is gebeurd naar aanleiding van het rapport van de
externe commissie betreffende “het voorstel tot structurele wijziging in het zeggenschapsmodel in de
sectie betaald voetbal ter oplossing van de huidige bestuurlijke impasse”. Dit rapport wordt ook wel
het “rapport Dijk” genoemd (zulks naar de voorzitter van de commissie, de heer P.L. Dijk).
In haar voorstellen heeft de commissie Dijk de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) als
uitgangspunt gekozen voor zover het gaat om de systematiek van de wet. Het onderscheid tussen
adviesrecht en instemmingsrecht is daarbij overgenomen, maar verder ingevuld binnen de
verenigingsrechtelijke kaders.
Nu reeds een model bestaat voor inspraak van spelers betreffende de besluitvorming binnen de sectie
betaald voetbal van de KNVB, zijn het bestuur en de raad van commissarissen betaald voetbal van
mening dat hierbij kan worden aangesloten voor wat betreft het formaliseren van de positie van de
coaches betaald voetbal in de sectie betaald voetbal (en er derhalve niet een geheel nieuwe
systematiek behoeft te worden ontwikkeld). Op basis daarvan wordt voorgesteld de zogeheten
centrale trainersraad adviesrecht te verlenen ten aanzien van gespecificeerde voorgenomen besluiten
van het bestuur en de algemene vergadering betaald voetbal.
Het bestuur en de raad van commissarissen betaald voetbal zijn geen voorstander van het verlenen
van instemmingsrecht aan deze centrale trainersraad ten aanzien van bepaalde voorgenomen
besluiten van het bestuur betaald voetbal en de algemene vergadering betaald voetbal. De reden
hiervoor is voornamelijk dat het aantal trainers dat als zodanig actief is in het betaald voetbal van
volstrekt andere orde is dan het aantal spelers dat actief is in de sectie betaald voetbal.
De afgelopen periode hebben de KNVB en de CBV over het bovenstaande overlegd. Op basis
daarvan worden onderhavige reglementswijzigingen voorgesteld.

P. 128

Terug naar inhoudsopgave

11.13 BOND – Aansluiting ISR (Instituut Sportrechtspraak)
Te nemen besluit tijdens de bondsvergadering
1. Kennisnemen van het besluit om aan te sluiten bij het Instituut Sportrechtspraak.
2. Instemmen met het besluit tijdens de bondsvergadering.

Toelichting
Bij agendapunt 7 is de inhoudelijke motivatie die aanleiding geeft voor de keuze aansluiting te zoeken
bij het ISR. In de bijgaande reglementen worden de noodzakelijke wijzigingen doorgevoerd om deze
aansluiting reglementair goed te regelen. Onderaan de wijzigingsvoorstellen is nog een nadere
toelichting opgenomen die grotendeels overeenkomt met de toelichting op agendapunt 7.

P. 129

Terug naar inhoudsopgave

AFKORTINGEN EN BEGRIPSBEPALINGEN
ISR

Instituut Sportrechtspraak

STATUTEN
Artikel 2 – Organisatie van de KNVB
1. De KNVB kent secties, districten en kieskringen. De secties, districten en kieskringen hebben geen
rechtspersoonlijkheid.
2. Organen van de KNVB zijn:
a. het bondsbestuur;
b. de vergadering van toezichthouders;
c. de bondsvergadering;
d. de sectiebesturen;
e. de raad van commissarissen betaald voetbal;
f. de algemene vergadering betaald voetbal;
g. de raad van toezicht amateurvoetbal;
h. de algemene vergadering amateurvoetbal, ook genaamd ledenraad amateurvoetbal;
i. de commissies met een rechtsprekende taak;
j. de overige tuchtrechtelijke organen;
k. de licentiecommissie betaald voetbal;
l. personen en commissies die bij of krachtens de Statuten of reglementen van de KNVB zijn
belast met een nader omschreven taak en waarbij aan hen beslissingsbevoegdheid is
toegekend
m. de kamers van de tuchtcommissie en de commissie van beroep van het ISR die belast zijn met
de behandeling van dopingzaken voor zover deze kamers zaken ten aanzien van leden van de
KNVB behandelen;
l.n. de aanklager en de kamers van de tuchtcommissie en de commissie van beroep van het ISR
die belast zijn met de behandeling van zaken betreffende seksuele intimidatie voor zover deze
aanklager en kamers zaken ten aanzien van leden van de KNVB behandelen.
3. Organen en leden van organen van de KNVB als genoemd in artikel 2 lid 2 van de Statuten, zijn
verplicht tot geheimhouding van informatie die hen in het kader van hun lidmaatschap van deze
organen is verstrekt en/of zal worden verstrekt en waarvan zij weten of redelijkerwijs hadden
moeten weten dat deze informatie van vertrouwelijke aard is. Een orgaan kan zelfstandig bepalen
dat informatie van vertrouwelijke aard is.
4. Organen en leden van organen van de KNVB als genoemd in artikel 2 lid 2 van de Statuten zullen
hun functie op een behoorlijke en integere wijze vervullen.
5. Organen en leden van organen van de KNVB genoemd in artikel 2 lid 2 onder a, b, d, e, g, i, j, k, en
l, m en n van de Statuten, zullen zich bij de vervulling van hun functie richten naar het belang van
de KNVB en nemen niet deel aan de beraadslaging en/of besluitvorming indien zij daarbij een
direct of indirect persoonlijk belang hebben, dat tegenstrijdig is met het belang van de KNVB.
6. Alvorens een lid als orgaan of lid van een orgaan van de KNVB als genoemd in artikel 2 lid 2 van
de Statuten kan worden benoemd, informeert hij voorafgaand aan een eventuele benoeming door
het daartoe bevoegde orgaan schriftelijk laatstgenoemd orgaan over zijn betaalde of onbetaalde
(neven-)functies en werkzaamheden.
7. Elk lid van een bestuur, de raad van toezicht amateurvoetbal of de raad van commissarissen
betaald voetbal dient zijn betaalde of onbetaalde (neven-)functies en werkzaamheden jaarlijks
schriftelijk kenbaar te maken aan het orgaan dat hem heeft benoemd.
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Artikel 7 – Verplichtingen van de leden
1. Leden van de KNVB als genoemd in artikel 6 lid 1 van deze Statuten zijn verplicht:
a. de Statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten van haar organen, alsmede de door het
bondsbestuur en/of de sectiebesturen van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen, de
spelregels zoals vastgesteld door de International Football Association Board (IFAB) daaronder
begrepen, na te leven;
b. de belangen van de KNVB en/of van haar organen en/of van de voetbalsport in het algemeen
niet te schaden;
c. te aanvaarden en na te komen, de door de KNVB, mede namens de leden-rechtspersonen,
genoemd in artikel 6 lid 2 onder a, b en c van deze Statuten en/of de leden-natuurlijke personen
genoemd in artikel 6 lid 2 onder d en e van deze Statuten, aangegane verplichtingen jegens
één of meer derden aangaande de registratie van wedstrijden in beeld en geluid en de verkoop
en/of (online) exploitatie van die registraties en/of uitzendrechten of andere rechten die daarop
rusten, in het kader van VoetbalTV. Bij reglement kunnen hieromtrent nadere bepalingen
worden gesteld;
d. alle overige verplichtingen, welke de KNVB in naam van haar leden aangaat of welke uit het
lidmaatschap van de KNVB voortvloeien, te aanvaarden en na te komen. Tot deze
verplichtingen behoort onder meer het aanvaarden en nakomen van door de KNVB, mede
namens de individuele leden, genoemd in artikel 6 lid 2 onder a, b en c van deze Statuten,
aangegane verplichtingen jegens één of meer derden aangaande de verkoop en/of exploitatie
van televisie- en/of radio-opname- en/of uitzendrechten. Bij reglement zullen hieromtrent nadere
bepalingen worden gesteld.
2. De in artikel 6 genoemde leden zijn bovendien verplicht om voor de duur van het lidmaatschap van
de KNVB het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie van het ISR na te leven.
23. De in artikel 6 lid 2 onder a van deze Statuten genoemde verenigingen zijn bovendien verplicht in
haar statuten een bepaling op te nemen, inhoudende dat
- de tot haar of haar voetbalafdeling toetredende of toegetreden leden, dan wel
- degenen, die in de vereniging een al dan niet betaalde functie - welke dan ook - bekleden of
zullen bekleden,
zich verplichten lid van de KNVB te worden en te blijven.
34. De in artikel 6 lid 2 onder a van deze Statuten genoemde publiekrechtelijke rechtspersonen zijn
verplicht ervoor zorg te dragen dat degenen die in wat voor hoedanigheid dan ook via hen
deelnemen aan activiteiten georganiseerd door of onder auspiciën van de KNVB, zich verplichten
lid van de KNVB te worden en te blijven.
45. De in artikel 6 lid 2 onder b van deze Statuten genoemde naamloze vennootschappen en besloten
vennootschappen alsmede de in artikel 6 lid 2 onder b en c van deze Statuten genoemde
stichtingen zijn bovendien verplicht:
a. een bepaling in haar statuten op te nemen, welke inhoudt dat de betrokken rechtspersoon lid is
van de KNVB en op grond van de uit dit lidmaatschap voortvloeiende rechtsverhouding
gehouden is de Statuten, reglementen en besluiten van de KNVB in het algemeen en van de
sectie betaald voetbal in het bijzonder na te leven;
b. een bepaling in haar statuten op te nemen, krachtens welke het lidmaatschap van de KNVB
verplicht is voor een ieder die ten behoeve van de betrokken rechtspersoon uitkomt in of
anderszins betrokken is bij wedstrijden die onder verantwoordelijkheid van de KNVB worden
gespeeld, of die in de rechtspersoon een al dan niet betaalde functie bekleedt of zal bekleden.
56. De in artikel 6 van deze Statuten genoemde leden-rechtspersonen dienen steeds te beschikken
over door het bondsbestuur goedgekeurde statuten.
67. Behoudens de in deze Statuten en de nader in afzonderlijke reglementen vermelde verplichtingen
kunnen aan de leden slechts verplichtingen worden opgelegd na voorafgaande toestemming van
de desbetreffende algemene vergadering.
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87. Indien de KNVB in naam van de leden andere verplichtingen aangaat dan is bepaald in deze
Statuten, geldt dat het bondsbestuur respectievelijk een sectiebestuur daartoe door de
desbetreffende algemene vergadering bevoegd moet zijn verklaard, met dien verstande dat aan
een sectiebestuur slechts bevoegdheid kan worden toegekend om alleen in naam van de onder de
sectie ressorterende leden verplichtingen aan te gaan.
Artikel 8 – Rechtspraak
1. In het algemeen is strafbaar elk handelen of nalaten:
a. Dat in strijd is met de Statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten van haar organen,
alsmede de door het bondsbestuur en de sectiebesturen van toepassing verklaarde
wedstrijdbepalingen, de spelregels daaronder begrepen, en het Tuchtreglement Seksuele
Intimidatie van het ISR;
b. Dat de belangen van de KNVB en/of van haar organen en/of van de voetbalsport in het
algemeen schaadt.
2. a. Ingeval van overtreding van het bepaalde in lid 1 onder a en b zijn de in artikel 6 lid 1 van deze
Statuten genoemde leden onderworpen aan de tuchtrechtspraak, zulks met inachtneming van
de in artikel 9 genoemde reglementen.
b. Het onder a bepaalde is eveneens van toepassing op de in artikel 11 lid 3 van deze Statuten
genoemde deelnemers aan het recreatievoetbal, voor zover deze niet reeds uit anderen hoofde
lid zijn van de KNVB.
3. a. Geschillen tussen de leden van de KNVB onderling, voor zover deze samenhangen met de
voetbalsport in de ruimste zin van het woord, worden, met uitsluiting van de burgerlijke rechter
door arbitrage beslecht, zulks met inachtneming van het daartoe in het Arbitragereglement
bepaalde.
b. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van beide partijen verklaart dat dit het
geval is.
4. De KNVB en zijn leden erkennen het Court of Arbitration for Sport (CAS) als hoogste
beroepsinstantie tegen onherroepelijke en bindende uitspraken van (juridische organen van) de
FIFA en de UEFA en zullen de op de KNVB en/of zijn leden van toepassing zijnde uitspraken van
het CAS naleven.
5. Aan een uitspraak van een rechtsprekend orgaan en/of aan een beslissing van de overige
tuchtrechtelijke organen en/of de licentiecommissie betaald voetbal, kan noch door leden van de
KNVB noch door derden enig recht op schadevergoeding jegens de KNVB worden ontleend.
Evenmin kan aanspraak worden gemaakt op overspelen van één of meer wedstrijden.
Artikel 9 – Tuchtrechtspraak
1. a. De uitoefening van de tuchtrechtspraak, waaronder begrepen de registratie van
waarschuwingen geschiedt overeenkomstig:
- het Reglement Buitengewone Tuchtrechtspraak;
- het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal;
- het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal;
- het Dopingreglement KNVB en het Reglement Centrale Tuchtrechtspraak Doping KNVB;
- het Reglement Tuchtreglement Seksuele Intimidatie van het ISR KNVB en het Reglement
Centrale Tuchtrechtspraak Seksuele Intimidatie KNVB.
b. Van de onder a genoemde reglementen geschiedt de vaststelling en wijziging van:
- het Reglement Buitengewone Tuchtrechtspraak, het Dopingreglement KNVB, en het
Reglement Centrale Tuchtrechtspraak Doping KNVB, het Reglement Seksuele Intimidatie
KNVB en het Reglement Centrale Tuchtrechtspraak Seksuele Intimidatie KNVB: door de
bondsvergadering;
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-

het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal: door de algemene vergadering
amateurvoetbal;
- het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal: door de algemene vergadering betaald
voetbal
- het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie van het ISR door het bestuur van het ISR.
2. a. Met uitsluiting van andere organen zijn alleen de tuchtrechtelijke organen, genoemd in de in lid
1 genoemde reglementen, bevoegd om naar aanleiding van de daarin vermelde overtredingen
straffen op te leggen dan wel de door de scheidsrechter gegeven waarschuwingen te
registreren.
b. De tuchtrechtelijke organen kunnen bevoegdheden delegeren overeenkomstig de bepalingen
van de onder lid 1 genoemde reglementen.
3. De competentie, samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de in het vorige lid genoemde
organen, alsmede de straffen en de procesgang worden nader geregeld in de in lid 1 genoemde
reglementen.
4. De onherroepelijke straffen en/of maatregelen die door de tuchtrechtelijke organen van de
eredivisie vrouwen zijn uitgesproken, zullen door de tuchtrechtelijke organen genoemd in de in lid 1
genoemde reglementen, van dienovereenkomstige toepassing worden verklaard in de sectie
amateurvoetbal respectievelijk de sectie betaald voetbal.
Artikel 10 – Einde lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. van de in artikel 6 lid 2 onder a, b en c van deze Statuten genoemde verenigingen, stichtingen,
naamloze vennootschappen of besloten vennootschappen door:
- opzegging;
- ontzetting;
Faillietverklaring of ontbinding van een in artikel 6 lid 2 onder a, b of c van deze Statuten
genoemde vereniging, stichting, naamloze vennootschap of besloten vennootschap, is voor de
KNVB een grond voor opzegging als genoemd in dit artikellid.
b. van de in artikel 6 lid 2 onder d en e en artikel 6 lid 3 van deze Statuten genoemde natuurlijke
personen door:
- overlijden;
- opzegging;
- ontzetting.
Ten aanzien van een in artikel 6 lid 2 onder d of artikel 6 lid 3 onder a van deze Statuten
genoemde natuurlijke persoon is beëindiging van de tussen deze persoon en de desbetreffende
rechtspersoon bestaande rechtsbetrekking voor de KNVB een grond voor opzegging als
genoemd in dit artikellid.
2. a. Opzegging namens de KNVB geschiedt door het bestuur dat ingevolge artikel 6 lid 2 van deze
Statuten ook bevoegd is tot toelating van het desbetreffende lid.
b. Indien naar de mening van het bondsbestuur de algemene belangen van de KNVB in het
geding zijn, is in afwijking van het bepaalde in lid 2 onder a uitsluitend het bondsbestuur
bevoegd tot opzegging namens de KNVB.
3. Opzegging van het lidmaatschap door de KNVB of door een lid, genoemd in artikel 6 lid 2 onder a,
b en c van deze Statuten, kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met
inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden. Het lidmaatschap kan echter
onmiddellijk worden beëindigd indien van de KNVB redelijkerwijs niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het
vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen het was opgezegd.
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5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de financiële
verplichtingen van de leden zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
6. a. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid:
- in strijd handelt met de Statuten, reglementen of besluiten van de KNVB, of van haar
organen;
- de KNVB op onredelijke wijze benadeelt.
b. Ontzetting kan slechts bij wijze van tuchtrechtelijke maatregel worden uitgesproken en wel door:
- de centrale tuchtcommissie seksuele intimidatie van de KNVBhet ISR;
- de buitengewone tuchtcommissie van de KNVB;
- een tuchtcommissie amateurvoetbal;
- de tuchtcommissie betaald voetbal;
- de centrale beroepscommissie seksuele intimidatie van de KNVBhet ISR;
- de buitengewone commissie van beroep van de KNVB;
- een commissie van beroep amateurvoetbal;
- de commissie van beroep betaald voetbal.
c. Van een door een tuchtcommissie uitgesproken ontzetting kan de betrokkene binnen een
maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep gaan bij de desbetreffende commissie van
beroep. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
d. Van een door een commissie van beroep als eerste en enige uitgesproken ontzetting kan de
betrokkene binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep gaan bij de
desbetreffende algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep
is het lid geschorst.
7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage
voor het geheel verschuldigd.
8. Behoudens in geval van overlijden wordt enig gewezen lid, dat heeft opgezegd, geacht nog lid te
zijn uiterlijk tot het eind van het boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd:
a. zolang het lid niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de KNVB of
van één van haar organen, of
b. zolang enige andere aangelegenheid waarbij het lid betrokken is, niet is afgewikkeld, de
tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin begrepen.
Gedurende deze periode kan de betrokkene geen rechten uitoefenen, met uitzondering van het
recht om binnen de gestelde termijn in beroep te gaan.
9. Leden blijven ook na het einde van hun lidmaatschap aan de tuchtrechtspraak onderworpen met
betrekking tot een of meer overtredingen van de Statuten, reglementen en/of besluiten van de
KNVB en/of van haar organen gedurende de periode van hun lidmaatschap.
10. Voor de toepassing van de reglementen en besluiten die zien op de internationale overschrijving
van een speler, wordt een speler na beëindiging van zijn voetbalactiviteiten geacht lid te zijn
gebleven van de KNVB voor een periode van dertig maanden na het spelen van zijn laatste
bindende wedstrijd.

Artikel 23
1. Aan de bondsvergadering komen in de KNVB alle bevoegdheden toe, die niet door wet of Statuten
aan andere organen zijn opgedragen.
2. De aan de bondsvergadering toekomende wetgevende macht betreft de bevoegdheid om de
Statuten en de in dit lid genoemde reglementen te wijzigen en/of aan te vullen:
a. Algemeen Reglement;
b. Reglement Amateurbepalingen;
c. Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen, Opleidingsvergoeding en
Solidariteitsbijdrage;
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d. Reglement Landelijke Jeugdcompetities;
e. Reglement Buitengewone Tuchtrechtspraak;
f. Arbitragereglement;
g. Dopingreglement KNVB;
h. Reglement Centrale Tuchtrechtspraak Doping KNVB;
i. Reglement Seksuele Intimidatie KNVB;
j. Reglement Centrale Tuchtrechtspraak Seksuele Intimidatie KNVB;
ik. overige reglementen, die door de bondsvergadering worden vastgesteld.
Artikel 31 – Statuten, reglementen, uitvoeringsbesluiten en wijzigingsbesluiten
1. a. Statutenwijzigingen treden in werking zodra van de statutenwijziging een notariële akte is
opgemaakt en deze is gepasseerd.
b. Nieuwe reglementen of wijzigingen in reglementen treden in werking op de eenentwintigste dag
na de dag waarop de desbetreffende algemene vergadering het besluit tot vaststelling of
wijziging van het reglement heeft aangenomen, tenzij anders zal worden bepaald.
2. Van iedere vaststelling of wijziging van de Statuten alsmede van een reglement wordt mededeling
gedaan via het door het bondsbestuur voor publicaties aangewezen medium onder vermelding van
de datum van inwerkingtreding en met letterlijke weergave van de tekst van de aangenomen
bepaling(en).
3. a. Het bondsbestuur en de sectiebesturen amateurvoetbal en betaald voetbal zijn bevoegd om in
spoedeisende gevallen waarin de Statuten of reglementen niet voorzien, voor de duur van ten
hoogste één jaar een uitvoeringsbesluit vast te stellen. Een dergelijk besluit dient aan de
eerstvolgende bondsvergadering respectievelijk algemene vergadering amateurvoetbal of
algemene vergadering betaald voetbal ter bekrachtiging te worden voorgelegd.
b. Het bondsbestuur en het sectiebestuur betaald voetbal zijn bevoegd om in spoedeisende
gevallen, voor de duur van ten hoogste één jaar terzake van de hierna genoemde reglementen,
gehoord de reglementscommissie, een wijzigingsbesluit vast te stellen. Het voorgenomen
besluit dient ten minste twee weken voor de vergadering van het desbetreffende bestuur
gepubliceerd te worden met vermelding van de termijn waarbinnen gereageerd kan worden aan
dat bestuur.
Een dergelijk besluit dient aan de eerstvolgende bondsvergadering respectievelijk
sectievergadering ter bekrachtiging te worden voorgelegd, zulks op straffe van verval met
ingang van een dag na de desbetreffende algemene vergadering. De bevoegdheid van het
bondsbestuur bestrijkt de volgende reglementen:
- Algemeen Reglement;
- Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen, Opleidingsvergoeding en
Solidariteitsbijdrage;
- Reglement Landelijke Jeugdcompetitie;
- Dopingreglement KNVB;
- Reglement Centrale Tuchtrechtspraak Doping KNVB;
- Reglement Seksuele Intimidatie KNVB;
- Reglement Centrale Tuchtrechtspraak Seksuele Intimidatie KNVB;
- Reglement Kwaliteit- en Performancemodel Jeugdopleidingen;
- Reglement Intermediairs;
- Reglement Gezamenlijke Jeugdopleiding.
De bevoegdheid van het bestuur betaald voetbal bestrijkt alle reglementen betaald voetbal met
uitzondering van het Reglement Betaald Voetbal.
c. Een uitvoeringsbesluit respectievelijk een wijzigingsbesluit is bindend voor alle leden van de
KNVB respectievelijk voor alle onder een sectie ressorterende leden en heeft kracht van
reglement.
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d. De bevoegdheid om een uitvoeringsbesluit of een wijzigingsbesluit te nemen als bedoeld in dit
lid, bestrijkt niet het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie van het ISR.
4. Het in lid 3 bepaalde is niet van toepassing op uitvoeringsbesluiten, waarin heffingen, bedragen of
percentages, welke voor een bepaalde tijdsduur zullen gelden, worden vastgelegd.
5. Een uitvoeringsbesluit dan wel een wijzigingsbesluit is bindend voor de leden vanaf de dag dat het
besluit via het door het bondsbestuur voor publicaties aangewezen medium is gepubliceerd.

Artikel 33 – Taken reglementscommissie
1. De reglementscommissie heeft tot taak het adviseren over aangelegenheden de Statuten,
reglementen of andere regelingen en besluiten van algemene strekking betreffende.
2. a. Indien onduidelijkheid bestaat over de betekenis van een bepaling in de Statuten, een
reglement of een andere regeling of besluit van algemene strekking, kan een lid of orgaan van
de KNVB aan de reglementscommissie vragen om uitleg van deze bepaling behoudens voor
zover het betreft het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie van het ISR.
b. Indien een bepaalde zaak aanhangig is bij:
- een orgaan genoemd in de Statuten of reglementen van de KNVB;
- het college van arbiters;
- een ander rechtsprekend orgaan van de KNVB;
- een orgaan van de KNVB, waaraan het nemen van bepaalde besluiten exclusief is
toevertrouwd,
kan uitsluitend dit orgaan om uitleg van de desbetreffende bepaling vragen.
3. De reglementscommissie zal binnen zes weken na ontvangst van een schriftelijk verzoek daartoe
uitspraak doen met betrekking tot de desbetreffende vraag. De reglementscommissie kan deze
termijn verlengen met nog één termijn van ten hoogste zes weken indien zij het nodig oordeelt om
andere personen te horen en/of anderszins nadere informatie in te winnen.
4. De uitspraken van de reglementscommissie naar aanleiding van een verzoek als bedoeld in lid 2
onder a zijn voor alle leden bindend, met dien verstande dat een latere uitspraak van de
reglementscommissie een eerdere uitspraak van een rechtsprekend orgaan van de KNVB en/of de
licentiecommissie betaald voetbal niet kan aantasten.
5. Op uitspraken van de reglementscommissie is artikel 8 lid 4 van deze Statuten van
overeenkomstige toepassing.
6. De uitspraken van de reglementscommissie dienen ter kennis van de leden te worden gebracht op
de wijze als nader in het Algemeen Reglement geregeld.

ALGEMEEN REGLEMENT
Artikel 4 – Benoemingen en verkiezingen
1. a. Alle benoemingen en verkiezingen voor functies binnen de KNVB of een van haar organen
geschieden door onherroepelijke kandidaatstelling of bindende voordracht en zonodige
stemming en herstemming.
b. Indien meer dan een vacature dient te worden vervuld, geschiedt de kandidaatstelling of
bindende voordracht voor iedere vacature afzonderlijk.
2. a. Alle kandidaten voor de in lid 1 genoemde functies moeten lid zijn van de KNVB en
meerderjarig.
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3.

4.

5.

6.
7.

b. Met uitzondering van de kandidaten voor het bondsbestuur, het bestuur amateurvoetbal, het
bestuur betaald voetbal en de algemene vergadering betaald voetbal, moeten alle onder a van
dit lid genoemde kandidaten behoren tot de categorie actieve of niet-actieve amateurs,
genoemd in het Reglement Amateurbepalingen.
Iedere kandidaatstelling of bindende voordracht dient schriftelijk te geschieden en moet vergezeld
gaan van een schriftelijke verklaring van de kandidaat, dat hij een eventuele benoeming zal
aanvaarden. Indien een kandidaat deze verklaring voor de datum waarop besloten wordt over de
benoeming of verkiezing intrekt, wordt gelegenheid gegeven in zijn plaats een of meer kandidaten
te stellen.
De besturen regelen de benoemingen en de verkiezingen, welke binnen hun verband worden
gehouden. Indien dit voor een goed verloop van de vergadering noodzakelijk is, kan een bestuur
afwijken van hetgeen in lid 1 onder b is bepaald. In de reglementen van de secties kunnen daartoe
nadere voorschriften worden gegeven.
Bij tussentijdse benoemingen en verkiezingen stelt het desbetreffende bestuur binnen zes weken
na het ontstaan der vacature(s) de datum voor het openen en sluiten van de kandidatenlijst vast.
De benoemde en de gekozene treedt in functie op de dag na zijn benoeming en verkiezing en
treedt af op het tijdstip waarop zijn voorganger zou zijn afgetreden.
Alle leden die voorgedragen worden voor benoeming of verkiezing in organen van de KNVB dienen
eveneens te voldoen aan de in lid 2 gestelde vereisten.
In afwijking van het bepaalde in lid 4 geschiedt de benoeming van de leden van de organen als
genoemd in artikel 2 lid 1 onder m en n van de Statuten door het bestuur van het ISR op
voordracht van het bondsbestuur.

DOPINGREGLEMENT KNVB
Artikel 1 – Begripsomschrijvingen
1. tot en met 47 Ongewijzigd
48. Tuchtrechtelijk orgaan: (in eerste aanleg) de centrale kamer doping van de tuchtcommissie doping
van het ISRde KNVB, (in beroep) de kamer doping van de commissie van beroep van het ISR
centrale beroepscommissie doping van de KNVB, alsmede het CAS en het orgaan of college van
een ADO, die op grond van dit reglement, de statuten en/of een (ander) reglement van de KNVB
bevoegd zijn tuchtrecht te spreken.
49. tot en met 54 Ongewijzigd
55. Voorlopige hoorzitting: een mondelinge behandeling die plaatsvindt in het kader van een door de
centrale tuchtcommissie doping van de KNVBkamer doping van de tuchtcommissie van het ISR
mogelijk op te leggen voorlopige schorsing, en die bedoeld is om de betrokkene te informeren en
hem gelegenheid te geven om schriftelijk of mondeling te worden gehoord. De voorlopige
hoorzitting houdt geen volledige behandeling en beoordeling van de feiten van de zaak in.
56. tot en met 59 Ongewijzigd
.
Artikel 26 – Voorlopige schorsing
1. Voorlopige schorsingen in dopingzaken worden uitsluitend geregeld in deze bepaling, uitgezonderd
de mogelijkheid tot het instellen van beroep, welke is geregeld in artikel 58.
2. Indien een voorlopige schorsing wordt opgelegd, geldt voor de betrokkene dat deze:
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

a. is uitgesloten van deelname aan enige wedstrijd, competitie en/of evenement onder auspiciën
van de KNVB;
b. geen onderdeel mag uitmaken van enige nationale selectie en/of nationaal team;
c. niet geselecteerd mag worden voor enige nationale selectie, nationaal team en/of enige andere
(internationale) vertegenwoordiging van de KNVB;
d. geen trainingen mag geven, noch enige training mag volgen of ondergaan die is goedgekeurd
door en/of is georganiseerd onder auspiciën van de KNVB of een organisatie die lid is van de
KNVB, dan wel op andere wijze bij de KNVB is aangesloten. Hieronder valt in elk geval het
trainen bij de KNVB, het trainen bij een bij de KNVB aangesloten vereniging,
betaaldvoetbalorganisatie, gezamenlijke jeugdopleiding of andere rechtspersoon, het trainen
onder (bege)leiding van een voor de KNVB (als vrijwilliger of anderszins) werkzame persoon,
alsmede het trainen met een persoon die een trainerslicentie of een daarmee gelijk te stellen
document heeft; en
e. geen begeleidingsactiviteiten mag uitvoeren bij trainingen en/of wedstrijden.
Indien sprake is van een voorlopig positieve uitslag inzake het A-monster, dient de kamer doping
van de tuchtcommissie van het ISRcentrale tuchtcommissie doping van de KNVB de betrokkene
direct na ontvangst van de in artikel 24 lid 2 bedoelde kennisgeving een voorlopige schorsing op te
leggen, tenzij de voorlopig positieve uitslag een specifieke stof en/of een vervuild product betreft, in
welk geval artikel 26 lid 4 van toepassing is.
De kamer doping van de tuchtcommissie van het ISR centrale tuchtcommissie doping van de
KNVB kan bij een voorlopig positieve uitslag inzake het A-monster inzake een specifieke stof en/of
een vervuild product, de betrokkene een voorlopige schorsing opleggen indien:
a. een redelijke kans bestaat dat de betrokkene op korte termijn, in verband met (de voorbereiding
op) een wedstrijd, competitie en/of evenement opnieuw positief test op dezelfde stof;
b. het waarschijnlijk is dat de betrokkene wegens een dopingovertreding enige periode van
uitsluiting wordt opgelegd; en/of
c. bij overtreding van artikel 5 of artikel 17 lid 6.
De kamer doping van de tuchtcommissie van het ISR centrale tuchtcommissie doping van de
KNVB kan bij dopingzaken die niet vallen onder artikel 26 lid 3 of artikel 26 lid 4, een voorlopige
schorsing opleggen als zij een dergelijke voorlopige schorsing in het belang van de KNVB
wenselijk of noodzakelijk acht.
In andere dan de in artikel 26 lid 3 bedoelde gevallen kan de kamer doping van de tuchtcommissie
van het ISR centrale tuchtcommissie doping van de KNVB een voorlopige schorsing opleggen na
de beoordeling en kennisgeving zoals die zijn beschreven in de voorgaande artikelen, maar
voorafgaand aan een hoorzitting in het kader van de tuchtrechtelijke behandeling.
Vervallen.
De kamer doping van de tuchtcommissie van het ISR centrale tuchtcommissie doping van de
KNVB dient de betrokkene de mogelijkheid te bieden van een voorlopige hoorzitting voorafgaand
aan, dan wel binnen eenentwintig dagen na, het opleggen van de voorlopige schorsing.
De kamer doping van de tuchtcommissie van het ISR centrale tuchtcommissie doping van de
KNVB stelt de betrokkene binnen tien dagen vanaf de dag waarop het besluit tot oplegging van
een voorlopige schorsing is genomen, op de hoogte van deze voorlopige schorsing door middel
van een aangetekende brief. Bij voornoemde brief stelt de kamer doping van de tuchtcommissie
van het ISRcentrale tuchtcommissie doping van de KNVB de betrokkene op de hoogte van (i)
hetgeen de voorlopige schorsing inhoudt, (ii) wanneer deze voorlopige schorsing van kracht wordt,
en (iii) diens recht op een voorlopige hoorzitting, tenzij de voorlopige hoorzitting reeds heeft
plaatsgevonden. De kamer doping van de tuchtcommissie van het ISR centrale tuchtcommissie
doping van de KNVB stuurt de Dopingautoriteit tegelijkertijd een afschrift van deze brief.
Indien de betrokkene niet binnen zeven werkdagen na ontvangst van het besluit tot oplegging van
de voorlopige schorsing schriftelijk heeft aangegeven van zijn recht op een voorlopige hoorzitting
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gebruik te willen maken, wordt hij geacht van dit recht te hebben afgezien. Indien de kamer doping
van de tuchtcommissie van het ISR de centrale tuchtcommissie doping van de KNVB nalaat de
betrokkene te informeren omtrent diens recht tot een voorlopige hoorzitting, is de kamer doping
van de tuchtcommissie van het ISRcentrale tuchtcommissie doping van de KNVB, indien de
betrokkene de kamer doping van de tuchtcommissie van het ISR centrale tuchtcommissie doping
van de KNVB schriftelijk om een voorlopige hoorzitting heeft verzocht, gehouden binnen
eenentwintig dagen na de ontvangst van dit verzoek alsnog een voorlopige hoorzitting te beleggen.
10. De KNVB kan in die gevallen waarin dat noodzakelijk of relevant is, bijvoorbeeld vanwege het
competitieverloop of een selectieprocedure voor een internationale wedstrijd, besluiten andere
betrokkenen (bijvoorbeeld een of meer verenigingen, betaaldvoetbalorganisaties, gezamenlijke
jeugdopleidingen of andere bij de KNVB aangesloten rechtspersonen) op de hoogte te stellen van
een opgelegde voorlopige schorsing. Deze berichtgeving zal niet ingaan op de aard en
omstandigheden van de dopingzaak, en geen specifieke informatie hieromtrent bevatten.
11. De voorlopige schorsing blijft van kracht tot het moment dat:
a. de uitslag van de analyse van het B-monster de uitslag van de analyse van het A-monster niet
bevestigt;
b. de positieve uitslag komt te vervallen als gevolg van een relevante en geldige dispensatie in de
zin van dit reglement en/of de ISTUE;
c. de betrokkene in het kader van een voorlopige hoorzitting aantoont, dat het controleresultaat
waarschijnlijk het gevolg is van een vervuild product. Hiertoe dient de betrokkene aan te tonen
dat (i) hij een product heeft gebruikt dat voldoet aan de in artikel 1 lid 55 genoemde criteria, en
(ii) het waarschijnlijker is dat de in zijn monster aangetroffen verboden stof of methode in zijn
lichaam is gekomen via een vervuild product, dan dat de in zijn monster aangetroffen verboden
stof of methode op andere wijze in zijn lichaam is gekomen;
d. een daartoe bevoegd tuchtrechtelijk orgaan een definitief besluit aangaande de dopingzaak
heeft genomen en de betrokkene schriftelijk van dit besluit in kennis heeft gesteld; dan wel
e. het besluit tot het opleggen van de voorlopige schorsing in het daartegen ingestelde beroep
komt te vervallen.
12. Indien het besluit tot het opleggen van de voorlopige schorsing komt te vervallen, stelt de kamer
doping van de tuchtcommissie van het ISRcentrale tuchtcommissie doping van de KNVB, de
betrokkene en de Dopingautoriteit hiervan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien
dagen nadat de voorlopige schorsing is komen te vervallen, schriftelijk op de hoogte.
13. Indien vanwege meerdere redenen of dopingzaken een voorlopige schorsing is opgelegd, blijft de
voorlopige schorsing van kracht ook indien het onderzoek van het B-monster het onderzoek van
het A-monster niet bevestigt.
14. In de gevallen waarin de betrokkene of het team van de betrokkene op basis van dit reglement is
verwijderd uit een wedstrijd, competitie of evenement en de analyse van het B-monster de analyse
van het A-monster niet bevestigt, kan de betrokkene of het team, als dat mogelijk is zonder het
verloop van de wedstrijd, het evenement of de competitie (verder) te beïnvloeden, na de
kennisgeving als bedoeld in artikel 26 lid 12, zijn deelname aan de competitie voortzetten.
15. De omstandigheid dat een voorlopige schorsing niet conform het gestelde in dit artikel is opgelegd,
is niet van invloed op de vaststelling of sprake is van een dopingovertreding.
16. In alle gevallen waarin de Dopingautoriteit of de kamer doping van de tuchtcommissie van het ISR
centrale tuchtcommissie doping van de KNVB de betrokkene schriftelijk in kennis heeft gesteld van
een dopingzaak die niet leidt tot de oplegging van een voorlopige schorsing, dient de betrokkene in
de gelegenheid te worden gesteld vrijwillig een voorlopige schorsing te aanvaarden, in afwachting
van de beslechting van de dopingzaak.
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REGLEMENT CENTRALE TUCHTRECHTSPRAAK DOPING KNVB
Artikel 1 – Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. “dopingzaken” mogelijke overtredingen van het Dopingreglement KNVB;
b. “centrale tuchtcommissie doping” de kamer doping van de tuchtcommissie van het ISRcentrale
tuchtcommissie doping van de KNVB;
c. “centrale beroepscommissie commissie van beroep doping” de kamer doping van de commissie
van beroep van het ISR centrale beroepscommissie doping van de KNVB.
Artikel 2 – Reglement Centrale Tuchtrechtspraak Doping KNVB
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 en 9 van de Statuten en artikel 28 lid 1 van het
Dopingreglement KNVB geschiedt de tuchtrechtspraak in dopingzaken uitsluitend krachtens dit
reglement en het Dopingreglement KNVB.
Artikel 3 – Commissies met een rechtsprekende taak
De tuchtrechtspraak krachtens artikel 2 van dit reglement is met uitsluiting van andere organen
voorbehouden aan:
a. de centrale tuchtcommissie doping;
b. de centrale beroepscommissie commissie van beroep doping.
Artikel 4 – Centrale tuchtcommissie doping en centrale commissie van beroep
beroepscommissie doping
1. De centrale tuchtcommissie doping en de centrale beroepscommissie commissie van beroep
doping hebben hun zetel in het bondsbureau en bestaan elk uit ten minste drie leden:
a. een algemeen voorzitter die de hoedanigheid van meester in de rechten of master of laws met
civiel effect bezit;
b. ten minste een lid die de hoedanigheid van meester in de rechten of master of laws met civiel
effect bezit;
c. ten minste een lid met een medische vooropleiding.
2. De leden van de centrale tuchtcommissie doping en de centrale beroepscommissie commissie van
beroep doping worden op voordracht van het bondsbestuur of ten minste vijf bondsafgevaardigden
benoemd door de bondsvergaderinghet bestuur van het ISR. De algemeen voorzitter van de
centrale tuchtcommissie doping en de centrale commissie van beroep beroepscommissie doping
worden in hoedanigheid benoemd.
3. De leden van de centrale tuchtcommissie doping en de centrale commissie van beroep
beroepscommissie doping worden benoemd voor de duur van drie jaren, met dien verstande dat
voor zover mogelijk jaarlijks een derde van de leden aftreedt, volgens een door de centrale
tuchtcommissie doping respectievelijk centrale commissie van beroep beroepscommissie doping
op te maken rooster. Afgetreden leden kunnen terstond worden herbenoemd met dien verstande
dat de totale zittingsduur ten hoogste twaalf jaren bedraagt.
4. De leden treden, behoudens het bepaalde in lid 5, in functie met ingang van de dag volgende op
die van de bondsvergadering waarop zij zijn benoemd tot en met de dag waarop de derde
daaropvolgende bondsvergadering wordt gehouden.
5. In geval van een tussentijdse vacature zal het bondsbestuur schriftelijk een nieuw lid aan de leden
van de bondsvergadering voordragen. Indien geen der stemgerechtigde leden bezwaar maakt
binnen de door het bondsbestuur gestelde termijn, wordt het nieuwe lid aangesteld door het
bondsbestuur en zal hij in de eerstvolgende bondsvergadering formeel worden benoemd. Het
aldus benoemde lid neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
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6. Het bondsbestuur voorziet in de secretariaatsbijstand ten behoeve van de centrale tuchtcommissie
doping en de centrale beroepscommissie doping. De secretaris van de centrale tuchtcommissie
doping en de centrale commissie van beroep beroepscommissie doping dient te beschikken over
een juridische vooropleiding.
Artikel 5 – Algemeen voorzitter van de centrale tuchtcommissie doping en de centrale
beroepscommissie commissie van beroep doping
De algemeen voorzitter van de centrale tuchtcommissie doping en de centrale commissie van beroep
beroepscommissie doping:
a. coördineert de werkzaamheden van het tuchtrechtelijk orgaan waarvan hij algemeen voorzitter is;
b. adviseert het bondsbestuur onder meer over de samenstelling van het tuchtrechtelijk orgaan
waarvan hij algemeen voorzitter is;
c. bevordert waar mogelijk de uniformiteit van de uitspraken van het tuchtrechtelijk orgaan waarvan
hij algemeen voorzitter is.
Artikel 6 – Samenstelling van de behandelende centrale tuchtcommissie doping en de centrale
beroepscommissie commissie van beroep doping
1. De behandeling van zaken door de centrale tuchtcommissie doping en de centrale commissie van
beroep beroepscommissie doping geschiedt door drie leden.
2. Deze leden, van wie er een als voorzitter optreedt, worden aangemerkt als de centrale
tuchtcommissie doping respectievelijk de centrale commissie van beroep beroepscommissie
doping.
3. Het lid dat als voorzitter optreedt, dient de hoedanigheid van meester in de rechten of master of
laws met civiel effect te bezitten.
Artikel 7 – Absolute onverenigbaarheden
1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 37 lid 4 van de Statuten geldt dat het lidmaatschap
van de centrale tuchtcommissie doping en de centrale commissie van beroep beroepscommissie
doping eveneens niet verenigbaar is met:
a. het lidmaatschap van de reglementscommissie.
b.a. het lidmaatschap van de adviescommissie tuchtrecht betaald voetbal.
c.b. het lidmaatschap van een scheidsrechterscommissie of een werkcommissie daarvan.
d.c. een bestuursfunctie bij een club.
e.d. een functie in het bestuur of als werknemer van een belangenorganisatie in het voetbal.
f.e.een functie van werknemer bij de KNVB.
2. Het is een lid van de centrale tuchtcommissie doping of van de centrale beroepscommissie doping
niet toegestaan als scheidsrechter en/of waarnemer op te treden.
3. a. De leden van de centrale tuchtcommissie doping kunnen geen lid zijn van de centrale
commissie van beroep beroepscommissie doping.
b. De leden van de centrale commissie van beroep beroepscommissie doping kunnen geen lid zijn
van de centrale tuchtcommissie doping.
Artikel 8 – Relatieve onverenigbaarheden
1. De leden van de centrale tuchtcommissie doping of de leden van de centrale beroepscommissie
commissie van beroep doping mogen niet aan de behandeling van een zaak deelnemen indien zij
direct of indirect bij de zaak betrokken zijn, zulks ter beoordeling van de algemeen voorzitter van
het betreffende tuchtrechtelijk orgaan:
a. hetzij persoonlijk;
b. hetzij door een van hun functies;
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c. hetzij als lid of speler van een betaaldvoetbalorganisatie, amateurvereniging of gezamenlijke
jeugdopleiding of door het bestuur amateurvoetbal erkende stichting uitkomend in de eredivisie
vrouwen.
2. De leden van de centrale tuchtcommissie doping of de leden van de centrale beroepscommissie
commissie van beroep doping, die met de behandeling van een bepaalde zaak zijn belast, zijn
verplicht af te zien van de behandeling, indien zij op persoonlijke gronden onvoldoende objectief
tegenover die zaak staan.
Artikel 9 – Publicatie
Onherroepelijke uitspraken van de centrale tuchtcommissie doping dan wel de centrale
beroepscommissie commissie van beroep doping en opgelegde voorlopige schorsingen als bedoeld in
artikel 26 van het Dopingreglement KNVB worden als volgt gepubliceerd:
a. via het door het bestuur amateurvoetbal voor publicatie aangewezen medium, dan wel op een
andere door de ledenraad amateurvoetbal te bepalen wijze, indien de speler:
- lid is van de KNVB en is toegelaten tot, dan wel ressorteert onder de sectie amateurvoetbal;
- deelnemer is aan het recreatievoetbal zoals genoemd in artikel 39 van het Reglement
Wedstrijden Amateurvoetbal.
b. via het door het bestuur betaald voetbal voor publicaties aangewezen medium, indien de speler lid
is van de KNVB en is toegelaten tot, dan wel ressorteert onder de sectie betaald voetbal.

REGLEMENT SEKSUELE INTIMIDATIE KNVB
(vervallen)

REGLEMENT CENTRALE TUCHTRECHTSPRAAK SEKSUELE
INTIMIDATIE KNVB
(vervallen)

REGLEMENT TUCHTRECHTSPRAAK AMATEURVOETBAL
Artikel 2 – Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 en 9 van de Statuten en onverminderd het bepaalde in het Reglement
Buitengewone Tuchtrechtspraak, het Dopingreglement KNVB, het Reglement Centrale Tuchtrechtspraak Doping
KNVB, en het TuchtrReglement Seksuele Intimidatie KNVB en het Reglement Centrale Tuchtrechtspraak
Seksuele Intimidatie KNVBSeksuele Intimidatie van het ISR, geschiedt de tuchtrechtspraak binnen de sectie
amateurvoetbal uitsluitend op basis van dit reglement.

P. 142

Terug naar inhoudsopgave

REGLEMENT TUCHTRECHTSPRAAK BETAALD VOETBAL
Artikel 2 – Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal
1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 en 9 van de Statuten en onverminderd het bepaalde in
het Reglement Buitengewone Tuchtrechtspraak, het Dopingreglement KNVB, het Reglement
Centrale Tuchtrechtspraak Doping KNVB en het TuchtRreglement Seksuele Intimidatie van het
ISRSeksuele Intimidatie KNVB en het Reglement Centrale Tuchtrechtspraak Seksuele Intimidatie
KNVB, geschiedt de tuchtrechtspraak binnen de sectie betaald voetbal uitsluitend krachtens dit
reglement.
2. Voorzover in dit reglement niet anders is bepaald wordt de bevoegdheid tot het opleggen van
straffen en het registreren van door de scheidsrechter gegeven waarschuwingen uitsluitend
uitgeoefend door de tuchtrechtelijke organen, zoals genoemd in artikel 9 van de Statuten.
3. a. Berichtgeving van de KNVB uit hoofde van dit reglement wordt per e-mailbericht aan
betrokkene verzonden, indien de KNVB in het bezit is van een e-mailadres van betrokkene.
b. Indien betrokkene verbonden is aan een betaaldvoetbalorganisatie dan wordt de berichtgeving
per e-mailbericht aan de betreffende betaaldvoetbalorganisatie verzonden, waarna de
betreffende betaaldvoetbalorganisatie betrokkene onverwijld hierover dient te informeren.
c. Indien de KNVB niet in het bezit is van een e-mailadres van betrokkene en betrokkene niet is
verbonden aan een betaaldvoetbalorganisatie dan wordt de berichtgeving per gewone post
verzonden aan betrokkene.

Toelichting
Op 15 november 2011 is door de bij het NOC*NSF aangesloten sportbonden ingestemd met de
‘Blauwdruk seksuele intimidatie in de sport’ (hierna: ‘Blauwdruk’). Uit de Blauwdruk volgt dat de
aangesloten sportbonden tuchtrechtspraak seksuele intimidatie (hierna: ‘SI’) moeten implementeren.
Aan deze verplichting kan onder meer worden voldaan door aansluiting te verkrijgen bij het Instituut
Sportrechtspraak (hierna: ‘ISR’) en gebruik te maken van het Tuchtreglement SI en de tuchtprocedure
van het ISR.
De bondsvergadering heeft op 16 december 2013 ingestemd met het verkrijgen van aansluiting bij het
ISR inclusief de in dit verband noodzakelijke statutaire aanpassingen, onder de voorwaarde dat de
aansluiting op eenvoudige wijze tot stand zou komen. Aangezien er met het ISR op dat moment
echter geen overeenstemming werd bereikt over de uiteindelijke wijze van aansluiting, is de KNVB de
tuchtrechtspraak op het gebied van SI (alsnog) zelfstandig gaan afhandelen. Een en ander op basis
van in de bondsvergadering van 2 december 2014 aangenomen regelgeving.
Recentelijk zijn de KNVB en het ISR opnieuw in gesprek gegaan om te bezien of er (alsnog)
aansluiting kon worden verkregen bij het ISR op het gebied van SI maar ook op het gebied van
doping. Een en ander op basis van de navolgende overwegingen:
6. Aansluiting bij het ISR op het gebied van seksuele intimidatie heeft (aldus volgt uit de Blauwdruk)
de sterke voorkeur van het NOC*NSF.
7. SI en doping worden alsdan op gelijke wijze afgehandeld als bij andere sportbonden die zich (al
dan niet gedeeltelijk) hebben aangesloten bij het ISR, hetgeen de kwaliteit van de
tuchtrechtspraak SI en doping ten goede komt.
8. Het gaat voor de KNVB slechts om een gering aantal zaken op jaarbasis.
9. Er hoeven geen nieuwe speciale zelfstandige commissies (met specifieke expertise) te worden
ingericht.
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10. Er hoeft geen eigen tuchtreglement SI meer te worden opgesteld (de KNVB heeft wel de voorkeur
uitgesproken om een eigen dopingreglement te blijven hanteren gelet op gebruikte terminologieën
en afspraken met de Dopingautoriteit).
Hierbij zijn door de KNVB en het ISR een aantal uitgangspunten bepaald:
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

p.

De wijzigingen moeten niet te ingewikkeld zijn voor wat betreft de vereiste statutenwijziging.
Precedentwerking t.a.v. andere sportbonden moet zoveel als mogelijk worden voorkomen.
Tuchtrechtelijke organen worden organen van KNVB.
Leden van tuchtrechtelijke organen worden benoemd door het bestuur van het ISR maar wel op
voordracht van het bondsbestuur.
Leden van de tuchtrechtelijke organen ISR die zaken van leden van de KNVB behandelen,
moeten lid zijn van de KNVB.
De uitoefening van tuchtrechtspraak op het gebied van SI geschiedt volgens het Tuchtreglement
Seksuele Intimidatie van het ISR (vast te stellen door het bestuur van het ISR).
De uitoefening van tuchtrechtspraak op het gebied van doping geschiedt volgens het
Dopingreglement KNVB en het Reglement Centrale Tuchtrechtspraak Doping KNVB (vast te
stellen door de bondsvergadering van KNVB).
Door de KNVB zal voor de tuchtrechtelijke organen één of meerdere algemeen secretaris(sen)
worden aangewezen die als contactperso(o)n(en) fungeert/fungeren tussen de KNVB en het ISR.

De voorgestelde wijze van aansluiting is onder voorbehoud van goedkeuring door het bestuur van het
ISR.
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12. (HER)BENOEMINGEN
12.1 Leden tuchtorganen amateurvoetbal
Te nemen besluit
Instemmen met onderstaande (her)benoemingen.
Toelichting
Bij bestuursbesluit is per 1 maart 2019 voor een periode van drie maanden Jack Leeman herbenoemd
als lid van de commissie van beroep in district West. Dit besluit is genomen omdat herbenoeming niet
heeft plaatsgevonden tijdens de najaarsvergadering van de ledenraad op 24 november 2018. Het
bestuursbesluit was noodzakelijk om een goed verloop van de beroepszaken te kunnen blijven
garanderen. Voorgesteld wordt in te stemmen met herbenoeming van:
Steunpunt
Naam
Commissie
Tot en met
West
Leeman, J.
Commissie van beroep
30 juni 2021
Voorts wordt voorgesteld de volgende personen te benoemen:
Steunpunt
Naam
Commissie
Noord/Oost Heijstek, J.T.J.
Tuchtcommissie
West

Bertsch, D.
Groen, M.
Klaveren, I.M. van
Kuil, T.C.
Lodder, E.C.

Aanklager
Aanklager
Aanklager
Aanklager
Aanklager

Tot en met
30 juni 2022
30 juni 2021
30 juni 2020
30 juni 2022
30 juni 2020
30 juni 2022

12.2 Leden licentiecommissie amateurvoetbal
Te nemen besluit
Herbenoemen van Hans Douw tot en met mei 2022.
Toelichting
Conform het rooster van aftreden zijn Kirsten Achterberg en Hans Douw aftredend.
Kirsten Achterberg stelt zich niet herkiesbaar, Hans Douw wel.

12.3 Leden beroepscommissie licentiezaken amateurvoetbal
Te nemen besluit
Herbenoemen van Jan Monsma als voorzitter van de beroepscommissie licentiezaken tot en met 30
november 2019.
Herbenoemen van Wouter Reijnders als lid van de beroepscommissie licentiezaken tot en met mei
2022.
Toelichting
Conform het rooster van aftreden zijn Jan Monsma (voorzitter) en Wouter Reijnders aftredend. Beiden
stellen zich herkiesbaar voor de hierboven genoemde periode.
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13. RONDVRAAG
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14. SLUITING
De verwachting is om rond 12:30 de vergadering te kunnen sluiten.
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