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Het verslag bestaat uit:
Beknopte, zakelijk weergave van de vergadering per agendapunt
De vraag & antwoord (V&A), opgesteld naar aanleiding van de themabijeenkomst over de begroting op 9 mei en
schriftelijk vragenronde voorafgaande aan de vergadering
Actielijst
De vastgestelde reglementswijzigingen
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Walter Blondeel, Henk Bolhaar, Jan Bosch, Ivar Brouwer, Yvo
Cobussen, Frans Cornelisz, Klaas Groenendijk, Ludo Goudkuil,
Ton Hendrickx, Henk Hoiting, Wim van Hoogstraten,
Feitze Leemburg, Menso de Maar, Jos Op ’t Eijnde, Chris Ruepert,
Steven Schmitz, Marc Schoonebeek, Wicher Schreuders,
Joep Timmermans, Mark van Toorn en Evert Woltjes

Adviserende leden

:

Reglementscommissie – Dirk de Loor en Joost Batelaan
COVS – Ron Sotthewes en Pieter-Jan Jansen
BAV – Ben van Olffen en Henk van der Pol

Afwezig
Directeur bedrijfsvoering
Raad van toezicht
Ledenraad

:
:
:

Meta Römers
Joan Boelens (heeft Feitze Leemburg gemachtigd)
Fred Coesel (geen machtiging afgegeven)
Ingrid Kloosterman (heeft Jos Bartels gemachtigd)
Henk de Roos (heeft Henk Hoiting gemachtigd)
Be Veen (geen machtiging afgegeven)
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1. OPENING
(Pier Eringa start de vergadering als voorzitter.)
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Speciaal welkom voor de
ledenraadsleden voor wie dit de eerste ‘formele’ vergadering is na hun verkiezing. Vandaag vindt ook
de ORANJE OPEN DAG plaats op de Campus. Daar staan de Oranje Leeuwinnen centraal die naar
we hopen ons een mooie zomer gaan bieden met hun prestaties op het WK in Frankrijk.
De voorzitter meldt dat – als aangekondigd - de agendapunten 11.4 en 6.2 naar voren worden gehaald
en in die volgorde behandeld. Deze punten hebben betrekking op de formalisering van de benoeming
van de technisch voorzitter van de gezamenlijke vergadercyclus.
Alvorens hiertoe over te gaan memoreert de voorzitter de aanstaande benoeming van een nieuwe
bondsvoorzitter. Michael van Praag gaat immers zijn laatste half jaar tegemoet als bondsvoorzitter van
de KNVB. Op dit moment en vanaf deze plaats wil Pier Eringa Michael van Praag alvast bedanken
voor zijn enorme betrokkenheid bij de ledenraad en het amateurvoetbal. De wijze waarop Michael van
Praag de functie heeft ingevuld en nog invult wordt zeer gewaardeerd.
11.4 AV – Technisch voorzitter vergadercyclus amateurvoetbal
Als aangekondigd in de V&A heeft naar aanleiding van vragen vanuit de ledenraad en na overleg
dienaangaande met een aantal ledenraadsleden nog aanpassing plaatsgevonden van de initieel
voorgestelde reglementswijzigingen. Het aangepaste voorstel is verstrekt aan de ledenraad en ligt
thans ter besluitvorming voor.
De vergadering stemt in met de voorgestelde wijzigingen en onmiddellijke in werking treden daarvan.
(De vastgestelde reglementaire bepalingen maken onderdeel uit van bijlagen van dit verslag)
6.2 Technisch voorzitter vergadercyclus amateurvoetbal
In lijn met het aangepaste reglementsvoorstel, wordt bij dit agendapunt een besluit genomen over de
benoeming van mevrouw Brigitte van der Burg als technisch voorzitter. Beknopt CV is in het bezit
gesteld van de vergadering.
De vergadering stemt bij acclamatie in.
(Het voorzitterschap van de vergadering wordt overgedragen aan Brigitte van der Burg.)
Brigitte van der Burg vindt het eervol technisch voorzitter van deze vergadering te zijn, dankt de
vergadering voor het vertrouwen en stelt zich kort voor. Met het oog op een goed verloop van de
vergadering geeft Brigitte van der Burg de volgende aandachtspunten mee:
- De voorzitter geeft graag ruimte in een vergadering maar is ook streng op de tijd.
- Het is belangrijk dat de sprekers in de vergadering hun eigen verantwoordelijkheid nemen,
alleen dan hoeven we de aantal interrupties niet vast te pinnen.
- Overweeg toegevoegde waarde van vragen, opmerkingen en toelichtingen.
- We gaan het samen doen; ieder vanuit zijn eigen rol.
Als ‘spelregels’ gelden voorts:
• Gedachtewisselingen mogen op inhoud stevig zijn, maar worden met respect gevoerd. In
voetbaltaal: tackelen op de bal kan, maar op de man niet.
• De agenda is leidend.
• Spreken gaat via de voorzitter.
Na deze introductie hervat Brigitte van de Burg als de voorzitter het verloop van de vergadering.
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Dank wordt vanuit de vergadering uitgesproken aan Pier Eringa voor zijn inspanningen als voorzitter
van deze vergadering.
Pieter de Waard heeft verzocht in verband met zijn kandidaatsteling voor de positie van
bondsvoorzitter kort het woord te mogen richten tot de ledenraad. De voorzitter geeft Pieter de Waard
op dit moment de mogelijkheid om zich als kandidaat-bondsvoorzitter 5 minuten te presenteren. Pieter
de Waard beperkt zich voor dit moment tot een toelichting op zijn achtergrond zowel persoonlijk, als
zakelijk. Een functie-inhoudelijke toelichting volgt zijnerzijds bij de bondsvergadering.

2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN
2.1 Berichten van verhindering
Afwezig zijn:
- Ingrid Kloosterman (heeft Jos Bartels gemachtigd);
- Fred Coesel (geen machtiging afgegeven);
- Joan Boelens (heeft Feitze Leemburg gemachtigd);
- Henk de Roos (heeft Henk Hoiting gemachtigd);
- Be Veen (geen machtiging afgegeven).
Afwezig van de directie amateurvoetbal is Meta Römers.
2.2 Update Public Affairs
Met de aanvullende stukken is een uitgebreide update verstrekt; daarover geen vragen en/of
opmerkingen.
Jan Dirk van der Zee wijst op het boekje dat ter kennisname ter vergadering is verspreid. Dat is de
internationale agenda die in de voorjaarsvergadering 2018 is gepresenteerd door secretaris-generaal
Gijs de Jong.
2.3 KNVB Campus: Fase 3
Ter vergadering wordt door Jan Dirk van der Zee aan de hand van enkele sheets een toelichting
gegeven op de plannen. De plannen hebben zowel betrekking op een verdere verbeteringsslag, als
het vergroten van de capaciteit. Op de korte termijn is de aandacht gericht op:
- Aanschaf groeilampen;
- Opslagcapaciteit materialen;
- Analyseapparatuur op veld 3;
- Vervangen infill kunstgrasveld;
- Optimaliseren veld 5;
- Tijdelijke uitbreiding overnachtingscapaciteit Teamhotel;
- Via een samenwerking verbeteren en uitbreiden overnachtingscapaciteit jeugdteams.
Op de lange termijn geldt:
- Intensiveren contacten met relevante partijen;
- Uitvoeren van diverse noodzakelijke onderzoeken, voornamelijk op het gebeid van ecologie;
- Voorbereiden wijzigingsverzoek bestemmingsplan en doorlopen van alle procedures.
Met het laatste punt wordt ruimte gecreëerd voor toekomstige keuzes (fase 4 en verder).
2.4 Evaluatie Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal
Geen vragen en/of opmerkingen.
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2.5 Aanpak risicoverenigingen
Geen vragen en/of opmerkingen.
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.
Alvorens in te gaan op de voortgang van een aantal concrete punten uit het overleg, wordt door Jan
Dirk van der Zee een korte toelichting gegeven op de bredere context van (de afdeling) communicatie.
Samengevat omvat dit:
• In lijn met het KNVB strategisch plan 2018 -2022 is een visie en aanpak op communicatie
ontwikkeld. Mede naar aanleiding van de constatering dat de KNVB er ca 2 jaar geleden
(onder meer in de media) structureel niet goed vanaf kwam.
• Onder leiding van Maurice Ouderland (Hoofd communicatie) is invulling gegeven aan een
nieuwe (organisatie)structuur met heldere communicatiedoelstellingen: de KNVB is
benaderbaar, betrouwbaar, transparant, professioneel en geloofwaardig.
• Voetbal en de KNVB staan constant in de belangstelling. Dat vraagt om een organisatie die
(reactief) in staat is in te spelen op zaken die zich aandienen, maar ook proactief online en
offline communiceert. Met aansprekende content. Alles vanuit de beschreven doelstellingen.
• Recent (herhaald) onderzoek naar reputatie van de KNVB laat een stijging zien van de
waardering. Deze ontwikkeling stemt tot tevredenheid.
• Woordvoering in de media maakt belangrijk onderdeel uit van het beeld van en over de KNVB.
Op landelijk, regionaal en lokaal niveau.
Naar aanleiding van dit laatste punt wordt door Jan Dirk van der Zee verwezen naar een eerdere
gedachtewisseling tussen hem en Wicher Schreuders. Deze had betrekking op situatie dat leden van
de ledenraad worden benaderd door media. Spreker geeft aan in september/oktober op dit punt te
willen terugkomen. Tot dat moment geldt in ieder geval het verzoek, wanneer ledenraadsleden worden
benaderd door media over (gevoelige) thema’s, daarvan Maurice Ouderland op de hoogte te brengen.
Om zo ook te kunnen helpen en ondersteunen waar nodig dat is.
De voortgang op de besproken punten met de werkgroep wordt door Jan Dirk van der Zee via een
viertal punten inzichtelijk gemaakt:
1. Informatievoorziening aan de ledenraad:
• Er is een korte evaluatie gehouden in december 2018 onder leden van de
(toenmalige) ledenraad;
• De nieuwsbrief amateurvoetbal wordt door goed gelezen en gewaardeerd;
• Dagelijkste update (‘digitale knipselkrant’) komt op veler verzoek terug per september
2019 met updates over regionaal/landelijk voetbalnieuws.
2. Meer structuur in lokaal contact tussen KNVB-medewerkers en ledenraadsleden:
Een ‘basisstructuur’ van overleg draagt bij aan vergelijkbaarheid en voorkomt grote regionale
verschillen. Als vaste basis – georganiseerd vanuit de steunpunten en per seizoen - geldt:
▪ Najaarsbijeenkomst > gericht op informatie voor ledenraadsleden;
▪ Voorjaarsbijeenkomst > thematisch / gericht op de ‘aanvalsplannen’;
▪ Bijeenkomst ledenraadsleden met senior verenigingsadviseur;
▪ Seizoensafsluiting op steunpuntniveau.
In aanvulling worden ledenraadsleden worden voor collectieve bijeenkomsten met clubs in
hun kieskring uitgenodigd en er zal een (lokale) activiteitenkalender komen. Voornoemde
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opzet wordt aan het eind van seizoen 2020 geëvalueerd.
3. Onderzoek
• Structureel terugkoppeling van gehouden onderzoek (via nieuwsbrief en/of factsheet)
Te beginnen met recent gehouden servicemeting
• Jaarlijkse inventarisatie thema’s en/of vragen bij ledenraadsleden. Idee is in de
zomerperiode landelijk spelende thema’s en/of vragen op te halen bij ledenraadsleden
waarin inzicht gewenst wordt. Die zaken kunnen dan worden meegenomen in
geplande onderzoeken en/of leiden tot een specifiek onderzoek of enquête Dat zal
ook op een goede manier worden gecommuniceerd naar de clubs en leden. Deze
eerste keer wordt in de zomermaanden de inventarisatie gehouden, zodat in
september inzicht is in de thema’s en vragen en de aanpak kan worden
teruggekoppeld.
4. Ten aanzien van een betere positionering van de ledenraad richting verenigingen en leden
gelden de volgende stappen:
• Herkenbare publicatie van agenda en verslag op KNVB.NL;
• Berichtgeving na najaars- & voorjaarsvergadering (clubs);
• Aandacht besteden aan ‘werkconferenties’ (via KNVB.nl);
• Jaarlijkse specifieke LR-nieuwsbrief voor leden.
Twee onderwerpen resteren:
- De evaluatie van de verkiezingen vormt onderdeel van het programma voor de
werkconferentie De Aftrap op 6/7 september. Eventuele reglementaire wijzingen die daaruit
volgen zullen via de reguliere weg geagendeerd worden.
- Het inzichtelijk maken van het aantal contacten met verenigingen vanuit KNVB en de
appreciatie daarvan wordt eveneens betrokken bij de werkconferentie.
Vanuit de vergadering worden - kort weergegeven - de volgende punten aan de orde gebracht
1. Door Joep Timmermans wordt de opmerking gemaakt dat hij in het vervolg informatie als
gepresenteerd graag vooraf schriftelijk ontvangt. Dit maakt inhoudelijk reageren mogelijk.
2. Door Wicher Schreuders wordt in reactie op de mededeling van Jan Dirk van der Zee
dienaangaande, aangegeven dat hij zich kan vinden in een nader gesprek op een later
moment over ledenraadsleden in relatie tot media.
3. Met betrekking tot communicatie wordt door Ludo Goudkuil gerefereerd aan het proces
rondom de discussie van zaterdag-/zondagvoetbal en de 4e klasse in West 2. Spreker stelt dat
de communicatie van de KNVB richting de achterban niet goed is verlopen. Hierbij wordt de
vraag gesteld hoe het kan dat dat op deze manier is gegaan.
4. Met het oog op de ‘basisstructuur’ voor overleg wordt door Henk Bolhaar aandacht gevraagd
voor het risico van te veel overlegmomenten tussen de verenigingsadviseur(s), ambassadeurs
en ledenraadsleden.
Naar aanleiding van de opmerking van Ludo Goudkuil geeft Jan Dirk van der Zee aan dat op
onderdelen de communicatie zorgvuldiger had gemoeten. Tegelijk geldt: er is sprake van veel
communicatie(momenten). Daarbij moet het soms beter, maar gaat heel veel goed. Dat blijkt ook
feitelijk. In recent gehouden reputatieonderzoek geldt een betere waardering dan twee jaar geleden
over de hele linie: bij fans, vrijwilligers, voetballers, niet-voetballers en bestuurders.

3. VERSLAG LEDENRAAD 24 NOVEMBER 2018.
Zoals in de V&A al was aangegeven zal naar aanleiding van deze vergadering worden gekeken naar
de opzet van de actielijst.
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Het verslag wordt zonder verdere opmerkingen of vragen vastgesteld.
Naar aanleiding van het agendapunt wordt geïnformeerd naar de status van de klankbordgroep
Governance zoals die gefunctioneerd heeft. In de ogen van de bestuurder zijn de werkzaamheden
daarvan beëindigd. Dit zal separaat schriftelijk ter afsluiting worden gerapporteerd.
De actielijst wordt uitgebreid doorgenomen en zal conform worden aangepast.

4. KNVB STRATEGISCH PLAN 2018 – 2022: SEIZOENSPLAN
2019/’20
De vergadering heeft kennisgenomen van het Seizoensplan. De volgende vragen worden gesteld:
1. Kan het bestuur onderzoeken of het mogelijk is voor NOC*NSF aan het vrouwenzaalvoetbal
de status van topsport te (gaan) geven?
2. Gaat het overschrijvingsbeleid geëvalueerd en eventueel gewijzigd worden? De vraag is
mede ingegeven door een concrete casus waarin een gestopte voetballer in de loop van het
volgende seizoen wegens het ontbreken van overschrijving speelgerechtigd kon worden bij
een nieuwe vereniging.
3. Aangegeven wordt dat er in het Seizoensplan strategische projecten aan de orde komen die
niet of globaal zijn besproken met de ledenraad. Constatering is dat niet in alle gevallen in de
beginfase kaders zijn gesteld waarbinnen de arbeidsorganisatie aan de slag kan gaan en
waarmee de ledenraad onderweg kan bewaken en aan het einde evalueren. Er worden
zorgen geuit over het verloop van dit proces. De zienswijze van de bestuurder wordt hierop
gevraagd.
4. Wordt ‘weekendvoetbal’ meegenomen in de strategische pijler ‘aantrekkelijk voetbalaanbod’?
5. Worden de speeltijdstippen van betaald voetbal in de strategische pijler ‘aantrekkelijk
voetbalaanbod’ meegenomen? Gesteld wordt dat nu leden stoppen met (zelf) voetballen
omdat ze tegelijk met hun favoriete club zouden moeten spelen.
Jan Dirk van der Zee geeft naar aanleiding van de gestelde vragen aan:
Voor wat betreft de opmerking over de status van het vrouwenzaalvoetbal: hierop kan niet direct een
antwoord worden gegeven. Dit moet worden uitgezocht. Datzelfde geldt voor de vraag over het
overschrijvingsbeleid.
Ten aanzien van de vraag over het proces van het vaststellen van de toetsingskaders voor de
strategische projecten geldt dat terecht wordt gesteld dat niet in alle gevallen de strategische kaders
zijn besproken en bepaald. Dat was in de planning ook ingewikkeld. In zekere zin is met de nieuwe
ledenraad en de daarbij gepresenteerde nieuwe vergadercyclus op een rijdende trein gesprongen.
Overigens is dat ook zo benoemd bij de introductie. Twee strategische thema’s zijn in extra sessies
besproken. Maar er rest een inhaalslag. Een volgende stap zetten we tijdens de werkconferentie op 6
en 7 september. Op een aantal strategische thema’s hebben wij nog geen concrete doelen
vastgesteld. Wellicht ten overvloede wordt nog toegevoegd dat het Seizoensplan de focus geeft voor
één seizoen. De strategische (toetsings-) kaders hebben vooral betrekking op de het vierjarige
Strategische Plan.
Jan Dirk van der Zee antwoordt dat de gedachte van ‘weekendvoetbal’ inderdaad wordt meegenomen
in ‘aantrekkelijk voetbalaanbod’. Naar de juiste term wordt verder gezocht, want ‘weekendvoetbal’ lijkt
uiteindelijk onvoldoende de lading te dekken. Het aantrekkelijker maken van competities is een project
dat zorgvuldigheid en daarmee tijd vraagt.
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Het formele antwoord op de vraag omtrent de aanvangstijdstippen van wedstrijden in het betaalde
voetbal is dat het bestuur amateurvoetbal daarop geen invloed heeft. Datzelfde geldt voor de
uitzendrechten. Geconstateerd kan worden – zeker ook kijkend naar het buitenland – dat het steeds
meer naar ‘iedere dag voetbal’ gaat. Dat kan soms ten nadele zijn van de voetbalfans die zelf moeten
voetballen. Dat realiseren bestuur amateurvoetbal én bestuur betaald voetbal zich ook.
Het Seizoensplan 2019 – 2020 wordt voor wat betreft amateurvoetbal vastgesteld.

5. BEGROTING AMATEURVOETBAL 2019/’20
De voorzitter verwijst specifiek naar de V&A waarin veel vragen zijn gesteld en antwoorden gegeven.
Jan Dirk van der Zee geeft een korte introductie. Op 9 mei jl. is de begroting besproken de
themasessie. Ten opzichte van toen zijn er geen bijzondere wijzigingen. Spreker licht op deze plaats
nog 2 zaken uit:
- Het wegvallen van VSK (Veilig Sport Klimaat):
In de voorgaande begroting stond aan de inkomstenkant een bedrag van ca. 3 miljoen. De
kosten waren navenant. Hierdoor was het resultaat neutraal. Het wegvallen van deze
overheidssubsidie heeft daarmee per saldo financieel geen grote gevolgen. Met het
Sportakkoord voorzien we overigens opnieuw subsidieinkomsten. Daartegenover zullen dan
ook weer kosten staan.
- Aanspreken bestemmingsreserves:
In de begroting is zichtbaar dat een bedrag van ruim 900k uit de bestemmingsreserves is
opgenomen. Dit bedrag strekt ter dekking van activiteiten waarvoor de reserve is gevormd.
Desgevraagd geeft Jos Vranken namens de auditcommissie toelichting op proces en conclusie.
Inhoudelijk wordt verwezen naar het bij de agenda gevoegde verslag van de raad van toezicht.
- Ten aanzien van proces valt op te merken dat voor de tweede keer de auditcommissie van
amateurvoetbal en betaald voetbal gezamenlijk geopereerd hebben.
- De gezamenlijke auditcommissie heeft besloten om het ‘voorzitterschap’ daarvan per
kalenderjaar te laten rouleren. In 2019 vervult amateurvoetbal het ‘voorzitterschap’. Door te
kiezen voor een kalenderjaar doorloopt de ‘voorzitter’ de cyclus van begroting en jaarrekening.
Dit bevordert continuïteit.
- De inhoudelijke gesprekken zijn goed en de gezamenlijke aanpak begint zijn vruchten af te
werpen.
- Richting de gezamenlijke directie zijn de complimenten uitgesproken. De directie streeft ieder
jaar weer naar een verbeterslag op de leesbaarheid en een herkenbare samenhang tussen
strategie en begroting. Tijdens de thema sessie op 9 mei zijn ook door ledenraadsleden de
complimenten uitgesproken.
- Overall is de conclusie van de auditcommissie dat de directie in control is. Dat stemt de
auditcommissie en de raad van toezicht tot tevredenheid.
Inventarisatie door de voorzitter levert de volgende vragen en/of opmerkingen:
1. Naar aanleiding van ‘Verenigingsadvies’: in de vorige vergadering is een toezegging gedaan
dat de regio’s van de verenigingsadviseurs niet groter zouden worden. Dit lijkt nu wel het
geval. Wicher Schreuders heeft van de coördinator verenigingsadvies (Guus Posthumus) een
verhelderende toelichting gehad op ontwikkelingen en pleit voor een moment, bijvoorbeeld
tijdens de werkconferentie waarop diezelfde toelichting gedeeld wordt met de gehele
ledenraad.
2. Het bestuur wordt de uitdaging meegegeven om in de volgende begroting (verder) duidelijk te
maken welke resources naar welke pijlers van het Strategisch Plan gaan.
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3. Er wordt gevraagd om een meerjarenbegroting in lijn met het meerjarig strategisch plan.
4. Over het programma ‘Club Kader Coaches’ wordt de opmerking gemaakt dat in de V&A van
de zijde van het bestuur gesteld wordt dat sprake is van een goede spreiding over het land.
Van een goede evenwichtige spreiding is in de ogen van Henk Bolhaar geen sprake wanneer
moet worden geconstateerd dat in Oost Nederland geen participatie is. Hiervoor wordt
aandacht gevraagd.
5. Er wordt geconstateerd dat er een fout staat in de V&A: op 9 mei is een vraag gesteld bij
onderdeel ‘Voetbal’. In het antwoord staat vermeld dat “(…) in de begroting 2019/’20 de
afwijkingen verklaard [worden] ten opzichte van de begroting (…)”. Hier moet ‘begroting’
veranderd worden in ‘prognose’. (Aanpassing is in V&A, als aangehecht aan het verslag,
doorgevoerd)
6. Naar aanleiding van de verkregen (extra) subsidie van NOC*NSF voor een Onder 23 team bij
de vrouwen, wordt gevraagd of daarmee ook kansen zijn voor extra middelen om een Onder
21 en/of Onder 22 starten?
7. Naar aanleiding van de begroting wordt het verzoek gedaan een specifieke opstelling te
maken van KICKS.
Jan Dirk van der Zee gaat in op de gestelde vragende:
Toegezegd wordt dat op een volgend moment aandacht zal worden besteed aan ‘het speelveld’ van
ondersteuning van verenigingen vanuit de KNVB en de plek daarbinnen van verenigingsadvies.
Vooruitlopend daarop constateert spreker dat de vraag over omvang en bezetting van regio’s een
operationele vraag is. De bredere, meer strategische vraag is: hoe geven we in totaliteit invulling aan
het contact met en service aan onze verenigingen?
Voor wat betreft het (verder) inzichtelijk maken van de inzet van resources per pijler: de toezegging
wordt gedaan daarnaar te kijken.
Jan Dirk van der Zee heeft begrip voor de opmerking over de evenwichtige spreiding bij het
programma Club Kader Coaches. Overigens geldt dat bij het onderhavige programma geldt dat dit
wordt gekoppeld aan de lokale sportakkoorden. Daarmee is daadwerkelijk landelijke spreiding
gewaarborgd.
De verkrijging van extra middelen van NOC*NF is de resultante van verschillende gesprekken met
technisch directeur van NOC*NSF, Maurits Hendriks de afgelopen 2 jaar en specifiek gericht op een
Onder 23-team. Ten aanzien van de Oranje Leeuwinnen geldt dat de stap van de jeugdteams naar de
Oranje Leeuwinnen veel te groot is. Dit gat gaan wij opvullen met Onder 23. Van belang daarbij is dat
vrouwenvetbal een olympische sport is.
Voor wat de vraag inzake KICKS: daarover zal separaat, schriftelijk worden gereageerd.
Constaterend dat er geen verdere vragen en opmerkingen meer zijn, wordt de begroting door de
vergadering conform voorstel vastgesteld.

6. GOVERNANCE
6.1 Zittingstermijn ledenraad
In toelichting op de agenda geeft Jan Dirk van der Zee aan dat hij met de aanwezigen van de
ledenraad op 9 mei jl. van gedachten heeft gewisseld over het te agenderen voorstel ten aanzien van
de zittingstermijn van de ledenraad. De uitkomsten van dat gesprek zijn verwoord in het voorliggende
voorstel.
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De voorzitter geeft ruimte aan de ledenraadsleden om hier vragen en/of opmerkingen over te maken.
Er wordt een verduidelijkingsvraag gesteld of nieuwe regelingen in de Code Goed Sportbestuur
kunnen leiden tot het tussentijds moeten aftreden van ledenraadsleden.
Naar aanleiding van de gestelde vraag wordt nog eens benadrukt dat de kern van het gesprek in deze
ledenraad is of een zittingstermijn 3 of 4 jaar moet (gaan) behelzen. E.e.a. binnen de thans geldende
context van een maximale zittingstermijn van 12 jaar.
Los van het voorgaande wordt vanuit de bestuurder aangegeven dat als uit de herijking van de Code
Goed Sportbestuur de noodzaak voortvloeit aanpassingen te doen in de governance van de KNVB,
daartoe via de geëigende weg besloten zal worden. Pas daarna hebben nieuwe regelingen kracht van
werking.
6.3 Commissie: Toezicht op de ledenraad door de ledenraad
Jos Bartels, voorzitter van de commissie, geeft in een korte toelichting het werk en de doelstellingen
van de commissie weer:
De commissie is viermaal bij elkaar geweest. Op basis van het voorwerk dat is verricht op 16 februari
jl. heeft de commissie voor zichzelf 4 deelonderwerpen benoemd:
1. Reglement van Orde voor de ‘reglementaire’ vergaderingen;
2. Opstellen van een gedragscode;
3. Het bekijken van de oordeelsfase in het proces van de vergaderingen;
4. Vergelijken van de diverse motivaties van de ledenraadsleden.
Het reglement van orde is in conceptfase gereed. Dit wordt nog met de technisch voorzitter gedeeld,
zodat zij haar licht hierover kan laten schijnen. Idee is 6/7 september e.e.a. te bespreken met de
ledenraad.

7. IMPLEMENTATIE AANBEVELINGEN ONDERZOEKSCOMMISSIE
SEKSUELE INTIMIDATIE EN MISBRUIK IN DE SPORT
Zonder vragen en/of opmerkingen wordt ingestemd met het voorstel.

8. AANPASSINGEN LICENTIEREGLEMENT AMATEURVOETBAL
Jan Dirk van der Zee refereert aan de bredere discussie met betrekking tot de voetbalpiramide die
geagendeerd is voor de bondsvergadering. Onderhavig agendapunt is ter kennisneming van de kern
van het vernieuwde licentiesysteem en de Richtlijn vernieuwd licentiesysteem 2e en 3e divisie, zoals
die wordt vastgesteld door het bestuur amateurvoetbal.
In de afgelopen periode zijn belangenorganisaties en de clubs uit 2e en 3e divisie nadrukkelijk
betrokken. De clubs zijn enthousiast. Het reglement gaat terug naar de basis met een vermindering
van aantal voorwaarden. De kernthema’s van het nieuwe licentiereglement zijn financiële integriteit,
veiligheid en het juridische kader. Ter kleuring van nut en noodzaak wordt het voorbeeld aangehaald
van een club die vorig seizoen in de problemen kwam doordat het bestuur direct gelieerd was aan
twee grote sponsoren. Bij vertrek van de bestuursleden, en daardoor ook de sponsoren, kwam de club
in de financiële problemen. De licentiecommissie heeft de taak om hier scherp toe te zien.
Het reglement zoals nu opgesteld geeft in de toekomst ruimte voor aanvullingen waar nodig.
9

Verslag
Ledenraad amateurvoetbal 25 mei 2019
Vanuit de ledenraad zijn er twee opmerkingen c.q. vragen over dit agendaonderwerp:
1. In de voorstellen wordt vooralsnog niet ingegaan op het eerder in de bondsvergadering
benoemde punt van verschillende contracten binnen amateurvoetbal (geregistreerde
contracten en ‘niet-geregistreerde’ contracten). Op basis van high trust high penalty zouden
voorwaarden worden geformuleerd. Het is belangrijk op korte termijn alsnog duidelijk komt op
dit punt. Door de mogelijk van niet geregistreerde contracten lopen clubs
opleidingsvergoedingen mis die bij het aangaan van registreerde KNVB-contracten aan de
orde zouden zijn. Uit het antwoord in de V&A blijkt dat er opnieuw een werkgroep gevormd
gaat worden m.b.t. dit punt. Wat is daarvan de samenstelling en is het beeld ook leden van de
ledenraad daarin te laten participeren?
2. Ten aanzien van het onderwerp bestuurders die ook sponsors zijn van een club. In de Richtlijn
staat nu (onder nummer 2A) dat voor bestuurders die ook financier van hun club zijn een
grens geldt van maximaal 1% van de netto omzet van de club. Zou deze grens ruimer gesteld
kunnen en moeten worden? Daarbij: geldt dat voorwaarden in de statuten van verenigingen
opgenomen moeten worden? Omdat je anders de clubs opnieuw naar de notaris stuurt?
Jan Dirk van der Zee geeft in antwoord op de eerste vraag aan dat dit de afgelopen periode ook een
punt van gesprek is geweest. Er komt inderdaad een nieuwe werkgroep die zich zal buigen over dit
punt. Het probleem van de niet-geregistreerde contracten speelt in het gehele amateurvoetbal. E.e.a.
dient besproken te worden met een bredere afvaardiging dan alleen de tweede en derdedivisieclubs.
In een eerdere fase is aan de orde geweest dat in het geval van werkgroepen de ledenraad daarin
niet vertegenwoordigd is. Dit om de onafhankelijk positie ten aanzien van de uitkomst te kunnen
waarborgen. Voor de brede afvaardiging zal de KNVB in overleg treden met de BAV, COH en CVTD.
Met betrekking tot de tweede opmerking geeft Jan Dirk van der Zee aan dat het onderdeel over de
statuten uitgezocht moet worden. Over de vraag of de grens van 1% ruimer gesteld zou moeten
worden, is uitvoerig over gediscussieerd. Het advies van de werkgroep was in beginsel 1%. Mocht het
nodig c.q. wenselijk zijn om dit aan te passen, zal dat worden gedaan.
Conform voorstel en met inbegrip van de gemaakte opmerkingen is kennisgenomen van het
vernieuwde licentiesystem.

9. INITIATIEFVOORSTEL HENK BOLHAAR INZAKE REGLEMENT
WEDSTRIJDEN AMATEURVOETBAL
Henk Bolhaar meldt desgevraagd dat hij alle betrokkenen nog een reactie gestuurd heeft naar
aanleiding van het advies van het bestuur amateurvoetbal op zijn initiatiefvoorstel. Daarmee is in zijn
ogen geen toelichting ter introductie nodig.
Jan Dirk van der Zee dankt Henk Bolhaar allereerst voor zijn initiatief en werk. Tegelijk geldt dat het
bestuur op verschillende gronden aarzeling blijft houden bij de voorstellen. Zowel op inhoud als qua
timing. Zakelijk samengevat komen deze neer op:
Het blijft in de ogen van het bestuur toch enigszins onduidelijk wat exact het probleem is, alsook de
aard en de omvang daarvan, waarvoor het voorstel een oplossing biedt. Het risico wordt gelopen dat
een verandering wordt doorgevoerd waarvan onvoldoende duidelijk is of deze beantwoordt aan een
behoefte. Het voorstel raakt daarnaast aan diverse onderwerpen waarover intensief het gesprek wordt
gevoerd. Nu keuzes maken zoals deze worden voorgesteld, zou nadelig kunnen werken op het
draagvlak dat we nastreven in de discussies over de voetbalpiramide, de onder 21 competitie en het
zaterdag/zondagvoetbal in breder perspectief. Daarom het advies van het bestuur om het
initiatiefvoorstel niet te steunen en iets meer tijd en ruimte te geven om met voorstellen te komen.
Daarin kunnen aspecten van het voorstel van Henk Bolhaar dan worden verwerkt.
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De voorzitter vraagt aan de directeur-bestuurder of hij ‘iets meer tijd’ concreter kan maken. Jan Dirk
van der Zee geeft dienaangaande aan dat in het najaar een besluit genomen gaat worden over
verschillende onderwerpen in het kader van de voetbalpiramide. Dat is belangrijke inbreng.
Henk Bolhaar geeft aan dat hij benieuwd is hoe de rest van de vergadering over zijn voorstel denkt.
Daarnaast reageert spreker inhoudelijk op wat Jan Dirk van der Zee gezegd heeft. Zakelijk
samengevat komt dit neer op:
- Het voorstel richt zich op jeugdspelers. Daarmee moet en kan het los gezien worden van de
principiële discussie over zaterdag- en zondagvoetbal,
- Een themabijeenkomst met direct betrokkenen over het bredere thema van heroverweging
van speelgerechtigheid van senioren is al toegezegd door het bestuur in het advies als
geagendeerd,
- Het bestuur wil zich vooralsnog niet vastleggen op een deadline uiterlijk in de
voorjaarsvergadering van 2020 met (eigen) voorstellen op dit punt te komen; een dergelijk
toezegging zou wel van belang (kunnen) zijn.
- Omgekeerd aan de vraag van de bestuurder welk probleem wordt opgelost, kan de vraag
worden gesteld welk probleem de bestuurder ziet ontstaan bij invoering van het voorstel.
Vanuit de vergadering worden vragen gesteld die zich richten op:
- Voor een aantal nieuwe ledenraadsleden is sprake van ‘nieuw’ voorstel. Het voorstel wordt
gedaan om niet nu te stemmen maar er eerst nog eens over te sparren.
- Als volgend voorjaar een integraal besluit genomen kan worden over de knelpunten die in het
voorstel worden geschetst, dan kan dat leiden tot invoering in het seizoen 2020/’21. Dat
betekent dat nauwelijks sprake is van uitloop.
Jan Dirk van der Zee geeft aan dat het haalbaar is om een voorstel te agenderen voor de
voorjaarsvergadering van 2020, alsdan te besluiten en eventuele aanpassingen met ingang van het
seizoen 2020/’21 in te voeren.
De voorzitter concludeert dat hiermee een toezegging wordt gedaan dat er volgend voorjaar een
voorstel komt richting de ledenraad.
Met deze toezegging is Henk Bolhaar bereid zijn initiatiefvoorstel in te trekken en die voorstellen van
het bestuur af te wachten.

10. AGENDA BONDSVERGADERING
10.1 Optimaliseren voetbalpiramide
Geconstateerd wordt dat inhoudelijk bij agendapunt 8 veel zaken aan de orde zijn gekomen.
In aanvulling daarop en op de toelichting in de agenda gaat Jan Dirk van der Zee kort in op het proces
van de werkgroepen en de uitkomst specifiek met betrekking op het advies/standpunt van het
bondsbestuur inzake voorwaarden beloften eerste, tweede en derde divisie.
Daarnaast worden de volgende ontwikkelingen met de ledenraad gedeeld:
- Afgelopen week kwam het bericht dat in het verband van de ECV (eredivisieclubs) consensus
is over de zogenaamde ‘veranderagenda’. De ECV heeft evenwel (nog) geen
overeenstemming bereikt met de CED (de eerstedivisieclubs).
- De eerstedivisieclubs en de eredivisieclubs hebben wat ruimte nodig om met elkaar in
gesprek te gaan over de voorwaarden en samenstelling van belofteteams in de eerste divisie.
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-

Dit heeft geen invloed op het amateurvoetbal dus het lijkt logisch vanuit amateurvoetbal deze
ruimte te bieden.
In het najaar gaan – als toegezegd - besluiten genomen worden in het verband van de
bondsvergadering over de voetbalpiramide en daarmee samenhangende zaken.

Samengevat leidt e.e.a. tot het volgende voorstel dat aan de bondsvergadering van 27 mei a.s. zal
worden gedaan:
• Bondsbestuur stelt voor de huidige voorwaarden voor het seizoen 2019/’20 te handhaven;
• Hierbij ruimte om in uitsluitend eerste divisie enigszins af te wijken als onderdeel van
gesprekken die worden gevoerd over diverse onderwerpen m.b.t. de eerste divisie;
• Onderstaande issues gezamenlijk (o.a. ECV, CED, KNVB BV en AV, CVTD, CSR) uitwerken
en voorleggen aan de bondsvergadering in het najaar;
o Beloftenteams in de 1e,2e ,3e divisie (?) en zo ja, hoeveel, waar en hoe?
o In combinatie met de implementatie van een competitie onder 21 (zowel voor BV als top - AV);
o Afspraken op lange(re) termijn over promotie-degradatie tussen de 1e en 2e divisie.
Naar aanleiding van het gepresenteerde komen uit de vergadering de volgende punten c.q. vragen:
1. De oorspronkelijke doelstelling bij het toelaten van beloftenteams van BVO’s in de
standaardcompetities was een impuls te geven aan de ontwikkeling van jonge talenten door
meer weerstand in aantrekkelijkere competities. Het is interessant om te kijken wat de
resultaten op dit punt zijn: is er sprake van betere ontwikkelingen van jonge talenten/spelers?
2. Jos Op ’t Eijnde stelt dat er (uiteindelijk) een promotieplicht moet komen tussen 2e divisie en
1e divisie. Een van de uitgangspunten van de voetbalpiramide was om doorstroming te
krijgen.
3. De vraag wordt gesteld of de vrouwen ook in het optimaliseren van de voetbalpiramide
worden meegenomen.
Jan Dirk van der Zee stelt dat hij het betrekken van de oorspronkelijke doelstelling bij de invoeging van
beloftenteams in de standaardcompetities, een terecht punt vindt en zegt toe met Eric Gudde te
overleggen over toevoeging daarvan aan het voorstel voor 27 mei a.s.
Spreker bedankt Jos Op ’t Eijnde voor zijn mening, maar geeft mee ook tegengeluid hierover uit de
ledenraad te kennen. Het is een punt waarover in het najaar een besluit gaat worden genomen.
De vrouwen maken onderdeel van een andere piramide. Daarmee is onderhavig agendapunt niet van
toepassing.
Desgevraagd geeft Jan Dirk van der Zee aan dat er nog verschillende beelden leven ten aanzien van
de vraag bij welke leeftijd de grens moet liggen: een competitie onder 21 of onder 23. Daar liggen ook
voorkeuren van uit het amateurvoetbal en het betaald voetbal. Het inhoudelijk gesprek daarover gaat
verder gevoerd worden.
Tot slot vraagt Ton Hendricks wat de status en bedoeling (nog) is van de eerder werkzame
klankbordgroep ‘voetbalpiramide’. Jan Dirk van der Zee stelt voor deze op de heffen. De vergadering
kan zich daarin vinden.
De vergadering neemt met in achtneming van de verkregen toelichting en de gevoerde discussie
kennis van het agendapunt.
10.2 Opvolging bondsvoorzitter 2019: Benoeming
Pier Eringa geeft desgevraagd een korte samenvatting van het gelopen traject:
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Spreker is van mening is dat de procedure transparant is verlopen. De selectiecommissie opererend
met vertegenwoordiging vanuit betaald voetbal en vanuit amateurvoetbal (zijnde Frans Cornelisz en
Ingrid Kloosterman) heeft hard gewerkt om tot de uiteindelijke kandidaat te komen. Hiervoor zijn de
stappen gevolgd zoals beschreven in de procedure. Iedereen kon mee doen. Advertenties in de
kranten hebben geleid tot 70 reacties. Het memoreren waard in dezen is dat de vertrouwelijkheid
steeds gewaarborgd is gebleven.
Vanuit de vastgestelde profielschets zijn er 4 aandachtspunten waarnaar de commissie heeft gekeken
(1) is het iemand die iets heeft met voetbal, (2) heeft iemand bestuurlijke vaardigheden en bestuurlijke
ervaring, (3) het internationale ervaringscomponent, (4) is het iemand die een goed boegbeeld is voor
de bond. Just Spee is daaruit naar voren gekomen. Just Spee neemt daarbij een mooie combinatie
mee van amateurvoetbal- en betaald voetbalervaringen. Het bondsbestuur heeft de aanbeveling van
de commissie overgenomen.
Desgevraagd voegt Frans Cornelisz nog toe dat de selectiecommissie bij de afweging ook gekeken
heeft naar de samenstelling van het bondsbestuur en toegevoegde waarde daarin van de kandidaat.
Spreker complimenteert daarnaast Mark van Berkum met het verwoorden van het proces.
Henk Bolhaar brengt ter sprake dat hij tijdens de bondsvergadering een opmerking wil maken over de
procedure die gevolgd is. Meer in het bijzonder over het feit dat in afwijking van de unaniem
vastgestelde procedure, in een vroege fase door Pieter de Waard zijn kandidatuur werd gesteld. Dat
mag volgens spreker uiteraard, maar het is niet in logische lijn met het wezenlijke element dat de
bondsvergadering zijn vertrouwen had gesteld in de selectiecommissie. Geconstateerd wordt dat
Henk Bolhaar de opmerking zal maken namens enkele leden van de ledenraad.
Pier Eringa stelt in aanvulling op de opmerking van Henk Bolhaar dat het niet logisch is dat na
unanieme vaststelling van een procedure er toch 10 bondsafgevaardigden zijn die hiervan afwijken en
handtekeningen zetten voor een andere kandidaat. Dit staat voor spreker overigens ook los van het
feit dat het Pieter de Waard zijn persoonlijk recht is om zich te kandideren.
Tot slot wordt bij monde van de voorzitter de waardering uitgesproken voor de gelopen procedure en
dank uitgesproken aan het adres van de mensen die eraan hebben gewerkt. Geconstateerd wordt dat
het proces transparant en helder is geweest.
Vastgesteld wordt dat de vergadering kennis heeft genomen van het voorstel zoals dat ter
besluitvorming aan de orde zal zijn in de bondsvergadering.

11. REGLEMENTSWIJZIGINGEN
De voorzitter stelt voor, omdat alle inhoudelijke punten al besproken zijn, om voor zover mogelijk de
reglementswijzigingen in zijn één keer te behandelen. Telkens met inbegrip van de opmerkingen en
toezeggingen als gedaan in de V&A. Agendapunt 11.4 is vastgesteld bij aanvang van de vergadering.
De vergadering stemt in met deze handelwijze.
11.1
AV – Gevolgen niet nakomen financiële verplichting
De vergadering stemt in met het voorstel.
11.2
AV – Wijzigingen RTA
De vergadering stemt in met het voorstel.
11.3
AV – Wijzigingen licentiereglement
De vergadering stemt in met het voorstel.
13

Verslag
Ledenraad amateurvoetbal 25 mei 2019

11.5
AV/BOND – Implementatie uitvoerings-/wijzigingsbesluit Eredivisie Vrouwen
Geconstateerd wordt dat in artikel 2 lid 1 van het Reglement Tuchtzaken Vrouwen abusievelijk niet de
aansluiting bij het ISR (zie o.a. agendapunt 11.3) is verwerkt. Toegezegd dat dit alsnog wordt gedaan.
De vergadering besluit met inbegrip van de gemaakte opmerking voorts conform het voorstel.
11.6
AV/BOND – Aanpassen reguliere bondsvergaderingen
De vergadering besluit conform het voorstel.
11.7
AV/BOND – Inbedding onderzoekscommissie integriteit
De vergadering besluit conform het voorstel.
11.8
BOND – Licentiecommissie amateurvoetbal – besluitvormend orgaan
De vergadering besluit conform het voorstel.
11.9
BOND – Degradatie beloftenteams uit derde divisie
De vergadering besluit conform het voorstel.
11.10 BOND – Geldigheidsduur trainerslicenties
In de toelichting op de voorgestelde reglementswijziging wordt aangegeven dat de wijziging het gevolg
is van een verplichting daartoe vanwege de UEFA. Desgevraagd wordt aangegeven dat inmiddels een
formele schriftelijke bevestiging daarvan van de UEFA ontvangen is. Overigens geldt dat de KNVB ook
los van de verplichting daartoe op basis van de geldende UEFA-richtlijnen, inhoudelijk de aanpassing
van de geldigheidsduur en de bijscholingsverplichting passend en geboden vindt.
De vergadering besluit conform het voorstel.
11.11 BOND – Inperking intermediairschap
De vergadering besluit conform het voorstel.
11.12 BOND – Formaliseren positie CBV
De vergadering besluit conform het voorstel.
11.13 BOND – Aansluiting ISR (Instituut Sportrechtspraak)
De vergadering besluit conform het voorstel.

12. (HER) BENOEMINGEN
De voorzitter stelt voor om de (her)benoemingen in zijn geheel te doen.
De vergadering stemt in met alle voorgestelde (her)benoemingen.
Leden tuchtorganen amateurvoetbal
Steunpunt
Naam
West
Leeman, J.

Commissie
Commissie van beroep

Tot en met
30 juni 2021

Noord/Oost

Heijstek, J.T.J.

Tuchtcommissie

30 juni 2022

West

Bertsch, D.
Groen, M.

Aanklager
Aanklager

30 juni 2021
30 juni 2020
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Klaveren, I.M. van
Kuil, T.C.
Lodder, E.C.

Aanklager
Aanklager
Aanklager

30 juni 2022
30 juni 2020
30 juni 2022

Leden licentiecommissie amateurvoetbal
Hans Douw is tot en met mei 2020 herbenoemd.
Leden beroepscommissie licentiezaken amateurvoetbal
Jan Monsma is als voorzitter van de beroepscommissie licentiezaken tot en met 30 november 2019
herbenoemd. Wouter Reijnders is als lid van de beroepscommissie licentiezaken tot en met mei 2022
herbenoemd.
De voorzitter feliciteert namens de ledenraad alle leden met hun (her)benoeming.

13. RONDVRAAG
De voorzitter geeft ruimte aan de vergadering om via de rondvraag vragen te stellen en/of
aandachtspunten mee te geven aan de directeur-bestuurder. Aan de orde komen:
1. Bij invoering van het nieuwe pupillenvoetbal is afgesproken om dit te evalueren. Deze
evaluatie is iets verschoven in de tijd. Wanneer zal dat nu plaatsvinden?
➢ Jan Dirk van der Zee geeft aan dat eerder al inzicht is gegeven in de momenten van evaluatie
van het nieuwe pupillenvoetbal. E.e.a. zal nog eens worden nagegaan en separaat worden
gemeld.
2. Verwijzend naar de V&A (bij Rondvraag) kan informatie over overschrijvingen in geval van
asielzoekers opgenomen worden in het handboek competitie amateurvoetbal?
➢ Mark van Berkum meldt dat een verwijzing naar de geldende (internationale) regeling bij
overschrijvingen van asielzoekers zal worden opgenomen in het handboek competitie
amateurvoetbal
3. Een verbeterpunt dat meegegeven wordt is om de vragen in de V&A te clusteren naar
onderwerp binnen het agendapunt in plaats van naar persoon.
4. Kan de KNVB in gesprek gaan met de gemeentes over de WOZ-waardes? Er komen door de
stijging van de WOZ-waardes veel clubs in de problemen.
➢ Jan Dirk van der Zee zal het verzoek omtrent WOZ-waardes delen met Corporate Affairs /
David Pranger om waar mogelijk onder de aandacht te brengen bij de politiek.
5. Er wordt een casus geschetst over de UEFA C-opleidingen en het verloop van de intake
daarvoor. Verzoek naar opzet van die intake te kijken.
➢ Het signaal zal worden doorgegeven aan Art Langeler.
6. Er wordt een dringende oproep gedaan aan de collega-ledenraadsleden om de
gemeenschappelijke whatsapp-groep te gebruiken voor zakelijke berichten die betrekking
hebben op de ledenraad.

15

Verslag
Ledenraad amateurvoetbal 25 mei 2019
7. Er is in december 2018 informatie verstrekt aan de ledenraad naar aanleiding van
berichtgeving in de media over het gebruik van persoonsgegevens door sportbonden
waaronder de KNVB. Is er al contact geweest met de Autoriteit Persoonsgegevens en wat zijn
de uitkomsten daarvan?
➢ Jan Dirk van der Zee geeft aan dat er een gesprek heeft plaatsgevonden met de bestuurder
van de Autoriteit. Dat was een goed, maar van onze kant ook stevig gesprek. Ondertussen
heeft de Autoriteit Persoonsgegevens ook een gesprek gehad met de NOC*NSF. Bedoeling is
in sportbreder verband een code op te stellen.
8. Gesignaleerd wordt dat in de het reglement amateurvoetbal gesproken wordt over
‘stemgerechtigde leden van de ledenraad’. Dat begrip lijkt overbodig nu ledenraadsleden allen
stemgerechtigd zijn.
9. Er wordt aan de collega’s oproep gedaan te zorgen voor een machtiging in geval van
afwezigheid bij de bondsvergadering van maandag a.s.

14. SLUITING
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.
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Proces V&A
- t/m 13 mei 2019 – mogelijkheid om vragen in te dienen
- 17 mei 2019 – antwoorden V&A gedeeld met de ledenraad
•
•

Vragen als aan de orde gekomen op de themabijeenkomst ‘begroting’ dd. 9 mei 2019 zijn
eveneens opgenomen in deze V&A
In aantal gevallen zijn gestelde vragen beknopt en zakelijk weergegeven. Dat is dan ook
vermeld.

3. VERSLAG LEDENRAAD 24 NOVEMBER 2018
Ingediend door: Joep Timmermans
Naar aanleiding van vragen is een aantal aanpassingen doorgevoerd:
Op pagina 3 van het verslag: onder punt 2.3:
“Joep Timmermans kaart aan dat de hij heeft begrepen dat de arbeidsorganisatie mensen benaderd
heeft om zich kandidaat te stellen voor de ledenraadsverkiezingen. Hij kan zich in die werkwijze niet
vinden en heeft zich daaraan gestoord.”
Op pagina 5: onder 3.1:
“De directie reageert met de mededeling dat gewerkt wordt aan inzicht in de kostenverdeling. Dat is
een intensief traject waarin veel zaken samenhangen. In 2019 wil de directie dit onderwerp afronden
en indien aan de orde tot aanpassing komen, dan wel met onderbouwing waarom het blijft zoals het
is. Dit wordt gedeeld met de ledenraad.”
(Dit punt is tevens opgenomen op de actielijst)

5. BEGROTING AMATEURVOETBAL 2019/’20
Indiener: Jan Bosch
Ik zou graag verduidelijking willen aangaande het onderdeel personeelskosten en
organisatieontwikkeling. Het is te waarderen dat door strak managen er t.o.v. de begroting keurige
prognosecijfers zijn. Toch ben ik benieuwd naar de verdeling qua tijdelijk vacante posities. Kunt u daar
verduidelijking in geven.
Reactie:
De daling van de personeelskosten wordt voor 300K verklaard door het tijdelijk niet invullen van
vacante posities. Deze worden in de begroting 2019/’20 wel weer volledig opgenomen. Enkele
functies zijn ten tijde van het opstellen van de begroting reeds ingevuld.
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M.b.t. de post receptie en representatiekosten die voor een voetbalcongres annex symposium wordt
verhoogd met 250 K. Ik heb moeite met de hoogte van dit bedrag. Met alle respect voor de vele
werkzaamheden die de heer van Praag voor de KNVB heeft gedaan. Kan een toelichting worden
gegeven en zo nodig discussie over dit punt worden gevoerd?
Reactie:
(De vraag is tijdens de themabijeenkomst over de begroting ook aan de orde geweest. Zakelijk
samengevat:)
De KNVB bestaat in 2019 130 jaar. Met het oog daarop wordt een symposium georganiseerd dat
inspirerend is voor voetballend Nederland. Met een hoogwaardig programma op maatschappelijk
relevante thema’s. Daarvoor zullen o.a. ook alle (voorzitters van) amateurverenigingen in Nederland
worden uitgenodigd. Aan dit symposium wordt het afscheid van Michael van Praag gekoppeld.
Michael heeft zich tijdens zijn voorzitterschap van de KNVB veelvuldig en nadrukkelijk ingezet voor
diverse maatschappelijk thema’s binnen het voetbal, maar ook voor de maatschappelijke betekenis
van voetbal.
Indiener: Wicher Schreuders
(Ten behoeve van de V&A zijn de vragen zijn zakelijk samengevat; aanvullend is/wordt in 1-op-1
setting gesproken)
Aantrekkelijk voetbalaanbod – Centraal stellen van de clubs
In de LR is herhaaldelijk aangedrongen op het centraal stellen van de clubs. In de
Managementsamenvatting: ‘Het organiseren van het voetbalaanbod bij de verenigingen is de
belangrijkste levensader van de KNVB’. Daarmee kan ik het helemaal eens zijn. De vraag is
vervolgens wat er aan concrete invulling wordt gedaan om de clubs nog meer centraal te stellen, te
ondersteunen en te versterken.
Reactie:
Het centraal stellen van de voetballer in het Strategisch Plan 2018-2022 laat voor het bestuur
amateurvoetbal onverlet dat verenigingen het fundament van het Nederlandse voetbal vormen. Het
bestuur hecht er dan ook aan – ook op deze plaats – te benadrukken dat aandacht voor en focus op
verenigingen elementair is. Het grootste deel van onze de organisatie is gericht en zal gericht blijven
op het voetballen bij verenigingen.
Als voorbeelden van de nadrukkelijke focus op verenigingen kunnen worden genoemd:
- Start van KNVB Contact waardoor de bereikbaarheid voor en informatievoorziening aan clubs
sterk verbeterd is. Op het ingezette pad gaan wij in seizoen 2019/’20, hetgeen is verwerkt in
de begroting.
- In de begroting 2019/’20 is budget opgenomen voor zogenaamde ‘ontwikkelteams’, de gaan
met name ook ingezet worden om het aanbod van KNVB georganiseerd verenigingsvoetbal
nog beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften. Waar nodig en gewenst gaan we
het voetbalaanbod aan verenigingen herzien, uitbreiden en/of vernieuwen.
- Een wellicht op het oog detaillistisch, maar voor de betreffende verenigingen zeer relevant
punt is de automatisering van de eilandenregeling: de bedragen gaan uitbetaald worden op
basis van gespeelde wedstrijden, waardoor de administratie voor clubs komt te vervallen.
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Verenigingsadviseurs
In de LR is herhaaldelijk gepleit voor uitbreiding van het aantal effectief ingezette
Verenigingsadviseurs (tot op heden zijnde circa 18,0 fte).
Kan inzicht geboden worden in de ontwikkeling in fte van de Verenigingsadviseurs (VA), alsook in de
ontwikkeling in fte van de Technische jeugdcoördinatoren (TJC)?
Wat is het door het bestuur voorgestane (toekomstige) beeld ten aanzien van ondersteuning van clubs
waaronder met name de rol van VA?
Reactie:
Het verbeteren van de service aan onze verenigingen staat centraal in ons Strategische plan.
Nadrukkelijk via de pijler ‘Service op topniveau’. Maar ook in elke ander pijler leiden de ambities tot
concrete projecten en activiteiten die goed (moeten) zijn voor verenigingen. Of het nu gaat over nieuw
en passend competitieaanbod, het (laagdrempelig) aanbieden van clubkadercoaches, online
informatie en opleidingen, uitbreiding van services met KNVB Contact, het aanbieden van producten
en diensten op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid of gezondheid maar ook proposities als
VoetbalTV, of dat het gaat om de inzet van TJC-ers, VA’s en procesbegeleiders.
De overtuiging is dat het verhogen van de service aan onze verenigingen vraagt om actie en aanbod
op allerlei terrein. De ‘klassieke’ ondersteuning met adviseurs vormt daar een deel van.
Sportakkoord
Wat wordt er bedoeld met de in de Begroting op blz. 10 genoemde invulling van taken/functies via het
Sportakkoord, waarbij kosten en opbrengsten van 500.000 euro tegen elkaar weg vallen? Zijn dat de
Verenigingsadviseurs of andere functies? Binnen of buiten KNVB-verband?
Reactie:
De benoemde taken en functies betreffen niet verenigingsadviseurs. Deze permanente krachten
worden niet gedekt met incidentele baten. In het kader van het met een brede alliantie van partijen en
overheden gesloten Sportakkoord zijn doelen geformuleerd waarbij de overheid ook middelen heeft
vrijgemaakt om deze te realiseren. Het gaat daarbij om projecten en activiteiten. Daarvoor kan ook
tijdelijke inzet van menskracht aan de orde zijn. Tegenover deze tijdelijke inkomsten zullen ook
tijdelijke verplichtingen worden geplaatst.
Doorontwikkeling Academie
In de Begroting staat onder ‘Doorontwikkeling Academie’ dat in april 2019 een groot project van start is
gegaan met als missie ‘dat alle jeugdspelers een goede trainer/coach verdienen’. Die ambitie is ook
op 1 april jl. tijdens de LR-bijeenkomst zo uitgesproken door Art Langeler. In relatie tot die ambitie
worden vragen gesteld over de aantallen cursussen, cursisten, kosten en opbrengsten van het
lopende boekjaar.
Reactie:
De ambities ten aanzien van de academie en het opleiden van competente trainers zijn inderdaad
groot. In dat verband is ook als perspectief gesteld dat het traject van de doorontwikkeling van de
academie zeker 3 jaar zal nemen.
De in de begroting opgenomen bedragen en aantallen ten aanzien van de academie weerspiegelen
de ambitie. Van belang is aan te geven dat (juist) ook bij het opleiden van trainers meer en meer
sprake zal van een combinatie van online én offlineactiviteiten die we aanbieden. Soms in
samenhang, maar soms ook los van elkaar. De ervaringen met bijvoorbeeld de digitale trainingstool
RINUS zijn dat die op een heel laagdrempelige wijze – en relatief arbeidsextensief – een grote
bijdrage levert aan de functioneren van trainers bij clubs.
Ten aanzien van de specifieke cijfers over het lopende seizoen wordt voorgesteld e.e.a. mee te
nemen bij de bespreking van jaarrekening/-verslag. Daarvoor worden die cijfers immers exact in beeld
gebracht.
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Cursussen
In de Begroting is bij de KNVB Academie onder Bedrijfsopbrengsten (1) Cursusgelden opleidingen te
zien, dat die opbrengsten aanzienlijk stijgen (van 3.026.000 naar 3.837.000 euro). Een forse toename,
nl. met 27%. Volgens de (summiere) toelichting deels door aan te bieden cursussen en deels door
meer deelnemers. Kan nader worden toegelicht?
Reactie:
De stijging van de cursusgelden wordt verklaard op verschillende vlakken
• Cursussen Voetbal-Top
o UEFA Pro (niet georganiseerd in 2018/’19 wel weer in 2019/’20)
o Hoofd Opleidingen Pro (niet georganiseerd in 2018/’19 wel in 2019/’20)
• Cursussen Voetbal-Breedte
o UEFA C (stijging deelnemers)
o Juniorentrainer (stijging aantal cursussen)
o Pupillentrainer (stijging aantal cursussen)
• Cursussen bestuurders (sinds recent in het aanbod opgenomen en daar is een aanzienlijke
stijging van deelnemers zichtbaar en dus verwacht)
Bedrijfsopbrengsten – 1 Contributies
Kan een meer gedetailleerd overzicht over de ledenontwikkeling, naar verschillende leeftijds- en
doelgroepen, alsook voor wat langere termijn worden verstrekt?
Reactie:
Dit verzoek zal opgepakt worden.
Bedrijfsopbrengsten – 2 Wedstrijdgelden
De inkomsten vanuit Kicks dalen in de begroting 2019/’20 ten opzichte van die van vorig jaar, van
200.000 naar 50.000 euro c.q. van 90.000 naar 50.000 euro kijkend naar de prognose. De kosten
dalen navenant. Wat is de achtergrond hiervan?
Reactie:
Voor het resultaat geldt dat dit neutraal in de begroting zit. De (door)ontwikkeling voltrekt zich in een
gestager tempo.
Bedrijfsopbrengsten – 7 Diverse opbrengsten
Wat is de achtergrond van een daling van de opbrengsten van VoetbalTV met €88.500 t.o.v. de
prognose 2018/’19?
Reactie:
In het seizoen 2018/’19 zijn de opstartkosten van VoetbalTV verantwoord. Volgens afspraak zijn deze
kosten gefactureerd naar de Joint Venture VoetbalTV. Vanaf 2019/’20 wordt alle activiteiten (excl.
juridische kosten) verwerkt in de Joint Venture, waardoor de opbrengsten voor de KNVB dalen. De
bijbehorende kosten dalen eveneens.
Bedrijfslasten – 12.1 Bijdrage Eredivisie vrouwen
Hier wordt gemeld dat de daling van die bijdrage hoofdzakelijk komt door het wegvallen van één team.
Financieel gunstig, voetbaltechnisch ongunstig. Moeten wellicht middelen ingezet om het aantal teams
in deze competitie op een andere manier te stimuleren?
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Reactie:
In brede zin wordt enorm geïnvesteerd in het vrouwenvoetbal. Er is nu geen sprake van een
uitbreiding van financiële impulsen om (extra) teams in de eredivisie te laten instromen. Dat betekent
dat in de begroting uitgegaan wordt van de huidige werkelijkheid van één team minder volgend
seizoen.
Indiener: Jos Bartels
Vraag 1:
Andere jaren was de begroting voorzien van een “meerjaren” doorkijk. Waarom ontbreekt deze in de
begroting 2019/’20?
Reactie:
Voorvloeiend uit de samenvoeging van de directies amateurvoetbal en betaald voetbal tot één KNVBdirectie, is in het kader van uniformiteit op een aantal gebieden keuzes gemaakt. Dit heeft in dit geval
geleid tot een keuze de doorkijk uit de begroting te halen.
Vraag 2:
Op pagina 9 spreekt men van het maken van een iDeal-koppeling bij de vernieuwing van het
inschrijfportaal, als onderdeel van de digitaliseringskosten en inspanningen. Inschrijvingen vinden m.i.
plaats door de verenigingen en de kosten daarvan worden in rekening courant doorbelast. Waarom
dan een iDeal koppeling. Is dat een voorbode van het mogelijk maken van inschrijvingen, buiten de
verenigingen om, op individueel lid niveau?
Reactie:
Het gaat hier om inschrijvingen voor cursussen. De iDeal-koppeling wordt ontworpen om de betaling
voor individuele cursisten te vereenvoudigen. Er zijn veel opleidingen bij arbitrage & top, waarbij de
cursus nu ook al niet via de rekening courant wordt doorbelast. Door dit aan te passen wordt voor
zowel de cursist als de KNVB het proces vereenvoudigd.
Vraag 3:
Het negatieve exploitatiesaldo wordt gedekt door aanwending van de bestemmingsreserves. In
hoeverre gaat het hier om dekking van structurele kosten: graag dan bij benadering de hoogte van het
bedrag aan structurele kosten dat gedekt wordt uit de bestemmingsreserves.
Reactie:
Voor de aanwending van de bestemmingsreserve worden alleen kosten gemaakt welke een
incidenteel karakter hebben. Dus dit wordt niet gebruikt voor structurele kosten.
Vraag 4:
Er wordt rekening gehouden met de daling van het ledenaantal met 1%. Hoe is de visie wat dat betreft
voor de komende jaren, uitgedrukt in procenten per jaar?
Reactie:
Het is lastig in te schatten wat de trend is voor de komende seizoenen. Wel is onze verwachting dat
de dalende trend zich de komende seizoenen zal voortzetten.
Vraag 5:
De opstelling inzake opbrengsten uit wedstrijdgelden (pagina 21) wordt uitgesplitst naar de
veldvoetbal en zaalvoetbal. De uitsplitsing kosten wedstrijdzaken (pagina 33) vindt anders plaats,
waarbij alleen het zaalvoetbal als één separate post wordt opgenomen. Hierdoor lijkt het dat op
wedstrijden zaalvoetbal een positief resultaat wordt bereikt. Tegelijk zie je bij Kicks de opbrengsten
over de jaren teruglopen, terwijl er geen inzage bestaat in eventuele kosten wedstrijdzaken. Het
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gevaar hiervan is dat appels met peren worden vergeleken. Zijn hier geen inzichtelijkere
overzichten/uitsplitsingen mogelijk? Als de uitsplitsing van de kosten de opbrengsten zou volgen zou
inzichtelijk zijn wat de nettobijdrage c.q. netto kosten van wedstrijdzaken zijn.
Reactie:
In de tabel van kosten wedstrijdzaken worden de activiteitskosten van Zaalvoetbal gepresenteerd. Om
het vergelijk volledig te maken, zullen ook de personeelskosten in de vergelijking meegenomen
moeten worden. De ‘directe marge’ op veldvoetbal is eveneens positief, aangezien de wedstrijdgelden
veld hoger zijn dan de overige kosten wedstrijdzaken.
Indiener: Henk Bolhaar
Vrouwen Onder 23
Is een positieve ontwikkeling. De subsidie van NOC*NSF is evenwel maar voor 2 jaar. Hoe wordt in de
financiering daarna voorzien?
Reactie:
De subsidie is nu toegekend voor 2 jaar. Binnen NOC*NSF zijn er mogelijkheden om ook daarna de
subsidie aan te vragen. Indien de subsidie niet verlengd wordt, zal er moeten worden overwogen in
welke vorm dit team zal worden voortgezet. Vooralsnog zijn verplichtingen aangegaan voor een duur
die in overeenstemming is met de looptijd van de subsidie.
Vergelijkende cijfers
De vergelijking wordt gemaakt met Q2. Waarom niet met Q3? Dit zou een nog beter beeld geven.
Neem aan dat de cijfers van Q3 inmiddels bekend zijn. Is er een ontwikkeling die van belang is?
Reactie:
De planning staat dat niet toe. Het opstellen van de prognose start na afloop van het betreffende
kwartaal. In februari starten we met de begrotingscyclus. De prognose Q3 is niet gereed als de
begroting wordt opgesteld.
Programma Club Kader Coaches
Betreft proeftuinen voor 60 clubs. Hoe is de werving c.q. hoe kunnen clubs zich hiervoor aanmelden?
Neem aan dat er wordt uitgegaan van een evenwichtige spreiding over het land.
Reactie:
In het project participeert een beperkt aantal bonden, gemeenten en verenigingen. Dat past bij de
status van ‘proeftuin’ en maakt het mogelijk een beheersbare setting te creëren waarin gericht geleerd
kan worden. Het betreft hier een sportbreed project met een sportbrede subsidieaanvraag waar de
KNVB-penvoerder van is. Vandaar dat de financiële stroming via de KNVB verloopt.
Met de volgende bonden en gemeenten wordt gestart:
• Atletiekunie, KNGU, KNHB, KNKV, KNVB, Nevobo, NHV en NTTB.
• Amsterdam, Den Haag, Doetinchem, Rotterdam, Utrecht, Zwolle, Gelderse Sportfederatie.
Bonden en gemeenten werken samen o.a. bij de selectie van de plm. 60 verenigingen waar de
buurtsportcoach-als-clubkadercoach aan de slag gaat. Daarmee is geen sprake van een open
aanmeldprocedure. Kijken naar de samenstelling van de groep bonden en gemeenten waarmee wordt
gestart, is wel sprake van goede spreiding.
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Afname opbrengsten Voetbal TV
Hoe is de ontwikkeling van de deelname t.o.v. de verwachtingen?
Reactie:
De afname van de opbrengsten wordt veroorzaakt door de verschuiving van de activiteiten naar de
Joint Venture. De bijbehorende kosten dalen eveneens. Deze daling houdt geen verband met
aanmeldingen/deelnames van clubs. De ontwikkeling ligt vooralsnog in lijn met de verwachtingen.
Bijdrage eredivisie vrouwen
Hoe ziet die er uit? In de media werd recent gesteld dat Heerenveen van de KNVB een (extra?)
bijdrage krijgt. Waar wordt dit uit gefinancierd?
Reactie:
De extra bijdrage voor Heerenveen wordt gefinancierd vanuit incidentele middelen binnen de
begroting van seizoen 2018/’19.
Kosten bondsvoorzitter
Er is hiervoor een stijging van de loonkosten geraamd van € 46.000. Ga ervanuit dat dit voor een
halfjaar is geraamd.
Hoe verhoudt zich deze raming met de afspraken die zijn gemaakt met de kandidaat bondsvoorzitter?
Reactie:
De raming ligt in lijn met de ideeën die hieromtrent in de selectiecommissie gedeeld zijn en op basis
waarvan gesprek door een afvaardiging van de commissie met de kandidaat plaatsvindt.
Vragen die gesteld zijn door de ledenraad tijdens de themabijeenkomst van 9 mei 2019.
Welke marge wordt behaald op de commerciële opbrengsten? Hoeveel bedraagt de extra marge van
sponsoring ten opzichte van de begroting 2019/’20?
Reactie:
In de exploitatierekening is te zien dat de commerciële opbrengsten stijgen met bijna € 450.000 ten
opzichte van de prognose. Een groot deel van deze opbrengsten komen ten gunste van activaties. De
stijging van de commerciële marge bedraagt €150.000. Dit is voor € 50.000 toe te wijzen aan
incidentele effecten en € 100.000 aan stijgende marge van commerciële activiteiten.
Wat zijn de financiële consequenties van daling van het aantal leden in het seniorenvoetbal?
In dat verband ook de vraag: wat is specifiek de verdeling tussen spelend/niet-spelend lid in
seniorenvoetbal?
Reactie:
De optelsom van de opbrengsten contributie, wedstrijdgelden en digitaal informatie abonnement (DIA)
bedragen € 18,0 mln. Als het ledenaantal met 1% daalt zal dat een negatieve impact hebben van
€ 180.000 op het resultaat.
Voor wat betreft de verhouding tussen spelende/niet-spelende leden: in het seizoen 2018/’19 hebben
we 212.000 niet-spelende leden op een totaal van ongeveer 1,2 miljoen.
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Waarom kiezen wij voor een CPI van 1,7%? Hoe worden de risico’s hiervan in kaart gebracht?
Reactie:
We gebruiken het inflatiecijfer van het laatste kalenderjaar. Dit is in dit geval kalenderjaar 2018. Indien
de inflatie in 2019 hoger zal uitvallen, dan zal dit impact hebben op de begroting van 2020/’21. Voor
wat betreft de impact van een hogere inflatie dan het bij de opstelling van de begroting gehanteerde
inflatiecijfer: budgetten zijn taakstellend. Hogere kosten leiden tot opdracht aan budgethouders om
keuzes te maken.
Is inzichtelijk te maken in de begroting welke bedragen te koppelen zijn aan het versterken van
verenigingen?
Reactie:
Veel van de dagelijkse inspanningen van onze collega’s zijn gericht op onze verenigingen en/of
dragen bij aan de versterking van verenigingen. Niet al deze zaken zijn te vatten in een rubriek in de
begroting. Tegelijkertijd neemt het bestuur de opmerking ter harte om meer en beter inzichtelijk te
maken welke middelen allemaal worden ingezet ten gunste van verenigingen. Zowel daar waar het
financiën betreft als menskracht.
Is het mogelijk om zichtbaar aan te geven waar bestemmingsreserves worden ingezet? Is het in dit
verband mogelijk om dit op de balans toe te voegen?
Reactie:
Zie punt 19 uit de begroting. In de jaarrekening 2018/’19 zal de balans hiervan gespecificeerd worden.
Kunnen wij ledenontwikkeling relateren aan de demografische ontwikkeling? En hoe verhoudt zich dat
tot andere sporten?
Reactie:
De KNVB beschikt over de mogelijkheden om de ontwikkeling in ons ledenbestand af te zetten tegen
algemene of sport gerelateerde ontwikkelingen. Op de gevraagde punten kan een analyse worden
gemaakt. Deze zal worden opgesteld en separaat worden toegezonden.
Kan nadere toelichting gegeven worden op de rol van clubkadercoaches en buurtsportcoaches?
Reactie:
Buurtsportcoaches zijn personen die met (co)financiering van landelijke en lokale overheid op
gemeentelijk niveau worden ingezet om te ondersteunen in het creëren van voldoende sport- en
beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud. De regeling waarop dit gebaseerd is, is de ‘Brede
Impuls Combinatiefuncties' en bestaat sinds 2012.
In het project Proeftuinen Clubkadercoaching wordt in de periode januari 2019 – juni 2020 bij plm. 60
verenigingen ervaring opgedaan met het inzetten van buurtsportcoaches-als-clubkadercoach. In een
tweede tranche kan dit aantal worden uitgebreid.
De inzet van Clubkadercoaches beoogt het (mee)creëren van een positieve sportcultuur waardoor het
(vrijwillig) sportkader bij verenigingen met meer plezier en voldoening hun rol vervullen (en langer blijft
vervullen). Spin-off daarvan moet zijn dat sporters meer sportplezier ervaren en hopelijk langer blijven
sporten. Voorgaande betekent dat de rol Clubkadercoach voor een groot deel ligt op het versterken
van de pedagogisch/didactische competenties van het sportkader.
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De clubkadercoach heeft daarmee de volgende kerntaken:
1. Stimuleren van de competentieontwikkeling van het sportkader on de club
2. Initiëren, verankeren en ‘normaal maken’ van kadercoaching op de club
3. Onderzoeken van de behoeftes van het sportkader wat betreft opleiden en begeleiden
4. Coachen van het sportkader: aandacht geven, opleiden, observeren, analyseren,
feedbackgeven
5. Zorgdragen dat bij vertrek er voldoende competente (nieuwe) kadercoaches op de club zijn
6. Indien aan de orde: het uitbouwen van netwerken die de kadercoaching kunnen versterken

Naar aanleiding van het Sportakkoord: is het mogelijk om inzichtelijk te maken welke gemeentes een
lokaal Sportakkoord getekend hebben?
Reactie:
De verwachting is dat binnenkort van de zijde van de VNG een overzicht beschikbaar wordt gesteld.
Wat is bij het opstellen van de begroting het uitgangspunt: vergelijking met de vorige begroting of met
de laatste prognose? En waarom deze keuze?
Reactie:
Als vergelijkende cijfers zijn in de tabellen weergegeven de meest recente cijfers van de prognose Q2
2018/’19, begroting 2018/’19 en jaarrekening 2017/’18. In de toelichtende teksten op de
begrotingscijfers 2019/’20 vindt in het algemeen vergelijking plaats met de prognose Q2 2018/’19.
Daarmee kan het meest recente en realistische beeld worden gegeven. Overigens geldt dat hierin
dezelfde lijn wordt gevolgd als de voorgaande seizoenen.
Slechts een enkele keer wordt in deze begroting afgeweken van de geschetste lijn. Dat gebeurt in die
gevallen waarin het accurate beeld juist gediend is met een vergelijking met de begroting (in plaats
van de prognose). In de onderhavige begroting is hiervoor gekozen bij de toelichting op ‘de vaste kern
van de personeelskosten’. De reden is in dit geval dat in de prognose financiële meevallers zijn
verwerkt van tijdelijk vacante posities. Deze tijdelijk vacante posities ‘vervuilen’ in zekere zin de
vergelijking. Overigens wordt in dezelfde alinea verklaard hoe het verschil met de prognose is
ontstaan.
Specifiek bij voetbal wordt de begroting vergeleken met de prognose daarbij valt een relatief geringe
stijging te constateren. Wanneer de vergelijking zou zijn gemaakt met de voorgaande begroting zou
de stijging vele malen groter zijn geweest. Dat vraagt om een nadere toelichting.
Reactie:
In de begroting 2019/’20 worden de afwijkingen verklaard ten opzichte van de prognose. In de
prognose en jaarrekening worden de mutaties verklaard ten opzichte van de begroting.
De kosten van vertegenwoordigend voetbal zijn in het huidig boekjaar hoger (en daarmee in de
prognosecijfers). Dit wordt grotendeels verklaard doordat er in de begroting geen rekening is
gehouden met de deelname/organisatie van elite-/finaltoernooien. Deze sterke stijging van kosten is
geen ‘ongedekte’ budgetoverschrijding. Tegenover de gestegen kosten staan ook gestegen
inkomsten. De bijdrage die vanuit UEFA wordt ontvangen, worden verantwoord onder de opbrengsten
subsidies & bijdragen.
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Wat zijn de kosten van de arbitrageopleidingen? En hoe verhouden deze zich tot het aantal
arbitrageopleidingen?
Reactie:
Om de arbitrageopleidingen laagdrempelig te houden en daarmee bij te dragen aan de ambities op
het gebied van voldoende opgeleide scheidsrechters, worden de cursusprijzen (ruim) onder de
kostprijs in de markt gezet. Amateurvoetbal staat garant voor het negatieve resultaat van Academie
voor de arbitrageopleidingen. In de begroting 2019/’20 bedraagt deze bijdrage € 715.000.
Naar aanleiding van de arbitrageopleidingen: De daling van het aantal KNVB-scheidsrechters lijkt
zorgelijk. Wordt hier over nagedacht?
Reactie:
Er wordt op meerdere manieren getracht invulling te geven aan de beoogde toenamen van het aantal
scheidsrechters. Daarbij wordt niet alleen de focus gelegd op KNVB-scheidsrechters maar ook op
verenigingsscheidsrechters. Vandaar ook de substantiële investering in arbitrageopleidingen die we
jaarlijks doen (zie ook reactie op vorige vraag).
Overall wordt geconstateerd dat veel wordt geïnvesteerd in het vrouwenvoetbal. Kan meer
ruchtbaarheid worden gegeven aan de investeringen en de plannen voor wat betreft het
vrouwenvoetbal?
Reactie:
De investeringen zijn inderdaad significant. De oproep om meer aandacht voor onze investeringen en
activiteiten op dit gebied wordt ter harte genomen.
Het aantal beschikbare docenten bij de academie is cruciaal; hoe zorgen we dat het aantal en de
kwaliteit op peil blijft/komt?
Reactie:
In het kader van de strategische pijler Opleiding & Ontwikkeling wordt onder aansturing van Art
Langeler (directeur voetbalontwikkeling) vol ingezet op het verbeteren van het opleidingshuis van de
KNVB. Onderdeel daarvan is zowel het aantal, als de kwaliteit van de docenten. Zoals op 1 april jl.
toegelicht in de sessie met de ledenraad over voetbalopleidingen voor de breedte zal het totale traject
3 jaar in beslag nemen. De urgentie ten aanzien van het docentencorps wordt gevoeld; tegelijktijdig
geldt dat niet van de ene op de andere dag het probleem kan worden opgelost.
Ten aanzien van het nieuwgevormde Onder 23 team bij de vrouwen: hoe structureel zijn de kosten en
de opbrengsten?
Reactie:
Van de zijde van NOC*NSF is er een subsidie toegezegd voor twee seizoenen. De verplichtingen die
door de KNVB zijn aangegaan zijn daarop afgestemd.
Meiden- en vrouwenvoetbal: Welke 30 clubs met meiden- en vrouwenvoetbal zijn geselecteerd voor
het project dat wordt gefinancierd vanuit de bestemmingsreserve?
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Reactie:
Het overzicht van deze clubs zal separaat worden verstrekt. Overigens geldt dat in het komend
seizoen gekeken zal worden naar uitbreiding van het aantal verenigingen dat deelneemt.
Er is een bestemmingsreserve gevormd voor verenigingsondersteuning. Kunnen we de plannen delen
m.b.t. de bestemmingsreserve?
Reactie:
Toegezegd wordt dat de plannen worden gedeeld. Aan de plannen wordt momenteel de laatste hand
gelegd. Uitgangspunt bij het maken van de plannen is, zoals afgesproken met de ledenraad: (1)
‘handjes aan het bed’, (2) laagdrempelig voor verenigingen. Gedachten gaan nu onder meer uit naar
het beschikbaar stellen van bestuursadviseurs die letterlijk bij de vereniging aansluiten en een
interactief (digitaal)platform waar bestuursleden onderling kennis en ervaringen kunnen delen.

6. GOVERNANCE
6.2 Technisch voorzitter vergadercyclus amateurvoetbal
Ingediende vraag: Jos Bartels
(Ten behoeve van de V&A is de inbreng zakelijk samengevat; aanvullend is/wordt in 1-op-1 setting
gesproken)
In de huidige situatie worden de vergaderingen van de ledenraad geleid door de voorzitter van de
Raad van Toezicht. In wezen was dat al een “technisch” voorzitter. Nu met de komst van een
specifieke technisch voorzitter passen we de reglementen aan.
Vragen worden gesteld ten aanzien van onder meer aanstelling, benoeming en ontslag van de
‘nieuwe’ technisch voorzitter. Daarvoor worden op sommige punten alternatieve formuleringen
voorgesteld.
Reactie:
Separaat wordt nog overleg gepleegd met Jos Bartels (ook lid van de commissie ‘technisch voorzitter’)
over inbreng en suggesties. Het kan zijn dat dat leidt tot een aanvullende reactie en/of aanpassing van
de teksten. Voornoemde is afgestemd met Jos Bartels.
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8. AANPASSINGEN LICENTIEREGLEMENT AMATEURVOETBAL
Indiener vraag: Jan Bosch
(Ten behoeve van de V&A zijn de zakelijk opgesomde vragen als uitgangspunt genomen)
(…)Concreet heb ik de volgende vragen:
Werkgroep licentiesystemen
Wat was de samenstelling van de werkgroep Licentiesystemen.
Reactie:
Conform opgemerkt in de annotatie bij de agenda van de ledenraad, is de werkgroep samengesteld in
overleg met de CVTD. De samenstelling was hierbij als volgt: De Treffers (Sjaak Thijssen), Quick Den
Haag (Marcel de Kler), Kozakken Boys (Freek Vorthoren), DVS 33 (Aart Goossen) en KNVB (Hans
Schelling, Guus Posthumus en Mark Boetekees).
KNVB-contracten
Hoeveel KNVB-contracten zijn er thans bij de KNVB geregistreerd in het amateurvoetbal.
Reactie:
In het seizoen 2018/’19 zijn er 226 spelerscontracten geregistreerd (naast een aantal
spelerscontracten dat reeds in het seizoen 2017/’18 was geregistreerd en met een einddatum van 30
juni 2019 of later).
Amateurs met niet geregistreerde contracten
Op welke wijze wordt er nu uitvoering gegeven aan de door de bondsvergadering vastgestelde
afschaffing van ‘amateurspelers met een niet geregistreerd contract’ op basis van High Trust/High
penalty waarvoor de voorwaarden al het komend seizoen dienen te worden ingevoerd.
Reactie:
Voor dit punt is een besluit van de bondsvergadering vereist. Het is een juridisch en reglementair
ingewikkeld onderwerp. Het gaat niet alleen om het afschaffen van de categorie amateurspelers met
een niet-geregistreerd contract. Ook zal aandacht moeten worden besteed aan bijvoorbeeld de criteria
die moeten gelden voor geregistreerde contracten en welke onkosten aan amateurspelers (wel)
mogen worden vergoed.
Direct na de zomer zal een werkgroep “Betalen spelers in amateurvoetbal” hiermee aan de slag gaan
en voorstellen voorbereiden voor de najaarsvergadering.
Overigens geldt dat hierdoor eigenlijk geen vertraging wordt opgelopen want een besluit op de
bondsvergadering van 27 mei aanstaande zou feitelijk pas in werking kunnen treden per seizoen
2020/’21. Dit omdat diverse clubs en spelers al contracten (al dan niet geregistreerd) hebben
afgesloten betreffende het seizoen 2019/’20.
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11. REGLEMENTSWIJZIGINGEN
11.2 AV Wijzigingen RTA
Indiener: Henk Bolhaar
Algemeen
Waarom worden er vooruitlopend op de evaluatie (agendapunt 2.4) nu al inhoudelijke wijzigingen
voorgesteld, die verder gaan dan een correctie op foute verwijzingen?
Reactie:
De vraag is terecht. We hebben ook overwogen om nog een seizoen met deze voorstellen te wachten.
Maar met name de voorstellen over de taakverdeling tussen de aanklager en de commissies zijn erg
gewenst. Sommige werkprocessen lopen nu namelijk erg onpraktisch waardoor ook de snelheid
waarmee tuchtzaken kan worden afgehandeld onder druk komt te staan. Om deze reden is uiteindelijk
toch besloten vooruitlopend op de evaluatie een inhoudelijke wijziging door te voeren.
Artikel 98, leden 7 en 8
Hierin wordt gesproken over ‘lid herzieningskamer’. Moet dat ‘herzieningskamer’ zijn (zoals vermeld in
lid 6)?
Reactie:
Er is in dit voorstel bewust voor ‘lid van de herzieningskamer’ gekozen.
Bij de commissies van beroep neemt de voorzitter de beslissingen rondom opschorting. Uit oogpunt
van onafhankelijkheid is de afspraak gemaakt dat die voorzitter vervolgens niet meer bij de verdere
behandeling van de zaak betrokken wordt.
Bij de herzieningskamer was het idee om hetzelfde principe te hanteren, maar als ‘de voorzitter’ die rol
krijgt loop het samenstellen van een ‘schone’ kamer vast. De herzieningskamer bestaat namelijk in
beginsel uit de drie regiovoorzitters van de commissie van beroep plus de landelijk voorzitter. Bij de
behandeling van herzieningsverzoeken is in het kader van de onafhankelijkheid ook de afspraak
gemaakt om de voorzitter van de regio waaruit het herzieningsverzoek afkomstig is niet mee te laten
beslissen. Als zowel de landelijk voorzitter als de voorzitter van de betreffende regio geen deel van de
behandelend kamer mogen uitmaken komen we niet aan de benodigde drie man, daardoor wilden ze
voor dit soort zaken een apart lid aanwijzen. Alles in het kader van zo veel mogelijk onafhankelijkheid.
Indiener: Wicher Schreuders
11.2 AV – Wijzigingen RTA
Art. 8.2 – Blijkens de Toelichting is de wens benoeming per 1 juli en aftreden per 30 juni. In het
concrete wijzigingsvoorstel staat echter, dat de ingangs- en einddatum in het benoemingsbesluit
worden opgenomen. Waarom hier enerzijds de wens tot concrete data en anderzijds die concrete data
dan toch niet hier noemen en vast leggen? Voor eventuele uitzonderingssituaties: neem hier de
concrete gewenste ingangs- en einddatum op; indien er zich dan een uitzonderingssituatie zou
voordoen, dan zet je in het benoemingsbesluit die afwijkende data en ‘in afwijking van het bepaalde in
art. 8.2 RTA’.
Reactie:
Het is inderdaad de bedoeling om als uitgangspunt benoemingen op 1 juli te laten aanvangen en op
30 juni te laten aflopen. We hebben in dit voorstel niet bewust voor geen vaste data in de bepaling
gekozen. Wij kunnen ons indien gewenst vinden in het opnemen van vaste data van benoemen en het
opnemen van een afwijkingsmogelijkheid.
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11.3 AV – Wijzigingen licentie reglement
Indiener: Henk Bolhaar
Toelichting
Laatste alinea: ‘betaald voetbal’ moet zijn ‘amateurvoetbal’.
Reactie:
Eens, aanpassing in de toelichting dient te worden doorgevoerd.
Artikel 5, lid 8, sub c
‘Licentievoorwaarden’ wijzigen in ’licentievoorwaarde’.
Reactie:
Het gaat om twee verschillende kaders, namelijk het juridisch kader en het veiligheidskader. Daarmee
dient hier de meervoudsvorm ‘licentievoorwaarden’ o.i. te blijven staan.
Artikel 9, lid 11
‘beroepschrift’ wijzigen in ‘beroep’; geldt ook voor lid 7 (zie begripsbepalingen; in alle overige artikelen
staat ook ‘beroep’)
Reactie:
Er wordt beroep aangetekend. Dit dient schriftelijk en gemotiveerd te worden gedaan. Het
onderliggende stuk bij een beroep is het beroepschrift (plus eventuele aanvullende documenten).
Derhalve lijkt geen wijziging nodig.
Indiener: Wicher Schreuders
11.3 AV – Wijzigingen licentiereglement
Er wordt in de Toelichting gemeld dat wordt voorgesteld de Licentiecommissie AV niet langer een
rechtsprekend orgaan te doen zijn, maar een besluitvormend orgaan. Vervolgens wordt gesteld dat de
leden van de Licentiecommissie AV dan wel betrokken kunnen worden in de beroepsprocedure (Zie
voorstel voor art. 7.3 en art. 9.11). De Beroepscommissie Licentiezaken AV blijft echter ook bestaan.
Bovendien: deze Beroepscommissie blijft, blijkens de op dit punt ongewijzigde Begripsbepalingen, wel
deel uitmaken van de rechtsprekende macht van de KNVB.
Reactie:
De reden om de aanpassing door te voeren was mede gelegen in de constatering dat er in
amateurvoetbal afwijkend werd gehandeld van betaald voetbal en eenduidigheid wenselijk en logisch
zou zijn. De wijzigingen zijn in overeenstemming met de reglementaire bepalingen in betaald voetbal
die vooraf afgestemd zijn met een extern deskundige. Om deze reden van uniformiteit in combinatie
met de verrichte juridische check wordt aanpassing niet wenselijk geacht.
Volgens mij is dit een tamelijk fundamentele kwestie, waarbij de motivatie c.q. onderbouwing van dit
voorstel hier totaal ontbreekt. Dit behoeft nadere discussie en argumentatie, in ieder geval ook in de
toelichting. In de slotalinea bij deze nu voorliggende Toelichting (blz. 45) staat ineens
‘licentiecommissie betaald voetbal’ terwijl het hier toch echt over AV hebben. Dit behoeft aanpassing.
Reactie:
Op dit laatste punt dient de toelichting inderdaad te worden aangepast.
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Met deze laatste zinsnede in de Toelichting – die terugkomt in de Begripsbepalingen – wordt de
verwarring niet minder maar juist groter: ‘beroep = het aantekenen van bezwaar tegen een besluit’.
Het is of het een, of het ander, dus of het aantekenen van bezwaar, of het aantekenen van beroep, dat
is niet zomaar per definitie hetzelfde. Bovendien: wordt de benaming Beroepscommissie
Licentiezaken AV dan gewijzigd in de Bezwaarcommissie Licentiezaken AV?
Reactie:
Zie op dit punt ook eerdere antwoord: ook hier geldt dat de formulering is afgestemd op die van de
reglementaire bepalingen in betaald voetbal die vooraf afgestemd zijn met een extern deskundige.
De uitkomsten van het voorgaande leidt wel of niet tot aanpassing in de Begripsbepalingen van dit
Reglement, met name onder ‘beroep’ en onder ‘Licentiecommissie’.
Reactie:
Zie voorgaande opmerkingen waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt.
11.4 AV – Technisch voorzitter vergadercyclus amateurvoetbal
Indiener: Henk Bolhaar
Artikelen 21, lid 1 en 21A, lid 1 in relatie tot Begripsbepalingen
Zowel in deze artikelen als in de Begripsbepalingen staat ‘die (of daartoe) door het bestuur
amateurvoetbal is aangesteld. Zou dit in Begripsbepalingen en artikel 21, lid 1 laten vervallen en
alleen vermelden in artikel 21A. lid 1 omdat daar de aanstellingsprocedure vermeld wordt.
Reactie:
Eens, dit dient in de begripsbepalingen en het voorgestelde artikel 21 lid 1 te worden geschrapt.
Aanvullend geldt hier de verwijzing naar het overleg dat nog plaatsvindt met Jos Bartels (zie eerdere
vraag bij agenda punt 6.2)
Indiener: Wicher Schreuders
11.4 AV – Technisch voorzitter vergadercyclus amateurvoetbal
Inhoudelijk te bespreken onder punt 6.2, hier alleen de reglementaire vertaling.
Begripsbepalingen Reglement AV, art. 21 RAV en art. 21A RAV: Zou de Technisch voorzitter moeten
worden aangesteld door het Bestuur AV, of door de Ledenraad AV? Evenzo voor de ‘vervangend
technisch voorzitter’.
Reactie:.
Onderhavig is ook aan de orde in het kader van het overleg dat nog plaatsvindt met Jos Bartels (zie
eerdere vraag bij agenda punt 6.2). Reactie dienaangaande volgt nog.
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11.5 AV/BOND – Implementatie uitvoerings-/wijzigingsbesluit Eredivisie Vrouwen
Indiener: Henk Bolhaar
Reglement Tuchtrechtspraak Vrouwen
Algemeen: waarom wordt met het oog op deregulering niet zoveel mogelijk het Reglement
Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal van toepassing verklaard en in een nieuw reglement voor vrouwen
eventueel alleen specifieke bepalingen m.b.t. het vrouwenvoetbal opgenomen? In artikel 4, lid 2 wordt
dit al gedaan t.a.v. de benoeming van de leden en voorzitter van de tuchtrechtelijke organen.
Reactie:
Vanaf 2015 is via een uitvoeringsbesluit jaarlijks het Reglement Tuchtrechtspraak Eredivisie vrouwen
en Reglement Wedstrijden Eredivisie vrouwen door de Bondsvergadering vastgesteld. Door de
Ledenraad/Bondsvergadering is uitdrukkelijk verzocht om niet meer over te gaan tot
uitvoeringsbesluiten maar tot inbedding binnen de reglementen van de KNVB. Punt van aandacht
daarbij vormde de ‘herkenbaarheid’ van het topvrouwenvoetbal. Door de het vaststellen van een
‘eigen’ reglement wedstrijden en een ‘eigen’ reglement tuchtrechtspraak wordt de reglementaire
positie van het (top)vrouwenvoetbal hiermee herkenbaar vormgegeven.
Specifiek in geval voorstel wordt gehandhaafd:
Artikel 1: hoort mijns inziens niet thuis in Reglement Tuchtrechtspraak maar in Reglement Wedstrijden
Vrouwen.
Reactie:
Aansluiting gezocht bij het Reglement Wedstrijden Vrouwen zoals ook meerdere malen in het
uitvoerings-/wijzigingsbesluit is vormgegeven. Het is wellicht niet noodzakelijk, maar wel informatief.
Het geeft tevens de reikwijdte van het reglement aan. Vanuit dat oogpunt is e.e.a. zo opgenomen en
zou het bestuur willen voorstellen het te laten staan.
Artikel 2: Wijkt af van tekst nieuwe artikel 2 RTA (zie voorstel 11.13). Het verdient aanbeveling gehele
reglement hierop nog te screenen (is een groot nadeel van een eigen reglement).
Reactie:
Dit komt doordat er in het voorstel 11.13 ook een wijziging in dit artikel moest worden voorgesteld. In
het geval dat beide voorstellen worden aangenomen verandert het artikel dus op twee manieren (die
niet tegenstrijdig zijn).
Artikel 4, lid 2: toevoegen ‘aanklager’.
Reactie:
Tuchtrechtelijk orgaan is als volgt omschreven in de begripsbepalingen van de Reglementen
Amateurvoetbal: ‘elke commissie die met de tuchtrechtspraak is belast en de aanklager’. Dit dekt
derhalve formeel de lading. Dat betekent dat aanpassing niet noodzakelijk is.
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Indiener: Wicher Schreuders
11.5 AV/Bond – Implementatie uitvoerings-/wijzigingsbesluit Eredivisie Vrouwen
Art. 26.1d RAV – Wat wordt bedoeld met ‘beloften vrouwen’? In overeenstemming met ‘eredivisie
vrouwen’, zijnde een klasse-aanduiding, zou dat met ‘beloften vrouwen’ ook het geval moeten zijn. De
benaming is dan toch niet ‘beloften vrouwen’, maar zoiets als ‘beloftendivisie vrouwen’ of ‘beloftenklasse
vrouwen’ of zoiets. Nu is de benaming erg algemeen, het lijkt immers geen specifieke klasse maar een
soort leeftijdscategorie. Deze zelfde benaming – en daarmee deze vragen – komt terug in Art. 6.2b en
6.4b Statuten, alsmede in het Reglement Wedstrijden Vrouwen en Reglement Tuchtrechtspraak
Vrouwen.
Reactie:
In principe eens met de opmerking. Met de clubs zijn we in gesprek over zowel de toekomstige
naamgeving van de eredivisie (te veel gelijkenis met de eredivisie mannen) als de huidige beloften
competitie. Volstrekt eens dat dit niet de meest gelukkige aanduiding is. De beide aanduidingen
dienen in samenhang met elkaar te worden aangepast maar concrete voorstellen zijn op korte termijn
niet te verwachten. Voorgesteld wordt om de huidige aanduiding vooralsnog te handhaven.
Art. 3.5 Reglement Wedstrijden Vrouwen (RWV) – Er is, zowel bij Eredivisie Vrouwen als bij Beloften
Vrouwen, geen degradatie. Daarmee is het een ‘gesloten’ competitie. Enige jaren geleden was dit
‘verboden’ tussen de Eerste Divisie en daaronder, bij Europese en/of Nederlandse wet dan wel op
basis van UEFA/FIFA-reglementen. Geeft dit nu dan geen problemen, een ‘gesloten’ competitie?
Reactie:
Ten aanzien van het gestelde verbod van UEFA/FIFA: later is vanuit de UEFA/FIFA gebleken, dat er
geen verbod is maar dat sterk wordt aanbevolen om tot open competities over te gaan. Dat is ook
vanuit de KNVB als zodanig gecommuniceerd. Overigens geldt dat wij in beginsel ‘open’ competities
voorstaan. Echter, het huidige landschap biedt deze mogelijkheid (nog) niet vanwege het feit, dat de
voetbaltechnische verschillen tussen eredivisie en de onder gelegen klassen veel te groot zijn.
Daarnaast is in dit verband relevant dat wij in samenwerking met de clubs uit de eredivisie werken aan
een document waarin de kwaliteitseisen voor toetreders en deelnemers aan de eredivisie worden
beschreven. De ambitie is dat de eredivisie een topsport competitie is/wordt en deze de bakermat
wordt voor de Oranjeleeuwinnen.
Art. 5.1a RWV en Art. 5A.1 RWV – Enerzijds minimumleeftijd 16 jaar en anderzijds ‘in afwijking’ daarvan
15 jaar, maar waarom daar dan ook genoemd 16, 17, 18 en 19?
Reactie:
Minimumleeftijd van 16 jaar geldt voor zowel eredivisie als beloften. Voor enkel beloften in art. 5A
aanvullende/afwijkende voorwaarden (namelijk 15, 16, 17, 18 en 19).
Alleen 15 is de afwijking. Vervolgens in art. 5.1a expliciet als peildatum genoemd ‘op of voor 1 januari’,
maar in art. 5A.1 wordt geen expliciete peildatum genoemd.
Reactie:
In art. 5A lid 1 is opgenomen ‘die in het betreffende seizoen 15, 16, 17, 18 en 19 jaar oud zijn’.
Art. 8.4 RWV – ‘Wanneer een deelnemende club….’ Is hier bedoeld een aan die betreffende wedstrijd
deelnemende club (dus de tegenstander), of is het een aan de betreffende competitie deelnemende
club?
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Reactie:
In begripsbepalingen is de volgende omschrijving opgenomen: "(deelnemende) club(s)" de aan de
eredivisie vrouwen en/of de beloften vrouwen deelnemende clubs’. Er wordt dus verwezen naar iedere
(belanghebbende) club die deelneemt aan de betreffende competitie. De tekst lijkt niet aangepast te
hoeven worden.
Art. 10.1a RWV in combinatie met art. 18.1a RWV – Er zou een kwartier moeten worden gewacht op
een afwezige scheidsrechter, dan wel of deze op adequate wijze kan worden vervangen. Zo niet, na
een kwartier, dan wordt de wedstrijd niet gespeeld. Elders, art. 21.1c RWA, geldt in deze een half uur.
Vanwaar dit verschil?
Reactie:
Hier dient inderdaad een half uur te staan. Aanpassing wordt doorgevoerd.
Art. 10.1c RWV – Er zou een uur gewacht moeten worden, pas na dat uur kan worden bepaald dat
een elftal niet in staat is de wedstrijd aan te vangen. Is dat niet erg lang? Elders, art. 21.1b RWA, geldt
een half uur ‘wachttijd’. Vanwaar dit verschil?
Reactie:
Hier dient inderdaad een half uur te staan. Aanpassing wordt doorgevoerd.
Art. 11A RWV – Alleen in art. 11A.2a wordt – eenmalig – gesproken over digitaal wedstrijdformulier;
daarna wordt digitaal steeds weg gelaten. Dat is helemaal goed, als maar duidelijk is dat het in beide
gevallen over hetzelfde gaat. Wellicht door bij de 1e vermelding ‘digitaal’ tussen haakjes te zitten, of
expliciet ergens te vermelden dat een wedstrijdformulier altijd of meestal digitaal is.
Reactie:
In art. 11A lid 2 sub a is bepaald dat (in beginsel) een digitaal wedstrijdformulier dient te worden
gebruikt. In art. 11A lid 2 sub b is bepaald dat een schriftelijk wedstrijdformulier dient te worden
gebruikt indien afhandeling via het digitaal wedstrijdformulier niet mogelijk is. Wedstrijdformulier ziet
derhalve op of de digitale of de schriftelijke variant.
Art. 15.3b RWV – Enerzijds: het bestuur stelt het aanvangstijdstip vast: geldt dat voor zowel Eredivisie
vrouwen als Beloften vrouwen? Of is dit hier alleen bedoeld voor de Eredivisie vrouwen? Anderzijds:
bij Beloften vrouwen vangen de wedstrijden aan tussen 12.00 en 17.00 uur. Geldt dan nog steeds dat
daartussen het bestuur het aanvangstijdstip bepaalt, of is het tussen genoemde tijdstippen vrij aan de
thuisclub?
Reactie:
Door het bestuur worden aanvangstijdstippen binnen dat raamwerk bepaald en de club kan een
verzoek tot voorkeurstijd bij de KNVB indienen.
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11.6 AV/BOND – Aanpassen reguliere bondsvergaderingen
Indiener: Wicher Schreuders
Art. 21.3 RAV – Nu er een Voorjaars-Bondsvergadering komt, moet er dan niet ook worden bepaald
dat de voorjaasvergadering van de ledenraad av wordt gehouden voor de voorjaarsBondsvergadering, ofwel: ‘voor de in artikel 21 lid 1 sub b onder i van de Statuten genoemde
bondsvergadering’. In het nu voorliggende voorstel gaat het alleen om de najaarscyclus.
Reactie:
Eens, aanpassing in het voorstel dient te worden doorgevoerd.
11.7 AV/BOND – Inbedding onderzoekscommissie integriteit
Indiener: Henk Bolhaar
Artikel 38, lid 1 Statuten
Toevoegen: licentiecommissie amateurvoetbal en technisch voorzitter ledenraad amateurvoetbal.
Reactie:
Eens, wel is toegevoegd technisch voorzitter amateurvoetbal.
Artikel 38, lid 5 Statuten
‘jaarvergadering’ wijzigen in ‘najaarsvergadering’.
Reactie:
Eens, wel is het gewijzigd in bondsvergadering
Artikel 38, lid 7 Statuten
Wat wordt verstaan onder ‘juridische vooropleiding’? Is onduidelijk begrip.
Reactie:
Dit wordt op meerdere plekken in de reglementen gebruikt, vandaar aansluiting gezocht bij deze
terminologie. Er zijn diverse juridische (voor)opleidingen op verschillende niveaus. Het is aan het
bestuur om in een voorkomend geval te bepalen welk niveau minimaal vereist is.
Artikel 17, lid 6, sub a RTA
Moet ‘personen’ niet zijn ‘onderzoekscommissie integriteit’?
Reactie:
Nee, het kan de commissie zijn maar het kunnen ook andere personen zijn die aangesteld zijn door
de aanklager (in het betaald voetbal is het op dezelfde wijze verwoord).

11.9 BOND – Degradatie beloftenteams uit derde divisie
Indiener: Wicher Schreuders
11.9 Bond – Degradatie beloftenteams uit derde divisie
Hier staat onder ‘te nemen besluit’ dat moet worden kennisgenomen van wijzigingen van de Statuten,
terwijl het hier gaat om een wijziging van een bepaling in het Algemeen Reglement.
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Reactie:
Eens, aangepast in de agenda.
11.13 BOND

- Aansluiting ISR (Instituut Sportrechtspraak)

Indiener: Henk Bolhaar
Te nemen besluit
Volgens mij moet hieraan worden toegevoegd:
3. Intrekken van het Reglement Seksuele Intimidatie KNVB en Reglement Tuchtrechtspraak Seksuele
Intimidatie KNVB.
Mijns inziens vergt dit een expliciet besluit van de bondsvergadering en kan niet worden volstaan met
‘vervallen’.
Reactie:
Het is een onderdeel van het gehele voorstel tot reglementswijzigingen, indien de bondsvergadering
besluit tot instemming met de voorstellen tot reglementswijzigingen dan is dit een onderdeel hiervan
en vervallen derhalve deze reglementen.

13. RONDVRAAG
Ingediende vragen: Wicher Schreuders
Wedstrijden vooraf spelen en niet achteraf
Er is een standaardteam van een club in mijn regio die door omstandigheden, waaronder het slechte
natuurgrasveld, in korte tijd heel veel wedstrijden moet spelen. Twee clubs willen verschuiven van
zondag 5 naar donderdag 9 mei. Formeel is dat naar achter maar er lijken geen belangen geraakt te
worden.En er is toch ruimte voor het Bestuur AV / Directeur AV om indien gewenst en nodig die
reglementen soepel en flexibel te interpreteren? Kan een zinssnede in het Handboek Competitiezaken
AV worden opgenomen omtrent de ‘discretionaire bevoegdheid van het bestuur”?me dan wel
gewenst.
Reactie:
Zonder de exacte ins-and-outs te kennen van de aangehaalde voorbeelden snappen wij je punt. Daar
geldt wel bij dat we eigenlijk altijd als norm hebben dat wedstrijden naar aanleiding van onderling
overleg verschoven kunnen worden, wel alleen naar een vroeger moment. Vooral (maar niet alleen)
vanuit de gedachte dat belangen (uiteindelijk) verder kunnen gaan dan van de twee direct betrokken
clubs.
De ‘discretionaire’ bevoegdheid die je benoemt moet er in ons inziens ook zijn. En daarbij een relatie
zoeken met de ratio van de regel is dan ook logisch. Je ziet overigens wel dat juist het toepassen
daarvan onmiddellijk leidt tot verwijzing daarnaar en beroep op precedentwerking.
Toegezegd wordt dat naar zo’n zinsnede in het handboek gekeken wordt.
Internationale overschrijvingen - Asielzoeker
Bij een van de clubs heeft zich een - vanuit het buitenland afkomstig - spelend lid (senior) aangemeld,
die zonder enig probleem als lid bij de KNVB is aangemeld en een lidnummer heeft gekregen. Pas bij
het invoeren op het 'wedstrijdformulier' in de App bleek dat niet mogelijk te zijn, met als verklaring:
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'Akkoord niet mogelijk: de volgende speler is niet speelgerechtigd in de A categorie vanwege een
dispensatieoverschrijving.'
Is het denkbaar om de reglementen inzake spelers (jeugd en/of senioren) bij spelers afkomstig uit
'probleemlanden' aan te passen, rekening houdend met de specifieke problemen van deze categorie?
Reactie:
Indien een speler in het buitenland heeft gevoetbald, kan hij in Nederland voetballen uitsluitend indien
hij (of zij) internationaal is overgeschreven. Hierbij maakt het niet uit of sprake is van categorie A of
categorie B.
Zoals ongetwijfeld bekend, bestaan er voor internationale overschrijvingen regels van de FIFA.
Normaal gesproken moet dan de bond waar de speler het laatst heeft gespeeld een ITC afgeven
(nadat de bond waar de speler wil gaan voetballen daarom heeft verzocht). Voor (kort gezegd)
vluchtelingen gelden echter speciale regels. In het geval van overschrijvingen van vluchtelingen geldt
geen rechtstreeks contact tussen de betrokken voetbalbonden maar intervenieert de FIFA.
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REGLEMENTSWIJZIGINGEN
AMATEURVOETBAL
Tijdens de voorjaarsvergadering van de ledenraad amateurvoetbal op 25 mei 2019 heeft de ledenraad met alle
reglementswijzigingen amateurvoetbal ingestemd. De geagendeerde reglementswijzigingen zijn met wijzigingen
onderdeel van het verslag.

11.1 AV – Gevolgen niet nakomen financiële verplichting
Artikel 27 – Financiële verplichtingen
1. a. Leden als bedoeld in artikel 6 lid 2 onder d en e Statuten zijn een jaarlijkse contributie verschuldigd. De hoogte van de
contributie wordt jaarlijks door de ledenraad amateurvoetbal vastgesteld.
b. Voor de berekening van de in enig jaar verschuldigde contributie, is beslissend de categorie waarin een lid op 1
augustus van dat jaar naar leeftijd kan worden ingedeeld.
c. De categorieën zijn:
- mini-pupillen en pupillen;
- junioren;
- senioren.
d. Leden, genoemd in artikel 6 lid 2 onder d van de Statuten, die zowel zaalvoetbal als veldvoetbal in competitieverband
beoefenen, zijn een door de ledenraad amateurvoetbal te bepalen extra bijdrage verschuldigd.
e. Indien de in lid 1 genoemde contributie worden vastgesteld of gewijzigd, worden de vastgestelde of gewijzigde bedragen
of percentages telkens bekendgemaakt in een uitvoeringsbesluit, zoals genoemd in artikel 31 lid 4 van de Statuten.
2. Van een vereniging kan worden gevorderd:
a. een jaarlijks te betalen ledencontributie;
b. een jaarlijks door het bestuur amateurvoetbal vast te stellen inleggeld voor het deelnemen aan door de sectie
amateurvoetbal uitgeschreven competities;
c. een door het bestuur amateurvoetbal vast te stellen voorschot;
d. andere door het bestuur amateurvoetbal vast te stellen heffingen.
3. Het betalingsverkeer tussen de tot de sectie amateurvoetbal behorende verenigingen en de sectie amateurvoetbal dient
voor wat betreft de in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen plaats te hebben via termijnbetalingen, waarbij de door
de verenigingen af te dragen bedragen zullen worden betaald via automatische incasso in ten minste tien gelijke termijnen
en een 11e termijn als eventuele eindafrekening.
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;
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.

11.2 AV – Wijzigingen RTA
Artikel 8 – Benoeming tuchtrechtelijke functionarissen
1. De tuchtrechtelijke functionarissen worden 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 dag volgend op die van de vergadering waarin zij zijn benoemd tot en met de
dag waarop de derde daaropvolgende najaarsvergadering van de ledenraad amateurvoetbal wordt gehouden.
2. De ingangs- en einddatum van de benoeming is 1 juli respectievelijk 30 juni. In het benoemingsbesluit kan van deze
ingangs- en einddatum worden afgeweken.
3. De hoofdaanklagers en de voorzitters van de commissies worden in functie benoemd.
4. De aanklagers in de colleges van aanklagers, de leden van de tuchtcommissies en de leden van de commissies van beroep
benoemen uit hun midden een plaatsvervangend hoofdaanklager, respectievelijk een plaatsvervangend voorzitter.
5. a. Jaarlijks treedt zoveel mogelijk een derde van de functionarissen volgens een op te maken rooster af.
b. Aftredende functionarissen zijn terstond benoembaar met dien verstande dat de totale zittingsduur in dezelfde functie –
al dan niet aaneengesloten - maximaal 12 jaar bedraagt.
Artikel 17 – De aanklager
1. De aanklager is verplicht:
a. een aangifte door een orgaan, commissie of lid van de KNVB, dan wel een melding door een niet-lid van de KNVB
wegens een vermoedelijk begane overtreding van een bepaling in de Statuten, reglementen of bestuursbesluiten van de
KNVB in behandeling te nemen.
b. de aangifte of melding door te leiden naar de aanklager bij de wel bevoegde tuchtcommissie, indien de tuchtcommissie
waarbij de aanklager functioneert relatief niet bevoegd is kennis te nemen van de vermoedelijk begane overtreding.
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;
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.
33. 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.
4. De aanklager is verplicht een aangifte of melding als bedoeld in lid 1 van dit artikel te seponeren als:
a. de vermoedelijke pleger niet is onderworpen aan de tuchtrechtspraak op basis van dit reglement;
b. de vermelde gedraging niet bij of krachtens de Statuten, reglementen of bestuursbesluiten van de KNVB strafbaar is
gesteld;
c. niet is voldaan aan de in artikel 46 of 47 van dit reglement gestelde voorwaarden;
d. de scheidsrechter de in de aangifte of melding bedoelde overtreding van de spelregels wel heeft waargenomen, maar
niet aanhangig heeft gemaakt;
e. de vermelde gedraging naar het oordeel van de aanklager, gelet op artikel 80 van dit reglement niet bewijsbaar is.
45. De aanklager is bevoegd een aangifte of melding als bedoeld in lid 1 van dit artikel te seponeren als er met een
tuchtrechtelijke behandeling geen redelijk doel gediend is.
56. De aanklager stelt betrokkene onverwijld in kennis van een beslissing als bedoeld in lid 34 van dit artikel.
67. a. De aanklager is bevoegd voorafgaand aan zijn beslissing als bedoeld in lid 2, 3, 4, 5 of 78 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 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. a. De aanklager is bevoegd, doch niet verplicht, voor administratieve verzuimen en overtredingen een schikkingsvoorstel
aan betrokkene te doen, indien naar zijn oordeel het administratieve verzuim of de overtreding, gelet op artikel 80 van dit
reglement bewijsbaar is en er geen redenen zijn om de zaak voor te leggen aan de tuchtcommissie.
b. Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel is de aanklager bevoegd de in de artikelen 28 en 29 van dit reglement
genoemde straffen en maatregelen in een schikkingsvoorstel op te nemen, met uitzondering van de ontzetting uit het
lidmaatschap.

c. Bij het doen van een schikkingsvoorstel is artikel 38 van dit reglement van overeenkomstige toepassing.
89. De aanklager kan gebruik maken van de bijzondere bevoegdheden als bedoeld in hoofdstuk 7 van dit reglement.
910. De aanklager is belast met en verantwoordelijk voor de samenstelling van het dossier.
1011. De aanklager is belast met en verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van de opgelegde straffen en maatregelen.
Artikel 34 – Accommodatieverbod
1. Het accommodatieverbod kan alleen worden opgelegd naar aanleiding van overtreding van artikel 7, lid 1, sub cb van de
Statuten of artikel 2, lid 2, sub b van het Algemeen Reglement.
2. Het accommodatieverbod geldt voor de wedstrijddagen van één of meer elftallen of teams van één of meer verenigingen.
3. De verenigingen, de elftallen of teams en de accommodatie(s) worden in de uitspraak genoemd.
4. Een wedstrijddag als bedoeld in dit artikel loopt van 00.00 uur tot 24.00 uur.
5. Elke in de uitspraak genoemde vereniging krijgt een afschrift van de uitspraak en is verplicht:
a. betrokkene conform de uitspraak de toegang tot haar accommodatie te ontzeggen;
b. toe te zien op de naleving van het accommodatieverbod.
Artikel 42 – Toepassingsgebied bijzondere bevoegdheden
1. De bijzondere bevoegdheid tot opschorting van wedstrijden kan alleen gebruikt worden indien:
a. de personalia van de betrokkene(n) niet aanstonds bekend zijn of niet aanstonds op daartoe strekkende vordering aan
aanklager bekend gemaakt zijn; of
b. de aanklager wegens de vermoedelijk begane overtreding(en) ingevolge de in artikel 12 lid 2 van dit reglement
genoemde handleiding zal eisen:
1. ten minste drie wedstrijdpunten in mindering, al dan niet in combinatie met een geldboete; of
2. het uit de competitie nemen van het elftal of team.
2. a. De bijzondere bevoegdheid tot voorlopige schorsing van een natuurlijk persoon kan alleen gebruikt worden, indien
vermoed wordt dat de natuurlijke persoon artikel 7, lid 1, sub cb van de Statuten of artikel 2, lid 2 sub b van het
Algemeen Reglement 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 zal eisen.
b. De bijzondere bevoegdheid tot voorlopige schorsing van een vereniging kan alleen gebruikt worden, indien :
i. de vereniging na toepassing van de bijzondere bevoegdheid als bedoeld in lid 1, sub a van dit artikel nog steeds niet
bereid of in staat is de personalia van de 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. De bijzondere bevoegdheid te beslissen dat een niet gespeelde of niet uitgespeelde wedstrijd alsnog gespeeld of
uitgespeeld dient te worden, kan alleen gebruikt worden indien naar het aanvankelijk oordeel van de aanklager bij een
eventuele schuldig verklaring niet opgelegd behoren te worden:
a. de straffen als opgenomen in artikel 28 lid 2 onder d en g tot en met k van dit reglement; en/of
b. de maatregel als opgenomen in artikel 29 lid 1 onder a van dit reglement.
4. Zo lang de opschorting van wedstrijden van kracht is, zijn de (wissel)spelers die op het wedstrijdformulier van de
desbetreffende wedstrijd staan vermeld, niet speelgerechtigd voor enig ander elftal of team in het veldvoetbal en
zaalvoetbal, tenzij de aanklager op verzoek van de (wissel)speler anders beslist.
Artikel 54 – Recht op afschrift dossier
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. Het uitoefenen van deze bevoegdheid schort de termijn voor het indienen van een verweerschrift of getuigenverklaring niet
op, tenzij de tuchtrechtelijke organen anders beslissen.
Artikel 55 – Verzoek oproeping getuigen
1. Betrokkene is bevoegd voor de aanvang van een mondeling onderzoek de aanklagercommissie 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.
2. De verzoeken dienen uiterlijk drie werkdagen voor de zittingsdatum in het bezit van de arbeidsorganisatie te zijn.
3. De aanklagercommissie 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. Afhankelijk van de wijze waarop de zaak aanhangig is gemaakt, bevat het dossier:
a. de aangifte, of melding van de vermoedelijke overtreding; of
b. het wedstrijdformulier met de antwoorden op de aan de strafcode gekoppelde specificatievragen; of
c. het rapport van de scheidsrechter.
2. Daarnaast bevat het dossier - indien van toepassing - :
a. een afschrift van de tenlastelegging;
b. het schikkingsvoorstel;
c. de rapporten die ingevolge het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal en de op dat reglement gebaseerde
bestuursbesluiten moeten worden ingediend;
d. de schriftelijke verklaring van elk van de getuigen;
e. de schriftelijke verklaring van de deskundige(n);
f. de schriftelijke rapportage van de waarnemer;
g. beeld- en geluidsdragers;
h. de vordering tot omzetting van een voorwaardelijk opgelegde straf in een onvoorwaardelijke straf;
i. de strafkaart van betrokkene;
j. de schriftelijke mededeling van betrokkene wie hem in de tuchtrechtelijke procedure zal bijstaan;
k. het verweerschrift van betrokkene;
l. de verslagen van de verhoren als bedoeld in artikel 21, lid 8 van dit reglement;
m. het verslag van een mondeling onderzoek als bedoeld in artikel 70, lid 1 van dit reglement;
n. overige op de tuchtzaak betrekking hebbende stukken.
3. Bij een mondelinge behandeling bevat het dossier bovendien:
a. de oproepingen van betrokkene(n) en van de andere personen van wie de aanklagercommissie de verschijning nodig
acht;
b. een inhoudsopgave.
4. Communicatie, ongeacht in welke vorm, tussen aanklager en arbeidsorganisatie, tussen commissieleden onderling of
tussen commissie(leden) en arbeidsorganisatie maakt geen deel uit van het dossier.
5. Als stukken als bedoeld in lid 1, en lid 2 en/of lid 3 van dit artikel ontbreken, kan de tuchtcommissiecommissie:
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 tuchtcommissiecommissie voldoende is onderzocht.
6. Worden tijdens één mondeling onderzoek verschillende met elkaar samenhangende tuchtzaken behandeld, dan worden de
afzonderlijke dossiers samengevoegd tot één samengesteld dossier.
Artikel 65 – Schriftelijke of mondelinge behandeling
1. Indien de aanklager van oordeel is dat de zaak schriftelijk kan worden afgedaan door de tuchtcommissie stelt hij het dossier,
aangevuld met zijn op schrift gestelde eis, in handen van de tuchtcommissie.
2. Een mondelinge behandeling vindt plaats indien de commissie daartoe zelf, dan wel op vordering van de aanklager of op
gemotiveerd verzoek van betrokkene besluit.
3. De commissie is verplicht over te gaan tot een mondeling onderzoek, als:
a. de aanklager een straf zal eisen van ten minste negen maanden schorsing of het uit de competitie halen van een elftal of
team; en
b. betrokkene schriftelijk om een mondeling onderzoek heeft verzocht.
4. De commissie bepaalt op voorstel van de aanklager wanneer en waar de mondelinge behandeling zal plaatsvinden en.
5. De commissie bepaalt wie als getuige opgeroepen moeten worden.
Artikel 66 – De oproeping
1. a. De aanklagercommissie 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 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. Tussen de dag van de verzending van de oproeping en de dag van de mondelinge behandeling dienen ten minste vier
werkdagen te liggen.

3. Een mondeling onderzoek op initiatief van de commissie of op vordering van de aanklager blijft achterwege indien
betrokkene uiterlijk 48 uur voor het mondeling onderzoek schriftelijk laat weten af te zien van een mondeling onderzoek.
4. De opgeroepen personen zijn verplicht zich op verzoek van de commissie te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs
voorzien van een pasfoto.
5. Indien betrokkene de overtreding heeft begaan als scheidsrechter wordt de afdeling arbitrage op de hoogte gesteld van
datum, tijd en plaats van de mondelinge behandeling.
6. De aanklagercommissie 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 aanklagercommissie 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.
8. Indien een opgeroepen persoon verhinderd is te verschijnen, dient hij zich schriftelijk onder opgave van redenen af te
melden.
9. Het bericht van verhindering dient ten minste 48 uur voor de aanvang van de mondelinge behandeling in het bezit te zijn van
de arbeidsorganisatie.
Artikel 98 – Herzieningsprocedure
1. Indien een uitspraak is gedaan waartegen geen beroep meer openstaat, kan betrokkene of de aanklager om gehele of
gedeeltelijke herziening van de uitspraak verzoeken, 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.
2. De herzieningsprocedure is niet van toepassing op uitspraken:
a. waarvan de opgelegde straf(fen) en/of maatregel(en) al volledig ten uitvoer zijn gelegd, tenzij sprake is van een
geldboete, in dat geval heeft betrokkene het recht om schriftelijk om herziening te verzoeken tot twee maanden na
verzending van de uitspraak;
b. waartegen geen beroep kan worden ingesteld.
3. a. Herzieningsverzoeken worden behandeld door een kamer met drie leden van de landelijke commissie van beroep (de
herzieningskamer).
b. Alleen de voorzitters of plaatsvervangend voorzitters van de commissies van beroep kunnen deel uitmaken van een
herzieningskamer.
c. De voorzitter of plaatsvervangend voorzitter van de commissie van beroep die met betrekking tot de desbetreffende
tuchtzaak relatief bevoegd is of zou zijn, maken geen deel uit van de herzieningskamer.
d. De hoofdaanklager of de plaatsvervangend hoofdaanklager bij de landelijke commissies fungeert als aanklager bij de
herzieningskamer.
4. a. Het verzoek tot herziening dient schriftelijk bij de herzieningskamer te worden ingediend.
b. Het verzoek vermeldt de procedurefout(en) die zou(den) zijn gemaakt.
c. Een verzoek dat niet voldoet aan de onder a en b gestelde eisen, wordt niet in behandeling genomen.
d. De herzieningskamer is bevoegd verzoeker in de gelegenheid te stellen het verzoek binnen een door haar vast te stellen
termijn zodanig te wijzigen dat het alsnog voldoet aan de onder a en b gestelde eisen.
5. Het verzoek tot herziening door betrokkene schort de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf of maatregel niet op.
6. a. 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.
76. 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 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.

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.
9. Als de herzieningskamer de uitspraak vernietigt, kan zij:
a. de zaak terugwijzen naar de commissie, die de procedurefout(en) gemaakt heeft, opdat de commissie de zaak met
inachtneming van de gemaakte opmerkingen opnieuw kan behandelen; of
b. de zaak zelf afdoen op de grondslag van de uitgebrachte tenlastelegging.
810. a.
Indien de herzieningskamer het verzoek gegrond acht zijn de kosten van de herzieningsprocedure voor
rekening van de KNVB.
b. Indien de herzieningskamer het verzoek van de aanklager ongegrond acht, zijn de kosten van de herzieningsprocedure
voor rekening van de KNVB.
c. Indien de herzieningskamer het verzoek van betrokkene ongegrond acht zijn de kosten voor rekening van betrokkene.
d. In dat laatste geval is artikel 30 van dit reglement van toepassing.
911. Tegen de beslissing van de commissie is geen verweer of beroep mogelijk.
1012. Op de behandeling door de herzieningskamer zijn de artikelen van hoofdstuk 8, titel 3 en titel 5 van dit reglement van
overeenkomstige toepassing voor zover daar in deze paragraaf niet van afgeweken wordt.

11.3 AV – Wijzigingen Licentiereglement

LICENTIEREGLEMENT AMATEURVOETBAL
Laatstelijk gewijzigd in de vergadering van de ledenraad amateurvoetbal van 2625 mei 20182019.
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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

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; en
- 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.
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 kaderveiligheidskader
en juridisch kader, zulks uiterlijk op 1 november15 september van enig jaar;
d. het overzicht betreffende de licentievoorwaarden infrastructureel kader, zulks uiterlijk op 1 maart 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 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.
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.
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.
1111. 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.

12. 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.
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.
1213. De betrokken licentiehouder, noch derden kunnen aan de gehele of gedeeltelijke vernietiging van een besluit enig
recht op schadeloosstelling ontlenen.
1314. 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.
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
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 transferactiviteiten) en/of licentievoorwaarde F.06 (Betalingsachterstand bijaan

andere clubs, werknemers en/of de belastingdienst), 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 licentievoorwaardenlicentievoorwaarde 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 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.
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-

11.4 AV – Technisch voorzitter vergadercyclus amateurvoetbal

Begripsbepalingen
Technisch voorzitter

Een persoon die de vergaderingen van de ledenraad amateurvoetbal leidt.

Artikel 21A – Technisch voorzitter
1. De technisch voorzitter als genoemd in artikel 21 lid 1 van dit reglement wordt benoemd door de ledenraad amateurvoetbal.
2. De technisch voorzitter wordt benoemd voor de duur van drie jaar of, indien de ledenraad amateurvoetbal daartoe besluit,
een kortere termijn. Een aftredend technisch voorzitter kan worden herbenoemd met inachtneming van de maximale
zittingsduur van twaalf jaar.
3. Slechts een meerderjarig natuurlijk persoon kan worden benoemd tot technisch voorzitter. De technisch voorzitter kan met
inachtneming van de vorige zin, slechts worden benoemd indien deze persoon op het moment van het in functie treden een
lid is van de KNVB als genoemd in artikel 6 lid 2 onder d en e van de Statuten.
4. De technisch voorzitter wordt benoemd op voordracht van een door de ledenraad amateurvoetbal ingestelde
voordrachtscommissie. De voordrachtscommissie geeft van de voorgestelde kandidaat een schets van zijn persoon en zijn
kwaliteiten voor zover van belang voor de vervulling van zijn taak als technisch voorzitter.
5. De voordrachtscommissie als bedoeld in lid 4, stelt een profielschets op ter zake van de vacature van technisch voorzitter.
6. De voordrachtscommissie als bedoeld in lid 4 bestaat uit:
- een lid van de raad van toezicht amateurvoetbal;
- drie door de ledenraad amateurvoetbal uit zijn midden aangewezen leden; en
- een lid van het bestuur amateurvoetbal c.q. de directeur-bestuurder amateurvoetbal.
7. De voordrachtscommissie dient ten minste twee weken vóór de vergadering waarin over benoeming zal worden besloten de
kandidaatstelling schriftelijk aan de leden van de ledenraad amateurvoetbal bekend te maken. Indien een kandidaat zich
terugtrekt vóór het tijdstip van de benoeming, stelt de voordrachtscommissie een nieuwe voordracht op.
8. De technisch voorzitter kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de ledenraad amateurvoetbal. Een besluit tot
schorsing dat niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, vervalt door verloop van die termijn.
9. De technisch voorzitter kan een vergoeding ontvangen.
10. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 37 lid 4 van de Statuten geldt dat het technisch voorzitterschap onverenigbaar
is met:
- een functie in de bestuurlijke macht;
- het lidmaatschap van enig tuchtrechtelijk orgaan;
- een bestuurlijke functie binnen een aan de KNVB gelieerde belangenorganisatie.
11. Het bepaalde in artikel 11 van dit reglement is van overeenkomstige toepassing op de technisch voorzitter.
Artikel 22 – Openbare en besloten vergaderingen van de ledenraad amateurvoetbal
1. De vergaderingen, genoemd in artikel 21 van dit reglement, zijn openbaar, behoudens het bepaalde in lid 3. Voor zover de
ruimte dit toelaat, hebben alle leden als bedoeld in artikel 1 van dit reglement toegang tot de vergaderingen.
2. Ter vergadering kunnen aan de beraadslagingen deelnemen de stemgerechtigde leden van de ledenraad amateurvoetbal
alsmede de adviserende leden genoemd in artikel 23 van dit reglement.
3. Een vergadering gaat in besloten zitting over indien dit wordt verzocht door:
- de technisch voorzitter;
- de raad van toezicht amateurvoetbal;
- het bestuur amateurvoetbal;
- tien stemgerechtigde leden van de ledenraad amateurvoetbal.
Tot een besloten zitting van de vergadering hebben toegang de in artikel 23 onder b, c, d en e genoemde personen en al
diegenen die door de desbetreffende vergadering worden toegelaten.
4. De vergadering beslist in een besloten zitting of de redenen, die tot het aanvragen van de besloten zitting hebben geleid,
voldoende zijn geweest om het besluit te dragen.
5. Omtrent hetgeen in de besloten zitting is behandeld, kan geheimhouding worden opgelegd aan hen die daarbij aanwezig of
vertegenwoordigd waren.
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;
en voorts degenen die door de technisch voorzitter als zodanig zijn toegelaten.

Artikel 25 – Besluitvorming ledenraad amateurvoetbal
1. De ledenraad amateurvoetbal kan slechts een geldig besluit nemen, indien meer dan de helft van het aantal
stemgerechtigde leden blijkens de presentielijst ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden van de ledenraad amateurvoetbal heeft ook al zijn deze niet in een
vergadering bijeen, mits met voorkennis van het bestuur amateurvoetbal genomen, dezelfde kracht als een besluit van de
ledenraad amateurvoetbal. Dit besluit wordt in de eerstvolgende vergadering van de ledenraad amateurvoetbal bevestigd en
vastgelegd in de notulen van die vergadering.
3. Elk stemgerechtigd lid van de ledenraad amateurvoetbal brengt in de vergadering van de ledenraad amateurvoetbal één
stem uit. De leden van de ledenraad amateurvoetbal stemmen zonder last.
4. Elk stemgerechtigd lid van de ledenraad amateurvoetbal kan slechts door één ander lid van de ledenraad amateurvoetbal
schriftelijk worden gemachtigd diens stem uit te brengen.
5. Tenzij anders in dit reglement is bepaald, worden besluiten genomen met een meerderheid van de geldig uitgebrachte
stemmen.
6. Alle stemmingen over personen geschieden schriftelijk, over zaken mondeling, tenzij de technisch voorzitter zonder
tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat.
7. Ingeval van een schriftelijke stemming worden de stembiljetten na invulling ingeleverd bij het door de ledenraad benoemde
stembureau. Het stembureau opent de stembiljetten en beslist over de geldigheid van iedere uitgebrachte stem.
8. Ongeldig zijn stembiljetten die:
a. blanco zijn;
b. zijn ondertekend;
c. onleesbaar zijn;
d. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
e. de naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is;
f. voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
g. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon, die bedoeld is.
9. Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet de benoeming van personen betreft, is het voorstel verworpen.
10. Ter vergadering is beslissend een door de technisch voorzitter uitgesproken oordeel over de uitslag van de stemming.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, indien gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Indien onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, dan wordt zo nodig het te nemen
besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering, of, indien de
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigd lid dit verlangt. Door deze nieuwe
stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

11.5 AV/BOND – implementatie uitvoerings-/wijzigingsbesluit Eredivisie Vrouwen

Titel 6: Het lidmaatschap van de sectie 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; 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. a. Een vereniging, die toegelaten wenst te worden tot het lidmaatschap van de KNVB en tot de sectie amateurvoetbal, dient
daartoe met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 2 onder a van de Statuten een schriftelijk verzoek in bij het
bestuur amateurvoetbal. Tegelijk met dit verzoek wordt door een vereniging een verzoek tot toelating van haar leden
gedaan. De vereniging treedt ten deze als vertegenwoordiger van de leden op.
b. Het bestuur amateurvoetbal stelt de voorwaarden vast waaraan de verzoeken als bedoeld onder a dienen te voldoen.
c. Tot de mannen veldvoetbalcompetities tweede en derde divisie kunnen uitsluitend die clubs worden toegelaten die
voldoen aan de voorwaarden en verplichtingen voor het verkrijgen en behouden van een licentie zoals nader geregeld in
het Licentiereglement Amateurvoetbal. De tot de mannen veldvoetbalcompetities tweede en derde divisie toegelaten

clubs dienen gedurende hun deelname aan deze competities steeds te voldoen aan de voorwaarden en verplichtingen
die gelden voor het verkrijgen en behouden van een licentie zoals nader geregeld in het Licentiereglement
Amateurvoetbal.
d. Het bestuur amateurvoetbal besluit niet tot toelating van een club tot de mannen veldvoetbalcompetities tweede en
derde divisie dan nadat de licentiecommissie amateurvoetbal ingevolge het bepaalde in het Licentiereglement
Amateurvoetbal heeft vastgesteld dat de club aan de licentievoorwaarden voldoet.
3. Het bestuur amateurvoetbal kan aan de toelating van de leden van de verenigingen en aan de toelating van verenigingen
voorwaarden verbinden, die ter goedkeuring aan de ledenraad amateurvoetbal worden voorgelegd. De voorwaarden
betreffende de toelating van verenigingen kunnen onder meer betreffen:
- goedkeuring van de statuten van de vereniging;
- het storten van een waarborgsom;
- de vereisten waaraan het speelterrein en de kleedgelegenheid dienen te voldoen;
- het vereiste aantal actieve amateurs;
- het vereiste aantal elftallen waarmee de vereniging aan de competities dient te gaan deelnemen.
Het bestuur amateurvoetbal kan gemotiveerd dispensatie verlenen van de door hem gestelde voorwaarden.
4. Het bepaalde in de leden 2 en 3 is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op de toelating van natuurlijke
personen genoemd in artikel 6 lid 2 onder e van de Statuten en donateurs genoemd in artikel 11 van de Statuten alsmede
op de toelating van een stichting, naamloze en besloten vennootschap, genoemd in artikel 6 lid 2 onder a.3, onder a.4 en
onder b van de Statuten.
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
ReglementTuchtreglement Seksuele Intimidatie KNVB en het Reglement Centrale Tuchtrechtspraak Seksuele Intimidatie
KNVBvan het ISR, geschiedt de tuchtrechtspraak binnen de sectie amateurvoetbal uitsluitend op basis van dit reglement,
behoudens de tuchtrechtspraak binnen de eredivisie vrouwen en beloften 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;
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. In het kader van dit reglement worden de aan de eredivisie vrouwen en/of beloften vrouwen deelnemende clubs beschouwd
als amateurverenigingen.

REGLEMENT WEDSTRIJDEN VROUWEN
Vastgesteld in de vergadering van de ledenraad amateurvoetbal van 25 mei 2019.
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Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. "bestuur" het bestuur van de sectie amateurvoetbal van de KNVB;
b. "(deelnemende) club(s)" de aan de eredivisie vrouwen en/of de beloften vrouwen deelnemende clubs;
c. "aanklager" de aanklager amateurvoetbal.

Titel 1 – Algemene bepalingen
Artikel 1 – Algemene bepalingen
1. Dit reglement is van toepassing op de aan de eredivisie vrouwen en/of de beloften vrouwen deelnemende clubs.
2. De eredivisie vrouwen is een competitie voor de top van het Nederlandse vrouwen voetbal. De beloften vrouwen is een
competitie voor tweede elftallen.
3. De clubs die hiervoor in aanmerking komen en aan de eredivisie vrouwen en/of aan de beloften vrouwen wensen deel te
nemen, dienen zich op een nader door het bestuur te bepalen termijn schriftelijk te hebben aangemeld bij het bestuur.
4. De aan de eredivisie vrouwen deelnemende clubs dienen te voldoen en te blijven voldoen aan de door het bestuur
vastgestelde kwaliteitseisen eredivisie vrouwen.
5. De speelsters nemen als amateur- of contractspeelster deel aan de competitie.
6. Ten behoeve van de tuchtrechtspraak geldt het bepaalde in artikel 2 van het Reglement Tuchtrechtspraak Vrouwen.
7. De nationale regelgeving met betrekking tot opleidingsvergoeding en solidariteitsbijdrage is van overeenkomstige
toepassing op contractspeelsters van een deelnemende club, in die zin dat het te betalen opleidingsbedrag per
opleidingsjaar geldend voor de sectie amateurvoetbal van toepassing is.
8. Het bestuur is bevoegd dispensatie te verlenen met betrekking tot het in dit reglement bepaalde. Een verzoek tot dispensatie
dient schriftelijk aan het bestuur te worden gericht.
Artikel 2 – Deelnemers
1. Aan de eredivisie vrouwen nemen clubs deel op basis van inschrijving en toelating door het bestuur amateurvoetbal van de
KNVB conform de regelgeving van de KNVB.
2. Aan de beloften vrouwen nemen clubs deel op basis van inschrijving en toelating door het bestuur amateurvoetbal van de
KNVB conform de regelgeving van de KNVB.
Artikel 3 – Inzet
1. De hoogst geklasseerde club na afloop van de play-off, welke wordt gespeeld na alle speelrondes in de reguliere competitie,
van de eredivisie vrouwen is kampioen van de eredivisie vrouwen.
2. De club als bedoeld in lid 1 heeft op grond van het kampioenschap van de eredivisie vrouwen in het daaropvolgende
seizoen toegang tot de UEFA Women’s Champions League indien de club tijdig aantoont volledig te voldoen aan de op dat
moment geldende UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations.
3. De licentiecommissie betaald voetbal en, ingeval van beroep, de beroepscommissie licentiezaken betaald voetbal, beslissen
over de verstrekking (en eventuele intrekking) van een UEFA licentie overeenkomstig het bepaalde in het Licentiereglement
Betaald Voetbal en de op dat moment geldende UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations.
4. De hoogst geklasseerde club na afloop van de reguliere competitie is kampioen van de beloften vrouwen. Er is geen play-off
in de beloften vrouwen.
5. Er vindt geen degradatie plaats na afloop van de competitie in de eredivisie vrouwen alsmede de beloften vrouwen.

Titel 2: Wedstrijdbepalingen

Artikel 4 – Algemeen
1. De wedstrijden in de eredivisie vrouwen en de beloften vrouwen worden gespeeld met inachtneming van de
wedstrijdbepalingen, waartoe behoren:
a. de in deze titel opgenomen bepalingen;
b. de spelregels zoals deze zijn vastgesteld door de International Football Association Board;
c. de op grond van dit reglement door het bestuur gestelde nadere voorwaarden of reglementen.
2. Wedstrijden worden geleid met inachtneming van het bepaalde in titel 4 van dit reglement.
3. a. Een wedstrijd bestaat uit twee gelijke helften van 45 minuten.
b. De speelsters hebben recht op een rust na de eerste helft. Deze rust duurt 15 minuten.
c. De duur van de rust genoemd onder b. mag alleen door de scheidsrechter worden gewijzigd.
Artikel 5 – Voorwaarden deelneming door speelsters
1. Aan door het bestuur uitgeschreven wedstrijden in de eredivisie vrouwen en de beloften vrouwen kan slechts worden
deelgenomen door de speelster:
a. die op of voor 1 januari van het lopende seizoen de leeftijd van ten minste 16 jaar (heeft) bereikt;
b. die als speelgerechtigd lid voor een deelnemende club geregistreerd staat in overeenstemming met het gestelde in de
Statuten, reglementen en besluiten van de KNVB. Nochtans is een speelster, indien zij buiten de reguliere nationale of
internationale transferperiode vanuit een andere club is getransfereerd, niet speelgerechtigd gedurende dat seizoen.
Hierop kunnen in geen geval dispensaties worden verleend.
c. wiens speelgerechtigdheid niet als gevolg van een opgelegde straf of om een andere reden is opgeschort.
2. De verplichting tot het tonen van een geldige spelerspas, in overeenstemming met het gestelde in de KNVB regelgeving,
geldt niet voor speelsters die deelnemen aan een wedstrijd in de eredivisie vrouwen en de beloften vrouwen.
Artikel 5A – Voorwaarden deelneming beloften vrouwen
1. In afwijking van lid 1 sub a van artikel 5 van dit reglement mogen aan bindende wedstrijden van de aan de beloften vrouwen
deelnemende clubs uitsluitend speelsters deelnemen, die in het betreffende seizoen 15, 16, 17, 18 en 19 jaar oud zijn.
Doelverdedigsters mogen altijd uitkomen voor de aan de beloften vrouwen deelnemende teams, ongeacht hun leeftijd.
2. In aanvulling op het bepaalde in lid 1 geldt dat er maximaal drie speelsters (met uitzondering van de doelverdedigster), die in
het betreffende seizoen 20 jaar of ouder worden, mogen voorkomen op het wedstrijdformulier van een bindende wedstrijd
van de aan de beloften vrouwen deelnemende teams.
3. Indien een aan de eredivisie vrouwen deelnemende club in een seizoen met haar tweede elftal deelneemt aan de beloften
vrouwen, is een speelster en de doelverdedigster van die club, niet meer speelgerechtigd voor het tweede elftal van deze
club indien zij gedurende dat seizoen 1080 minuten of meer heeft deelgenomen aan competitiewedstrijden van het eerste
elftal van de eredivisie vrouwen deelnemende club.
4. In afwijking van lid 3 is het bestuur amateurvoetbal bevoegd dispensatie te verlenen aan een speelster en de
doelverdedigster ter zake het aantal speelminuten voor een bindende wedstrijd van het tweede elftal dat deelneemt aan de
beloften vrouwen indien de speelster of de doelverdedigster ingevolge een blessure niet is voorgekomen op het
wedstrijdformulier van ten minste vijf opeenvolgende competitiewedstrijden van het eerste elftal van de eredivisie vrouwen
deelnemende club, direct voorafgaand aan de betreffende bindende wedstrijd van het tweede elftal.
Artikel 6 – Wedstrijdkleding
1. a. Een deelnemende club is verplicht om voor de door haar elftal te spelen thuis- en uitwedstrijden, van elkaar afwijkende
wedstrijdkleding, bestaande uit een shirt, broek en kousen, vast te stellen. De wedstrijdkleding dient in overeenstemming
te zijn met de Statuten, reglementen en besluiten van de KNVB.
b. De hiervoor onder a. door de club vastgestelde wedstrijdkleding dient ter goedkeuring aan het bestuur te worden
voorgelegd.
c. Een beschrijving van de goedgekeurde wedstrijdkleding wordt in het door het bestuur voor publicatie aangewezen
medium opgenomen.
d. Een club mag de hiervoor onder a. en b. genoemde wedstrijdkleding pas wijzigen na goedkeuring van het bestuur en
bekendmaking via het door het bestuur voor publicatie aangewezen medium.
e. Aan het onthouden van de hiervoor onder b. genoemde goedkeuring kan door de betrokken club geen recht op
schadevergoeding jegens de KNVB worden ontleend.
2. a. Tijdens de thuiswedstrijden zijn de speelsters verplicht om de in lid 1 van dit artikel goedgekeurde wedstrijdkleding voor
de thuiswedstrijden te dragen.
b. Tijdens de uitwedstrijden staat het de speelsters vrij om de hiervoor in lid 1 goedgekeurde wedstrijdkleding voor de thuisdan wel de uitwedstrijden te dragen, zulks onder de voorwaarde dat de te dragen wedstrijdkleding zich voldoende
onderscheidt van de wedstrijdkleding van het thuisspelende elftal, een en ander ter beoordeling van de scheidsrechter.
c. De door de doelverdedigsters te dragen wedstrijdkleding moet zich onderscheiden van de wedstrijdkleding van zowel
haar medespeelsters als van de speelsters van de tegenpartij, een en ander ter beoordeling van de scheidsrechter.
3. Bezwaren tegen de wedstrijdkleding van de tegenpartij dienen voor aanvang van de wedstrijd aan de scheidsrechter te
worden meegedeeld.

4. De aanvoerster van elk elftal is verplicht aan een bovenarm een aanvoerdersband te dragen met een breedte van ten
minste tien centimeter in een van het shirt afwijkende kleur.
5. a. Speelsters dienen op het shirt van hun wedstrijdkleding op de rugzijde een nummer, het rugnummer, te dragen.
b. De rugnummers dienen ten minste 20 cm hoog te zijn. De rugnummers dienen voldoende contrast te vormen ten
opzichte van de kleur van het shirt.
6. Een deelnemende club kan boven of onder het rugnummer de naam van de desbetreffende speelster vermelden. De letters
van de naam mogen ten hoogste 7,5 cm bedragen.
Artikel 7 – Niet speelgerechtigde speelster
1. Iedere speelster die voldoet aan de in artikel 5 van dit reglement gestelde voorwaarden is speelgerechtigd.
2. a. Indien een deelnemende club meent dat een speelster aan een wedstrijd heeft deelgenomen die niet speelgerechtigd
was, kan die club ter zake aangifte doen bij de aanklager.
b. Bovendien kan de deelnemende club, op grond van het door de club onder a. gestelde, het bestuur verzoeken de
wedstrijd opnieuw te doen vaststellen.
3. Een aangifte of verzoek, hiervoor genoemd in lid 2, dient schriftelijk binnen vier kalenderdagen na de desbetreffende
wedstrijd bij de aanklager te zijn ingediend onder opgave van de naam of van een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de
desbetreffende speelster.
4. a. Indien uit het door de aanklager ingestelde onderzoek blijkt dat een niet speelgerechtigde speelster aan de wedstrijd
heeft deelgenomen, kan de aanklager de zaak (doen) behandelen conform de bepalingen van het Reglement
Tuchtrechtspraak Vrouwen.
b. In het hiervoor onder a. genoemde geval, kan het bestuur de wedstrijd ongeldig verklaren, indien daarom wordt verzocht,
hetgeen met zich brengt dat de behaalde wedstrijdpunten alsmede de “voor” en “tegen” doelpunten voor beide
deelnemende clubs komen te vervallen. Het bestuur bepaalt of de wedstrijd zal worden overgespeeld.
c. Het bestuur is bevoegd een wedstrijd niet te laten overspelen, wanneer de uitslag daarvan niet van invloed is op het
bezetten van een plaats die promotie of degradatie ten gevolge kan hebben, noch op een plaats die recht kan geven op
deelname aan wedstrijden in een door de UEFA georganiseerde competitie.
d. Wanneer in een wedstrijd in beide elftallen een niet speelgerechtigde speelster is uitgekomen, wordt een verzoek om die
wedstrijd over te spelen niet ingewilligd, tenzij daardoor derden zouden worden benadeeld.
5. Indien een wedstrijd ongeldig is verklaard wegens het meespelen van een niet speelgerechtigde speelster, is die speelster
ook niet gerechtigd tot het spelen in de opnieuw vast te stellen wedstrijd.
6. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de bevoegdheden van het bestuur uit hoofde van het bepaalde in artikel 10 van dit
reglement.
Artikel 8 – Invalsterbepalingen
1. Gedurende een wedstrijd mogen in het totaal veertien personen, waaronder maximaal zeven wisselspeelsters, op de bank
plaatsnemen.
2. Gedurende de gehele wedstrijd, verlengingen daaronder begrepen, mogen maximaal drie speelsters worden vervangen.
3. Vanaf het moment dat een vervangen speelster het speelveld heeft verlaten, mag zij niet meer aan de wedstrijd deelnemen.
4. Wanneer een deelnemende club meent, dat de scheidsrechter de invalsterbepalingen onjuist heeft toegepast en indien zij
hierdoor is benadeeld, kan zij binnen vier dagen na de desbetreffende wedstrijd het bestuur verzoeken de wedstrijd in zijn
geheel te laten overspelen of gedeeltelijk vanaf het ogenblik waarop de onjuiste beslissing is genomen, conform de
bepalingen van artikel 10 lid 6 sub b. van onderhavig reglement.
5. Wanneer een elftal een wedstrijd aanvangt met minder dan elf maar meer dan zeven speelsters mag dit elftal tijdens die
wedstrijd, met inachtneming van het bepaalde in dit artikel, het aantal speelsters die daadwerkelijk op het veld staan
aanvullen tot elf of zoveel minder als speelgerechtigd zijn deel te nemen.
Artikel 8A – Invalsterbepalingen beloften vrouwen
In afwijking van het gestelde in artikel 8 lid 2 en lid 3 van dit reglement mogen speelsters in de beloften vrouwen doorlopend
worden vervangen. De vervangen speelsters mogen gedurende de wedstrijd opnieuw ingebracht worden waarbij er geen limiet
zit aan het aantal in te voeren wissels.
Artikel 9 – Speeldagen en aanvangsuren
1. Jaarlijks voor 1 augustus maakt het bestuur de voorlopige speeldagenkalender bekend. Als uitgangspunt geldt dat de
speeldag voor de teams die deelnemen aan de eredivisie vrouwen de vrijdag is. Als uitgangspunt geldt dat de speeldag voor
de teams die deelnemen aan de beloften vrouwen de zaterdag is.
2. Indien een deelnemende club uitkomt in een door de UEFA georganiseerd toernooi kan in overleg met het bestuur en de
tegenstander de wedstrijd in het betreffende weekend naar een andere speeldag worden verplaatst.
3. Het bestuur is in bijzondere omstandigheden bevoegd een afwijkend besluit te nemen.
Artikel 10 – Niet spelen of niet uitspelen van wedstrijden
1. Een wedstrijd wordt niet gespeeld of als niet gespeeld beschouwd, wanneer:

a. de aangewezen scheidsrechter niet of niet tijdig is verschenen en niet overeenkomstig het in artikel 18 van dit reglement
bepaalde een vervanger kon worden aangewezen;
b. het speelveld door de scheidsrechter is afgekeurd;
c. een half uur na het vastgestelde aanvangstijdstip een elftal niet in staat is de wedstrijd aan te vangen dan wel op dat
moment over minder dan zeven speelsters beschikt.
2. Wanneer een wedstrijd niet gespeeld wordt als gevolg van de afwezigheid van de scheidsrechter, kan de uitspelende club
het bestuur verzoeken de reiskosten van maximaal twintig personen te doen vergoeden.
3. Een wedstrijd kan als niet uitgespeeld worden beschouwd, wanneer:
a. de wedstrijd door de scheidsrechter als gevolg van wangedrag of wegens wanordelijkheden is gestaakt;
b. het aantal speelsters van een elftal minder dan zeven bedraagt;
c. de scheidsrechter tijdens de wedstrijd uitvalt en niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 van dit reglement een
plaatsvervanger kan worden aangewezen;
d. andere dan de hierboven genoemde oorzaken daartoe aanleiding hebben gegeven.
4. De tuchtrechtelijke organen, genoemd in het Reglement Tuchtrechtspraak Vrouwen, bepalen of er sprake is van schuld aan
het niet spelen respectievelijk het niet uitspelen van de wedstrijd en, in het bevestigde geval, van welke partij(en).
5. a. Indien sprake is van schuld, kan met inachtneming van het Reglement Tuchtrechtspraak Vrouwen een straf worden
opgelegd. Het bestuur wordt hiervan in kennis gesteld.
b. Indien geen sprake is van schuld, wordt het bestuur hiervan in kennis gesteld.
6. a. In het geval een wedstrijd niet is gespeeld of door het bestuur als niet gespeeld wordt beschouwd, wordt deze wedstrijd
door het bestuur, na kennisneming van de bevindingen van het desbetreffende tuchtrechtelijk orgaan, al dan niet in zijn
geheel opnieuw vastgesteld.
b. In het geval een wedstrijd niet is uitgespeeld, laat het bestuur, na kennisneming van de bevindingen van het
desbetreffende tuchtrechtelijke orgaan, het niet gespeelde gedeelte van de wedstrijd later uitspelen, tenzij het bestuur
beslist dat:
- de op het moment van staken bereikte stand als einduitslag wordt aangemerkt;
- de niet uitgespeelde wedstrijd in zijn geheel opnieuw wordt vastgesteld.
c. Indien het bestuur het niet gespeelde gedeelte van de wedstrijd later laat uitspelen, zal het dat laten doen onder door
hem te bepalen voorwaarden. Als uitgangspunt dient daarbij te gelden dat het later te spelen gedeelte zoveel mogelijk
onder die voorwaarden wordt gespeeld, die golden ten tijde van het staken van de wedstrijd. Dit betekent onder meer
dat:
- waarschuwing en veldverwijderingen gegeven in het eerste deel van de wedstrijd van kracht blijven;
- spelers die in het eerste gedeelte van de wedstrijd zijn vervangen, niet mogen deelnemen aan het later te spelen
gedeelte;
- wat het aantal te wisselen spelers betreft, het eerste en het later te spelen gedeelte tezamen wordt genomen;
- de speler die ten tijde van het eerste gespeelde gedeelte van de wedstrijd niet-speelgerechtigd was, evenmin
bevoegd is deel te nemen aan het later te spelen gedeelte van de wedstrijd;
- spelers die op het wedstrijdformulier van het eerst gespeelde gedeelte van de wedstrijd vermeld staan, mits
speelgerechtigd, ook dienen deel te nemen aan het tweede gedeelte van de wedstrijd. Indien er onder die spelers
sprake is van aantoonbare ziekte of blessures, kan het bestuur op verzoek, gehoord een aan het KNVB
Sportmedisch Centrum verbonden sportarts, anders bepalen.
d. Indien het bestuur besluit een wedstrijd in zijn geheel opnieuw vast te stellen:
- worden de waarschuwingen gegeven in het gespeelde gedeelte van de uiteindelijk door het bestuur als niet gespeeld
beschouwde wedstrijd wel geregistreerd;
- blijven de veldverwijderingen gegeven in het gespeelde gedeelte van de uiteindelijk door het bestuur als niet
gespeeld beschouwde wedstrijd van kracht en kunnen direct worden afgehandeld volgens de bepalingen van het
Reglement Tuchtrechtspraak Vrouwen.
e. Onder de voorwaarde dat geen zwaarwegende belangen van de betrokken clubs dan wel derden worden geschaad,
zulks ter beoordeling van het bestuur, kan het bestuur in het belang van een regulier verloop van de competitie van de
hiervoor onder a. en b. genoemde procedure afwijken.
7. Indien een wedstrijd in het geheel niet is aangevangen en opnieuw wordt vastgesteld, mogen die speelsters deelnemen die
op het moment van de opnieuw vastgestelde wedstrijd speelgerechtigd zijn voor haar club, met inachtneming van het in
artikel 5 en artikel 5A bepaalde.
8. Een speelster die is uitgesloten van deelname aan officiële wedstrijden, mag tevens niet deelnemen aan een opnieuw
vastgestelde wedstrijd, die in haar uitsluitingsperiode wordt gespeeld, ongeacht of zij gerechtigd was de oorspronkelijke
wedstrijd te spelen.
9. Een schriftelijke mededeling aan het bestuur of aan de tegenpartij dat de club een voor haar vastgestelde wedstrijd niet zal
spelen, is onherroepelijk.
10. In dit artikel wordt onder het begrip wedstrijd eveneens verstaan een gedeelte van een wedstrijd.
Artikel 11A – Formaliteiten voor de wedstrijd
1. De club wijst de speler aan die als aanvoerder van het team optreedt.

2. a. De in het programma eerstgenoemde club draagt zorg voor het kunnen afhandelen van een door het bestuur
amateurvoetbal vastgesteld en aan de clubs beschikbaar gesteld digitaal wedstrijdformulier.
b. Indien het afhandelen als bedoeld in lid 2, onder a van dit artikel niet mogelijk is, draagt de eerstgenoemde club zorg
voor een schriftelijke opgave met daarop dezelfde gegevens als op het hiervoor genoemde wedstrijdformulier.
c. De navolgende bepalingen in dit artikel zijn op deze schriftelijke opgave gelijkelijk van toepassing.
3. a. De aanvoerder of leider is verplicht uiterlijk een half uur voor het vastgestelde aanvangstijdstip van de wedstrijd het
wedstrijdformulier te voorzien van de op de wedstrijd van toepassing zijnde gegevens.
b. Ter bevestiging van de juistheid van de ingevoerde gegevens is de aanvoerder of leider van het team verplicht daarmee
akkoord te gaan.
4. a. De in het programma eerstgenoemde club voorziet het wedstrijdformulier van de gegevens van de scheidsrechter of,
indien van toepassing, scheidsrechters.
b. De club voorziet het wedstrijdformulier, indien van toepassing, van de gegevens van de assistent-scheidsrechter of
indien van toepassing de secretaris-tijdwaarnemer.
5. Het bestuur amateurvoetbal kan nadere voorschriften vaststellen voor het gebruik van het wedstrijdformulier.
Artikel 11B – Formaliteiten na de wedstrijd
1. a. De aanvoerder of leider van het team is verplicht aan de scheidsrechter alle gegevens te verstrekken, benodigd voor het
verder invullen van het wedstrijdformulier.
b. Nadat de scheidsrechter het wedstrijdformulier heeft voorzien van de beschikbare gegevens gaat hij daarmee akkoord
door middel van verzending van het wedstrijdformulier aan de arbeidsorganisatie van de KNVB.
2. De scheidsrechter, de aanvoerster of leider van het team en de club zijn ieder verplicht binnen drie werkdagen na de
speeldag een onjuiste invulling van het wedstrijdformulier schriftelijk te melden bij de arbeidsorganisatie van de KNVB.
3. a. De scheidsrechter beantwoordt – indien van toepassing – de specificatievragen betrekking hebbend op
veldverwijdering(en) en stuurt die antwoorden naar de arbeidsorganisatie van de KNVB.
b. De scheidsrechter en club rapporteren – indien van toepassing – door middel van het rapportformulier over het niet
uitspelen van een wedstrijd.
c. De scheidsrechter en club rapporteren – indien van toepassing – door middel van het rapportformulier over
onregelmatigheden en/of wanordelijkheden, die zich hebben voorgedaan voor, tijdens en/of na de wedstrijd.
Artikel 12 – Rapportage
1. In de in artikel 11B lid 3 onder a. en b. van dit reglement genoemde gevallen, alsmede in de gevallen waarin de
scheidsrechter dit nodig oordeelt, moeten diens rapportage en de rapporten van de assistent-scheidsrechters en de vierde
official omtrent hetgeen voor, tijdens of na de wedstrijd is voorgevallen uiterlijk de eerste werkdag na de wedstrijd voor 12.00
uur per fax of per e-mail aan de aanklager zijn gezonden.
2. In het geval, genoemd in artikel 11B lid 3 onder c. van dit reglement, moet de rapportage omtrent hetgeen voor, tijdens of na
de wedstrijd is voorgevallen binnen twee werkdagen na het betrokken voorval in het bezit worden gesteld van de aanklager.
3. Gerapporteerd dient in ieder geval te worden door:
a. de scheidsrechter;
b. de bij een voorval betrokken speelsters en/of begeleiders;
c. de besturen van de betrokken clubs.

Titel 3: Competities
Artikel 13 – Terugtrekken uit de competitie
1. Het terugtrekken van een elftal omwille van gelijk welke reden door een club uit de competitie gedurende een seizoen heeft
tot gevolg dat:
a. alle door dat elftal gespeelde wedstrijden als niet gespeeld worden beschouwd;
b. geen rekening wordt gehouden met eventueel in mindering gebrachte winstpunten tengevolge van het niet opkomen
tegen het teruggetrokken elftal;
c. het wederom deelnemen aan een volgende competitie alleen kan geschieden met toestemming van het bestuur, dat
daaraan voorwaarden kan verbinden.
2. Het terugtrekken van een elftal door een club tijdens de competitie tast de verkregen rechten van andere elftallen niet aan.
Artikel 14 – Competitie-indeling
1. Jaarlijks voor 1 augustus maakt het bestuur bekend, indien van toepassing:
a. de competitiestructuur en de indeling van de competities;
b. de regeling voor deelname aan een wedstrijdenreeks als bedoeld in lid 2 van dit artikel.
2. Het bestuur kan voor de plaatsen, die leiden tot deelname aan internationale competities, afzonderlijke wedstrijdenreeksen
vaststellen.

Artikel 15 – Competitieprogramma
1. De vaststelling van de in competitieverband te spelen wedstrijden geschiedt onder verantwoordelijkheid van een door het
bestuur aangewezen competitieleider.
2. Voor 15 maart wordt aan de clubs de uiterste datum voor het indienen van wensen voor het wedstrijdprogramma bekend
gemaakt.
3. a. Het bestuur streeft ernaar zoveel als mogelijk rekening te houden met deze wensen, doch is daartoe niet verplicht.
b. Het bestuur stelt het tijdstip vast waarop de thuiswedstrijden dienen aan te vangen. De wedstrijden in de beloften
vrouwen vangen tussen 12.00 uur en 17.00 uur aan.
4. a. Het wedstrijdprogramma wordt door het bestuur vastgesteld en ten minste drie weken voor aanvang van de
desbetreffende competitie aan de clubs bekend gemaakt.
b. Het hiervoor onder a. genoemde wedstrijdprogramma is voor alle clubs bindend, behoudens in geval van door de
competitieleider geconstateerde overmacht.
5. Een club is verplicht met het desbetreffende elftal aan een wedstrijd deel te nemen, wanneer de voorlopige vaststelling van
die wedstrijd ten minste twee weken tevoren en de definitieve vaststelling ten minste één week tevoren aan haar is
medegedeeld of wanneer beide betrokken clubs schriftelijk aan het bestuur kenbaar hebben gemaakt dat zij aan de
wedstrijd zullen deelnemen.
6. De club waarvan het elftal op het vastgestelde aanvangstijdstip niet gereed is, is in overtreding. De scheidsrechter bepaalt in
dat geval een nieuw aanvangstijdstip met inachtneming van artikel 10 lid 1 onder c. van dit reglement.
7. Een vastgestelde wedstrijd kan door het bestuur worden uitgesteld indien:
a. aan de belanghebbenden daarvan ten minste twaalf uur tevoren kennis is gegeven;
b. het bestuur ten minste tweeënzeventig uur voor de aanvangstijd van de vastgestelde wedstrijd een met redenen
omkleed verzoek tot uitstel heeft ontvangen.
c. op of buiten de internationale speeldagen de doelverdedigster en/of minimaal twee basisspeelsters van desbetreffende
club zijn geselecteerd voor een oefenwedstrijd, toernooi, vriendschappelijk interland evenals kwalificatie interland van
een vertegenwoordigend elftal van het nationale A-team, Onder 20 team en/of het nationale Onder 19 team. Een
schriftelijk verzoek hiertoe van een club wordt in alle gevallen gehonoreerd. De norm voor "basisspeelster" die
gehanteerd wordt is dat de speelster tijdens de laatste vier officiële wedstrijden van de desbetreffende ploeg
voorafgaand aan de datum van de oproepingsbrief minstens twee keer daadwerkelijk heeft gespeeld.
De vrijgave van speelsters dient voor activiteiten van een selectie behalve op de speeldag zelf en de navolgende dag als
reisdag,
- voor een oefenwedstrijd 1 dag voorafgaand,
- voor een vriendschappelijke interland 2 dagen voorafgaand,
- voor een kwalificatie interland 4 dagen voorafgaand,
- en voor een kwalificatie interland op een ander continent 5 dagen voorafgaand aan de wedstrijd te zijn.
8. a. Indien van overheidswege een wedstrijd wordt verboden, dient deze alsnog te worden gespeeld binnen een termijn van
acht weken vanaf de oorspronkelijke wedstrijddatum, doch uiterlijk voor het einde van de reguliere competitie.
b. Teneinde te bevorderen dat de nieuwe wedstrijd in de eigen accommodatie kan worden gespeeld, treedt de
thuisspelende club zo spoedig mogelijk in overleg met de betrokken lokale autoriteiten.
Uiterlijk binnen twee weken na de oorspronkelijke wedstrijddatum, doch uiterlijk voor het einde van de reguliere
competitie, dient de thuisspelende club aan het bestuur kenbaar te maken of en zo ja, op welke data de wedstrijd alsnog
in haar accommodatie kan worden gespeeld.
c. Wanneer niet tijdig een nieuwe datum voor de wedstrijd bij de thuisspelende club kan worden vastgesteld, wordt de
wedstrijd gespeeld bij de tegenstander binnen de onder a. genoemde termijn.
Eveneens uiterlijk binnen twee weken na de oorspronkelijke wedstrijddatum, doch uiterlijk voor het einde van de
reguliere competitie, dient ook de tegenstander aan het bestuur kenbaar te maken of en zo ja, op welke data de
wedstrijd in zijn accommodatie kan worden gespeeld.
d. Wanneer niet tijdig een nieuwe datum voor de wedstrijd bij de tegenstander kan worden vastgesteld:
- wordt de wedstrijd binnen de onder a. genoemde termijn gespeeld
- op een door het bestuur aan te wijzen neutraal speelveld en,
- indien het bestuur zulks wenselijk oordeelt, zonder publiek.
Het bestuur is bevoegd de wedstrijd op een ander speelveld dan genoemd in artikel 22 vast te stellen.
e. Wanneer de wedstrijd niet tijdig conform het bepaalde onder a., b., c. dan wel d. kan worden gespeeld, beslist het
bestuur, gehoord hebbende de beide betrokken clubs.
f. Indien de wedstrijd op het speelveld van de tegenstander of op neutraal speelveld is gespeeld, dan worden de door de
organiserende club en/of de organisatie in redelijkheid gemaakte kosten aan de organiserende club en/of organisatie uit
de recette vergoed. Uit het eventuele resterende bedrag van de recette wordt aan de thuisspelende club de
oorspronkelijk redelijkerwijs verwachte recette vergoed. Het bestuur stelt, de thuisspelende club gehoord hebbend, die
vergoeding vast. Het resterende deel wordt in principe gelijkelijk verdeeld tussen de beide clubs.
Artikel 16 – Competitieresultaten
1. De rangorde in een competitie wordt bepaald door het aantal behaalde wedstrijdpunten. Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten
is het aantal verliespunten bepalend voor de positie op de ranglijst, dat wil zeggen hoe meer verliespunten, hoe lager de
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positie. Zijn het aantal wedstrijdpunten en het aantal verliespunten gelijk, dan is het doelsaldo bepalend. Is het doelsaldo
gelijk, dan is het aantal doelpunten “voor” beslissend. Is ook het aantal doelpunten “voor” gelijk, dan zal de rangorde
bepaald worden op basis van alfabetische volgorde van de naam van de betreffende voetbalorganisaties.
Het hiervoor vermelde laat onverlet het bepaalde in lid 4 van dit artikel.
Voor een gewonnen wedstrijd ontvangt het winnende elftal drie punten. Bij een gelijkspel ontvangt elk elftal een punt. Bij
verlies worden geen punten toegekend.
Onder doelsaldo wordt verstaan, het aantal doelpunten "voor" verminderd met het aantal doelpunten "tegen".
a. Wanneer in de reguliere competitie twee of meer elftallen op de ranglijst van de eredivisie vrouwen na alle reguliere
speelrondes in aanmerking komen voor deelname aan de play-off, is het doelsaldo beslissend, indien het behaalde
aantal punten gelijk is. Is het doelsaldo gelijk dan is het aantal doelpunten “voor” beslissend. Is ook het aantal
doelpunten “voor” gelijk, dan is het totale resultaat van de twee onderlinge competitiewedstrijden beslissend waarbij de in
een uitwedstrijd gescoorde doelpunten dubbel tellen. Is ook het totale resultaat gelijk dan wordt een beslissingswedstrijd
of een beslissingswedstrijdenreeks gespeeld.
b. Wanneer in de play-off van de eredivisie vrouwen tussen de bovenste elftallen twee of meer elftallen op de ranglijst na
alle speelrondes in de play-off in aanmerking komen voor een titel en/of plaatsen voor deelname aan internationale
competities wordt eerst gekeken of er vóór deelname aan de play-off sprake was van het afronden van behaalde punten
uit de reguliere competitie. Het elftal dat géén afronding van punten heeft gehad zal tot kampioen van de eredivisie
vrouwen en/of deelnemer aan de internationale competitie worden uitgeroepen. Indien er géén afronding van punten
heeft plaatsgevonden, is het doelsaldo van de play-off bepalend. Is dit doelsaldo gelijk, dan is het aantal doelpunten
“voor” beslissend. Is ook dit aantal doelpunten “voor” gelijk, dan is het totale resultaat van de twee onderlinge wedstrijden
uit de reguliere competitie beslissend, waarbij de in een uitwedstrijd gescoorde doelpunten dubbel tellen. Is ook dit totale
resultaat gelijk dan wordt een beslissingswedstrijd of een beslissingsreeks gespeeld.
c. Is de beslissing afhankelijk van het resultaat van een beslissingswedstrijd, dan zal bij een gelijke stand na negentig
minuten, de wedstrijd als volgt worden verlengd:
- onmiddellijk na het verstrijken van de negentig minuten wordt de wedstrijd, nadat opnieuw is geloot voor de aftrap of
doelkeuze, met twee maal vijftien minuten verlengd:
- na vijftien minuten spelen wordt van doel gewisseld;
- is er, nadat twee maal vijftien minuten is gespeeld, nog geen beslissing gevallen, dan valt de beslissing door het
nemen van strafschoppen op de wijze als bepaald in de spelregels.
d. Indien een beslissingswedstrijdenreeks wordt vastgesteld, is bij een gelijk aantal punten het doelsaldo van de reeks
beslissend. Is het doelsaldo gelijk dan is het aantal doelpunten “voor” beslissend. Is dit ook gelijk dan wordt de beslissing
verkregen door het nemen van strafschoppen op de wijze als bepaald in de spelregels.
a. De club waartoe het elftal behoort dat na afloop van de play-off tussen de bovenste elftallen van de eredivisie vrouwen
de meeste wedstrijdpunten heeft behaald, is kampioen van de eredivisie vrouwen.
b. Lid 4 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het in lid 5 sub a. bepaalde.
Jaarlijks wordt door het bestuur amateurvoetbal het aantal deelnemers bepaald dat aan de play-off voor het kampioenschap
eredivisie vrouwen deelneemt.

Titel 4: Scheidsrechter, assistent-scheidsrechters en vierde official
Artikel 17 – Aanwijzing van scheidsrechter, assistent-scheidsrechters en vierde official
1. Voor alle wedstrijden, die in de eredivisie vrouwen en beloften vrouwen worden gespeeld, worden door het bestuur een
scheidsrechter en twee assistent-scheidsrechters aangesteld die lid zijn van de KNVB. Voor alle wedstrijden, die in de
eredivisie vrouwen worden gespeeld, wordt door het bestuur een vierde official aangesteld die lid is van de KNVB. Het
bestuur kan vrouwelijke scheidsrechters aanstellen die gerechtigd zijn om in internationale vrouwenwedstrijden aan te
treden. In aanvulling hierop kan het bestuur uitsluitend scheidsrechters, assistent-scheidsrechters en vierde officials
aanstellen die ten minste gerechtigd zijn in wedstrijden in de hoofdklasse mannen van de KNVB aan te treden.
2. Elke aanstelling van een scheidsrechter, assistent-scheidsrechter en een vierde official wordt medegedeeld via het door het
bestuur voor publicatie aangewezen medium of, indien dit niet meer mogelijk is, aan de thuisspelende club.
3. Indien een door het bestuur aangestelde assistent-scheidsrechter niet bij de desbetreffende wedstrijd aanwezig is en op
grond van het bepaalde in artikel 18 van dit reglement geen andere assistent-scheidsrechter kan worden aangewezen, is
een elftal verplicht ervoor te zorgen, dat bij iedere door dit elftal te spelen wedstrijd een lid van de KNVB, niet jonger dan
zeventien jaar, als assistent-scheidsrechter optreedt.
Artikel 18 – Afwezigheid of uitvallen van scheidsrechter of assistent-scheidsrechter
1. a. Als de scheidsrechter op het tijdstip van de aanvang van de wedstrijd niet aanwezig is, wordt een half uur gewacht. Als
hij dan nog niet aanwezig is, dan wordt de wedstrijd geleid door de door de KNVB aangestelde vierde official.
b. Indien voor de desbetreffende wedstrijd geen scheidsrechter aanwezig is die gerechtigd is wedstrijden in de eredivisie
vrouwen of beloften vrouwen te leiden, dan wordt de wedstrijd geleid door de voor die wedstrijd door de KNVB als eerste
aangestelde assistent-scheidsrechter.

2. a. Is de scheidsrechter door de vierde official vervangen dan zal de oorspronkelijk aangewezen scheidsrechter, als hij
tijdens de eerste helft van de wedstrijd verschijnt, de leiding in de tweede speelhelft overnemen. Verschijnt hij, als de
tweede speelhelft is aangevangen, dan fungeert de vierde official, die zijn plaats heeft ingenomen, tot het einde van de
wedstrijd als scheidsrechter.
b. Is de scheidsrechter vervangen door een andere scheidsrechter, die gerechtigd is wedstrijden in de eredivisie vrouwen
of beloften vrouwen te leiden, en vershijnt de oorspronkelijk aangestelde scheidsrechter, nadat de wedstrijd reeds is
aangevangen, dan zal de plaatsvervangster de gehele verdere wedstrijd leiden.
c. Is de scheidsrechter door de eerst aangestelde assistent-scheidsrechter vervangen dan zal de oorspronkelijk
aangestelde scheidsrechter, als hij tijdens de eerste helft van de wedstrijd verschijnt, de leiding in de tweede speelhelft
overnemen. Verschijnt hij, als de tweede speelhelft is aangevangen, dan fungeert eerst aangestelde assistentscheidsrechter, die zijn plaats heeft ingenomen, tot het einde van de wedstrijd als scheidsrechter.
3. a. Als de assistent-scheidsrechter een kwartier voor de aanvang van de wedstrijd niet aanwezig is, zal de door het bestuur
aangestelde vierde official hem vervangen.
b. Indien geen door het bestuur aangestelde vierde official aanwezig is, dient in eerste instantie een tot de sectie betaald
voetbal van de KNVB toegelaten assistent-scheidsrechter te worden benaderd, bij afwezigheid van wie
achtereenvolgens in aanmerking komen een tot de KNVB competities van de sectie amateurvoetbal toegelaten
scheidsrechter of bij gebreke hiervan elk lid van de KNVB.
Genoemde scheidsrechters of leden van de KNVB mogen geen lid zijn van een van de betrokken clubs.
4. Het bepaalde in dit artikel is eveneens van toepassing indien een scheidsrechter of een assistentscheidsrechter tijdens de wedstrijd uitvalt.
Artikel 19 – Taken en bevoegdheden van scheidsrechter, assistent-scheidsrechters en vierde official
1. De taken en bevoegdheden van de scheidsrechter, de assistent-scheidsrechters en de vierde official worden mede bepaald
door:
a. de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen, waaronder begrepen de spelregels;
b. het bepaalde in de reglementen van de eredivisie vrouwen en beloften vrouwen en KNVB, dit reglement in het bijzonder.
2. a. De scheidsrechter is op grond van de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen, bevoegd de daarin vermelde
straffen op te leggen bij wedstrijden, waarvoor hij als scheidsrechter is aangesteld.
b. Een scheidsrechter is op grond van de spelregels bevoegd een wedstrijd tijdelijk of definitief te staken.
c. Het bestuur is bevoegd de scheidsrechter dienaangaande aanwijzingen te geven.
3. a. De scheidsrechter, assistent-scheidsrechters en vierde official dienen gekleed te zijn in door de KNVB voorgeschreven
kleding.
b. Het bestuur kan nadere voorschriften vaststellen met betrekking tot het merk en de uitvoering van het kostuum alsook
ten aanzien de kleur. Dit geldt tevens voor de uitgaanskleding die in het kader van het reizen naar en van wedstrijden
wordt gedragen.
c. Ten aanzien van de kleding van de scheidsrechter, assistent-scheidsrechters en vierde official is verder het bepaalde in
de reglementen en besluiten van de KNVB van toepassing.
4. Voor het begin van de wedstrijd keurt de scheidsrechter het speelveld. Nadat hij het speelveld heeft goedgekeurd, draagt hij
er zorg voor dat de elftallen de wedstrijd op het vastgestelde tijdstip aanvangen.
5. Wanneer de scheidsrechter de bezwaren, genoemd in artikel 28 van dit reglement, juist oordeelt en de thuisspelende club
zich niet kan beroepen op een ter zake verleende vrijstelling, wordt de wedstrijd niet gespeeld of wordt deze, indien reeds
aangevangen, gestaakt.
6. De scheidsrechter heeft het recht een wedstrijd niet te laten spelen of uitspelen indien hij naar zijn mening in het uitoefenen
van zijn functie ernstig wordt belemmerd ten gevolge van een verzuim van de thuisspelende club als genoemd in artikel 28
van dit reglement.
Artikel 20 – Vergoedingen voor scheidsrechter, assistent-scheidsrechters en vierde official
Aan de scheidsrechter, assistent-scheidsrechters en vierde official wordt voor het deelnemen aan wedstrijden een vergoeding
verstrekt krachtens de met het bestuur overeengekomen afspraken.

Titel 5: Accommodaties
Artikel 21 – Accommodatie
1. De deelnemende club moet beschikken over een accommodatie in Nederland voor het spelen van wedstrijden die
georganiseerd zijn in het kader van de eredivisie vrouwen of beloften vrouwen.
2. De accommodatie van een deelnemende club moet voldoen aan de in dit reglement gestelde en overige door het bestuur
amateurvoetbal bepaalde voorwaarden.
3. De accommodatie moet zijn voorzien van:
- een ontvangstruimte voor publiek en bestuur;
- twee gescheiden kleedkamers voor de aan een wedstrijd deelnemende elftallen;
- twee gescheiden kleedkamers voor de trainer-coaches van de aan de wedstrijd deelnemende elftallen;

- een kleedkamer voor de arbitrage;
- voldoende toiletten voor mannen en vrouwen, in overeenstemming met de lokale vereisten.
In aanvulling op voornoemde dient de accommodatie van een club die deelneemt aan de eredivisie vrouwen tevens te zijn
voorzien van:
- een overdekte tribune met ten minste 200 individuele zitplaatsen;
- een lichtinstallatie met een bedrijfswaarde van minimaal 200 lux.
Het bestuur is bevoegd dispensatie te verlenen ten aanzien van het gestelde hiervoor.
4. Het bestuur is bevoegd nadere voorwaarden te stellen op het gebied van infrastructuur.
Artikel 22 – Speelvelden en kleedgelegenheden
1. Een deelnemende club dient bij aanvang van het seizoen te beschikken over ten minste twee door het bestuur
goedgekeurde speelvelden.
2. Een deelnemende club is verplicht voor het spelen van haar competitiewedstrijden te beschikken over een speelveld met in
de onmiddellijke nabijheid daarvan een kleedgelegenheid, die voldoet aan door het bestuur daaraan gestelde eisen.
3. Indien een deelnemende club tijdens het seizoen van speelveld wil veranderen, is zij verplicht hiervan 14 kalenderdagen
tevoren aan het bestuur schriftelijk mededeling te doen.
4. Een deelnemende club is niet gerechtigd wedstrijden te spelen op een ander dan het hiervoor in lid 2 genoemde speelveld,
alvorens dit door het bestuur is goedgekeurd. Een club kan echter niet in gebreke worden gesteld, indien de keuring niet
binnen de in lid 3 van dit artikel genoemde termijn heeft plaatsgevonden.
5. Het bestuur heeft te allen tijde het recht de goedkeuring van een speelveld te herroepen.
6. Indien bij een herkeuring van een speelveld en/of kleedgelegenheid de voorgeschreven maatregelen niet of niet naar
behoren zijn uitgevoerd, kan daarvoor door het bestuur een boete worden opgelegd.
Artikel 23 – Tijdelijke speelvelden
Het bestuur is bevoegd een deelnemende club toestemming te verlenen om een of meer thuiswedstrijden te spelen op een
ander goedgekeurd speelveld dan het speelveld genoemd in artikel 22 lid 1 en 2 van dit reglement.
Artikel 24 - Ter beschikking stellen van een speelveld aan derden
1. Een deelnemende club, die een speelveld in gebruik ontvangt van een ander, is verantwoordelijk voor het naleven van het
bepaalde in artikel 22 van dit reglement.
2. Indien een deelnemende club, die haar speelveld en kleedgelegenheid tijdelijk aan een andere deelnemende club ter
beschikking heeft gesteld, daarmede in gebreke blijft of anderszins te kort schiet in haar verplichtingen, kan het bestuur van
deze overtreding aangifte doen bij de aanklager, onverminderd de verplichting van eerstbedoelde deelnemende club om
tevergeefs gemaakte kosten te vergoeden.
Artikel 25
1. De thuisspelende club dient zodanige maatregelen te nemen dat op het moment van de keuringen, zoals genoemd in artikel
27 van dit reglement, over een speelveld kan worden beschikt, dat in een zodanige toestand verkeert dat de wedstrijd
gespeeld kan worden op het vastgestelde tijdstip.
2. Het speelveld van de accommodatie van de clubs die uitkomen in de eredivisie vrouwen of beloften vrouwen, dient te
voldoen aan de in de reglementen van de KNVB dienaangaande gestelde eisen en bestaan uit natuurgras of kunstgras dat
ten minste voldoet aan de “FIFA Recommended 2 Star” norm.
3. De lengte van het speelveld dient, behoudens dispensatie van het bestuur, minimaal 100 x 64 meter en maximaal 110 x 75
meter te zijn.
4. Het bestuur kan ontheffing verlenen van het in dit artikel bepaalde.
Artikel 26
1. Indien een deelnemende club de beschikking heeft over een accommodatie met een verschuifbaar dak, dat het speelveld
kan overdekken, staat het de club vrij het dak open dan wel dicht te hebben tijdens een wedstrijd.
2. a. Tijdens de wedstrijd dient het verschuifbare dak in de stand te blijven, waarin het dak een uur voor aanvang van de
wedstrijd staat.
b. In het geval dat de thuisspelende club heeft gekozen voor het spelen van de wedstrijd met een open dak, kan de
scheidsrechter desondanks voor aanvang van de wedstrijd beslissen dat het dak moet worden gesloten indien naar zijn
oordeelde weersomstandigheden van dien aard zijn dat de wedstrijd anders niet kan worden gespeeld, zulks onder de
voorwaarde dat het sluiten van het dak, mede in verband met de veiligheid, tot de mogelijkheden behoort.
3. Onder de voorwaarde dat het sluiten van het dak, mede in verband met de veiligheid, tot de mogelijkheden behoort, kan de
scheidsrechter tijdens de wedstrijd beslissen dat het dak moet worden gesloten indien de weeromstandigheden zodanig
wijzigen dat de wedstrijd anders niet zal kunnen worden uitgespeeld.
Artikel 27 – Keuring van het speelveld
1. a. Met de keuring van het speelveld waarop een deelnemende club zal spelen, is een daartoe door het bestuur
aangewezen persoon belast, behoudens in de gevallen waarin het bestuur anders bepaalt.

2.

3.

4.
5.
6.

b. Een club is verplicht de door het bestuur aangewezen persoon toegang te verschaffen tot het speelveld op het tijdstip,
waarop hij heeft bericht het speelveld te zullen keuren. Een vertegenwoordiger met beslissingsbevoegdheid van de
desbetreffende club dient daarbij aanwezig te zijn.
a. De door het bestuur aangewezen persoon keurt een speelveld alleen indien hij twijfelt aan de gesteldheid van het
speelveld. Van zijn twijfel ter zake de gesteldheid van een speelveld doet wordt direct melding gedaan aan het bestuur.
b. Indien de club naar het oordeel van de door het bestuur aangewezen persoon niet beschikt over een speelklaar veld,
doet hij hiervan direct melding aan het bestuur.
c. Nadat de hiervoor onder b. genoemde bevindingen aan het bestuur kenbaar zijn gemaakt, onderwerpt de voor de
desbetreffende wedstrijd door het bestuur aangestelde scheidsrechter of een op verzoek van het bestuur in de nabijheid
van het speelveld wonende scheidsrechter, het speelveld eveneens aan een keuring.
d. Indien de voor de desbetreffende wedstrijd aangestelde scheidsrechter of een op verzoek van het bestuur in de nabijheid
van het speelveld wonende scheidsrechter het speelveld niet speelklaar acht, keurt hij het speelveld af, zulks met
inachtneming van het hieronder in lid 3 bepaalde.
e. Indien geen melding als genoemd onder c. is ontvangen, onderwerpt de door het bestuur aangewezen scheidsrechter bij
aankomst het speelveld aan een keuring.
a. Afkeuring van het speelveld op de dag voor de wedstrijd is slechts mogelijk, wanneer de scheidsrechter de toestand van
het speelveld zodanig acht, dat het de volgende dag ook bij de gunstigste weersgesteldheid, het jaargetijde in
aanmerking genomen, niet speelklaar zal zijn.
b. De scheidsrechter is in dat geval verplicht om contact op te nemen met het bestuur.
Eerst nadat de scheidsrechter het speelveld en de weersgesteldheid geschikt heeft bevonden om de wedstrijd op het
vastgestelde tijdstip te laten spelen, roept hij de elftallen daartoe op.
Indien de door het bestuur aangewezen persoon en/of de scheidsrechter van mening is/zijn dat het afkeuren van het
speelveld een gevolg is van enige nalatigheid, wordt hiervan mededeling gedaan aan het bestuur.
a. Het bestuur is bevoegd om in afwijking van het in deze titel bepaalde andere procedures met betrekking tot de keuring
van speelvelden vast te stellen.
b. Deze afwijkende keuringsprocedures worden voor de aanvang van het seizoen bekend gemaakt.

Artikel 28 – Speelveldinrichting en spelmateriaal
1. De thuisspelende club is verplicht er voor te zorgen, dat het speelveld en het spelmateriaal voldoen aan de daaraan in de
spelregels gestelde voorschriften.
2. Indien de thuisspelende club niet aan de hiervoor in lid 1 genoemde bepaling voldoet, is de uitspelende club bevoegd haar
bezwaren hiertegen aan de scheidsrechter kenbaar te maken. De bezwaren moeten gemotiveerd en terstond na het
ontdekte verzuim aan de scheidsrechter kenbaar worden gemaakt doch uiterlijk twintig minuten voor het vastgestelde
aanvangstijdstip van de betreffende wedstrijd, teneinde hem in de gelegenheid te stellen de kenbaar gemaakte bezwaren te
beoordelen.
3. De scheidsrechter geeft ten spoedigste kennis aan het bestuur van elk verzuim, hiervoor genoemd in lid 2, ook al wordt zijn
aandacht daarop niet gevestigd door uitspelende club en is de wedstrijd (uit)gespeeld.
Artikel 29 – Medische voorzieningen
1. De thuisspelende club moet:
- tijdens de wedstrijden op het speelveld een verbandtrommel voor onmiddellijk gebruik aanwezig hebben, die voldoet aan
de door het bestuur gestelde eisen;
- een brancard aanwezig hebben;
- de noodzakelijke medische voorzieningen kunnen treffen ter verzorging van bezoekers.
2. a. De deelnemende clubs moeten de beschikking hebben over ten minste één arts, die spelers van het aan de eredivisie
vrouwen of beloften vrouwen deelnemende elftal tijdens wedstrijden en trainingen van medische zorg kan voorzien
alsmede betrokken is bij het anti-doping beleid van de club.
b. De arts waarover een club tijdens wedstrijden de beschikking heeft, moet op de bank of de extra zitplaatsen voor teamofficials plaatsnemen. Het is ook toegestaan om gebruik te maken van de arts die bij de tegenstander op de bank of de
extra zitplaatsen voor team-officials zit, indien hierover duidelijke afspraken met de tegenstander zijn gemaakt.

Titel 6: Contractspeelsters
Artikel 30 – Contractspeelsters
Een contractspeelster is een speelster die een spelerscontract heeft gesloten met een deelnemende club dat is geregistreerd
door de KNVB.

Titel 7: Overige bepalingen

Artikel 31 – Orde en veiligheid
1. Het bestuur kan in het belang van de orde en de veiligheid van speelsters, functionarissen en publiek aan iedere club
algemeen geldende voorschriften en bijzondere aanwijzingen geven met betrekking tot de handhaving van de orde en de
veiligheid bij wedstrijden in de eredivisie vrouwen of beloften vrouwen.
2. Onverminderd het hiervoor in lid 1 bepaalde is elke club zowel voor, tijdens als na de wedstrijd, ongeacht of sprake is van
het spelen van een uit- of thuiswedstrijd of van een wedstrijd op een neutraal speelveld, verplicht tot het leveren van haar
bijdrage aan:
a. het handhaven van de orde zoals onder meer aangegeven in de hiervoor in lid 1 genoemde voorschriften en (bijzondere)
aanwijzingen;
b. de persoonlijke veiligheid van de speelsters, functionarissen en het publiek.
Artikel 32 – Schadevergoeding
Een club is verplicht de schade te vergoeden die het gevolg is van wanordelijkheden, genoemd in artikel 19 lid 2 onder b. van
het Reglement Tuchtrechtspraak Vrouwen, indien deze wanordelijkheden veroorzaakt zijn door (een gedeelte van) haar
aanhang.
Artikel 33 – Vrije toegang
1. Een club die deelneemt aan de eredivisie vrouwen is verplicht vrije toegang te verlenen tot de wedstrijden in de eredivisie
vrouwen aan een ieder die in het bezit is van een door het bestuur betaald voetbal of het bestuur amateurvoetbal van de
KNVB afgegeven, naar tijdsruimte beperkt, algemeen toegangsbewijs, als bedoeld in artikel 3 van het Algemeen Reglement
van de KNVB.
2. a. Aanvragen voor het bijwonen van een wedstrijd als genoemd in lid 1 dienen uiterlijk één week voor de dag van de
desbetreffende wedstrijd bij de thuisspelende club te worden ingediend.
b. De thuisspelende club dient voor de wedstrijden in de eredivisie vrouwen de volgende aantallen en categorieën van
plaatsbewijzen beschikbaar te hebben:
- ten behoeve van nader door het bestuur van de eredivisie vrouwen aan te wijzen personen: 20 zitplaatsen, voor
zover aanwezig overdekt, inclusief toegang tot de bestuurskamer en met inbegrip van een parkeerkaart.
- ten behoeve van andere personen die in het bezit zijn van een in lid 1 genoemde doorlopende uitnodigingskaart of
algemeen toegangsbewijs: 20 zitplaatsen, voor zover aanwezig overdekt.
3. Indien de vraag naar plaatsbewijzen de beschikbaarheid daarvan overtreft zullen de plaatsbewijzen worden toegekend naar
volgorde van binnenkomst van de aanvragen.
4. De aan de eredivisie vrouwen deelnemende clubs zijn voorts verplicht een ieder, die daartoe door het bestuur van de
eredivisie vrouwen schriftelijk is gemachtigd, op diens verlangen te allen tijde vrije toegang te verlenen tot de speelvelden en
alle daarbij behorende of daarop voorkomende inrichtingen.
Artikel 34 – Kaarten bezoekende club
1. De bezoekende club heeft mits schriftelijk aangevraagd uiterlijk 24 uren voor de wedstrijd, ten behoeve van bestuursleden
recht op ten minste 10 kaarten voor zitplaatsen op de lange zijde (hoofdtribune) tussen de twee 16-metergebieden uit een
aaneengesloten representatief vak. De kaarten dienen tevens toegang te bieden tot de bestuurskamer.
2. De bezoekende club heeft voorts, ten behoeve van niet-geselecteerde speelsters recht op 10 kaarten voor zitplaatsen op de
lange zijde (hoofdtribune) tussen de twee 16-metergebieden uit een aaneengesloten representatief vak.
3. De kaarten als genoemd in lid 1 en 2 dienen om niet beschikbaar te worden gesteld door de thuisspelende club.
Artikel 35 – Beker eredivisie vrouwen
1. De aan de eredivisie vrouwen deelnemende clubs stromen in het toernooi om de KNVB beker vrouwen in de achtste finales
in (laatste 16 deelnemers). De aan de eredivisie vrouwen deelnemende clubs kunnen in deze ronde tegen elkaar loten alsmede
tegen amateurverenigingen. Indien het een wedstrijd tegen een amateurvereniging betreft dan heeft de amateurvereniging in
deze ronde het thuisvoordeel. Er dient dan gespeeld te worden op het hoofdveld van de amateurvereniging.
2. Indien zowel een aan de eredivisie vrouwen deelnemende club als de satellietvereniging (waarmee de desbetreffende club
een samenwerking is aangegaan) aan het toernooi om de KNVB beker vrouwen deelneemt, mogen de speelsters van de
desbetreffende aan de eredivisie vrouwen deelnemende club in een speelronde slechts op één wedstrijdformulier voorkomen,
met uitzondering van de doelverdedigster. De doelverdedigster mag in een speelronde voor zowel de aan de eredivisie vrouwen
deelnemende club als de satellietvereniging uitkomen.
Artikel 36 - Slotbepaling
In gevallen waarin niet is voorzien of waarin op grond van bijzondere omstandigheden naar de mening van het bestuur afwijking
noodzakelijk is, beslist het bestuur.
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Hoofdstuk I – Algemene bepalingen
Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. "bestuur" het bestuur van de sectie amateurvoetbal van de KNVB;
b. "betrokkene" die partijen die onderworpen zijn aan de tuchtrechtspraak krachtens dit reglement;
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c.
d.
e.
f.
g.

"(deelnemende) club(s)" de aan de eredivisie vrouwen en/of de beloften vrouwen deelnemende clubs;
"aanklager" de landelijk aanklager;
"tuchtcommissie" de landelijke tuchtcommissie;
"commissie van beroep" de landelijke commissie van beroep;
"tuchtrechtelijk orgaan" de aanklager en/of de tuchtcommissie en/of de commissie van beroep.

Artikel 1 – Algemene bepalingen
1. De eredivisie vrouwen is een competitie voor de top van het Nederlandse vrouwen voetbal. De beloften
vrouwen is een competitie voor tweede elftallen.
2. De deelnemende clubs verbinden zich ertoe, onder voorbehoud van de algemene rechtsprincipes van de
bepalingen van openbare orde en van de nationale, regionale en communautaire wetgeving ter zake:
- de spelregels zoals ze werden opgesteld door de Internationale Football Association Board (IFAB) na te
leven;
- de statuten, reglementen en beslissingen van de FIFA en de UEFA na te leven;
- de principes van integriteit en sportieve geest als teken van fair play na te leven;
- de bevoegdheid van het "Tribunal Arbitral du Sport" (TAS) in Lausanne (Zwitserland), zoals voorzien door
de overeenstemmende Statuten van de FIFA en de UEFA, te erkennen;
- in laatste aanleg elk geschil van nationale aard voortvloeiend uit de toepassing van de statuten of
reglementen van de KNVB, of wat ermee verband houdt, uitsluitend voor te leggen aan een onafhankelijk
en onpartijdig college, dat het geschil zal beslechten. Het indienen van zulk verzoek schort echter de
uitwerking van de getroffen beslissing niet op.
Artikel 2 – Reglement Tuchtrechtspraak Vrouwen
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 Tuchtreglement Seksuele Intimidatie van het ISR, geschiedt de
tuchtrechtspraak binnen de competities eredivisie vrouwen en beloften vrouwen uitsluitend op basis van dit
reglement.
2. Voor zover 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 dit reglement.
Artikel 3 – Tuchtrechtspraak
Aan de tuchtrechtspraak krachtens dit reglement zijn onderworpen:
a. de deelnemende clubs, speelsters en officials;
b. de leden van de KNVB die functioneel betrokken zijn bij de eredivisie vrouwen en/of beloften vrouwen;
c. derden, die zich op enig moment hebben onderworpen aan de tuchtrechtspraak krachtens dit reglement.

Hoofdstuk II – Tuchtrechtelijke organen
Artikel 4 – Tuchtrechtelijke organen
1. De tuchtrechtspraak als genoemd in artikel 3 van dit reglement wordt uitgevoerd door de tuchtrechtelijke
organen amateurvoetbal, te weten:
a. De landelijk aanklager l;
b. De landelijke tuchtcommissie ;
c. De landelijke commissie van beroep .
2. De benoeming van de leden en de voorzitter van deze tuchtrechtelijke organen vindt plaats conform het
bepaalde in het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal.
3. Het bestuur voorziet in de secretariaatsbijstand ten behoeve van de tuchtrechtelijke organen zoals bepaald in
het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal.
Artikel 5 – Algemeen voorzitter
De algemeen voorzitter:
a. coördineert de werkzaamheden van het tuchtrechtelijk orgaan waarvan hij algemeen voorzitter is.
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b. adviseert het bestuur onder meer over de samenstelling van het tuchtrechtelijk orgaan waarvan hij algemeen
voorzitter is.
c. bevordert waar mogelijk de uniformiteit van de uitspraken in het tuchtrechtelijk orgaan waarvan hij algemeen
voorzitter is.
Artikel 6 – Samenstelling van de behandelende tuchtcommissie en de commissie van beroep
1. De behandeling van zaken door de tuchtcommissie respectievelijk de commissie van beroep geschiedt door
drie leden.
2. Deze leden, van wie er een als voorzitter optreedt, worden aangemerkt als de tuchtcommissie respectievelijk
de commissie van beroep.
3. Het lid dat als voorzitter optreedt, dient de hoedanigheid van meester in de rechten of Master of Laws te
bezitten.
Artikel 7 – Onverenigbaarheden
De functie van aanklager, het lidmaatschap van de tuchtcommissie of het lidmaatschap van de commissie van
beroep kan enkel bekleed worden door personen die bij de KNVB op dat moment lid zijn van een tuchtrechtelijk
orgaan.

Hoofdstuk III – Taak en bevoegdheid van de tuchtrechtelijke organen
Artikel 8 – Aanklager
De aanklager heeft als taak om toe te zien op de naleving van:
- de Statuten en reglementen, die betrekking hebben op de eredivisie vrouwen en beloften vrouwen;
- op de eredivisie vrouwen en beloften vrouwen van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen, de spelregels
daaronder begrepen.
Artikel 9 – Bevoegdheden aanklager
1. De aanklager is bevoegd ten aanzien van een naar zijn oordeel strafbaar handelen of nalaten, als genoemd in
artikel 18 van dit reglement:
a. een zaak te seponeren;
b. een betrokkene in staat van beschuldiging te stellen door:
i. de desbetreffende betrokkene een schikkingsvoorstel, houdende een straf als genoemd in artikel 21
van dit reglement, aan te bieden;
ii. een zaak die zich, naar het oordeel van de aanklager niet voor een schikking leent, bij brief of
aanzegging ter behandeling aan de tuchtcommissie voor te leggen. Tegen deze brief of aanzegging is
géén verweer of beroep mogelijk.
2. De aanklager is tevens bevoegd:
a. ten aanzien van een vermoeden van het plegen van een strafbaar handelen of nalaten als genoemd in
artikel 18; en/of
b. in het geval van complexe zaken, een door hem conform artikel 33 van dit reglement ingesteld
vooronderzoek onder zijn verantwoording uit te laten voeren door een of meer door hem aan te wijzen
personen.
Artikel 10 – Aanvaarding schikkingsvoorstel
1. a. De in staat van beschuldiging gestelde betrokkene dient binnen de door de aanklager in het
schikkingsvoorstel genoemde termijn te (laten) berichten (per mail) of het voorstel al dan niet wordt
geaccepteerd.
b. Indien de aanklager binnen de in het schikkingsvoorstel genoemde termijn geen bericht heeft ontvangen,
wordt het schikkingsvoorstel geacht te zijn geaccepteerd.
2. a. Indien een betrokkene het voorstel van de aanklager accepteert, wordt de in het schikkingsvoorstel
vervatte straf of maatregel geacht onherroepelijk te zijn opgelegd door de tuchtcommissie.
b. De aanklager draagt zorg voor de tenuitvoerlegging van de straf.
3. Een schikkingsvoorstel, dat is gedaan aan de club waarvoor een betrokkene speelgerechtigd is dan wel
waarbij een functie wordt uitgeoefend, wordt gelijk gesteld met een voorstel dat aan deze betrokkene
persoonlijk is gedaan.
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Artikel 11 – Tuchtcommissie
De tuchtcommissie is bevoegd om in behandeling te nemen:
a. het verzoek van een betrokkene of orgaan van de KNVB dat rechtstreeks betrokken belanghebbende is, zulks
ter beoordeling van de tuchtcommissie, om alsnog vervolging door de aanklager te bevelen;
b. een zaak, waarbij de desbetreffende betrokkene het schikkingsvoorstel heeft afgewezen;
c. een zaak die de aanklager overeenkomstig het hiervoor in artikel 9 lid 1 sub b. onder ii bepaalde direct aan de
tuchtcommissie heeft voorgelegd;
d. tuchtrechtelijke kwesties waarbij sancties zijn uitgesproken door een tuchtorgaan van de KNVB, die sancties
over te nemen en van toepassing te verklaren op wedstrijden van de eredivisie vrouwen en/of beloften
vrouwen.
Artikel 12
1. Het hiervoor in artikel 11 onder a. genoemde verzoek, dient binnen vier werkdagen na de dag dat de
sepotbeslissing aan de rechtstreeks betrokken belanghebbende bekend is geworden bij de tuchtcommissie te
zijn ingediend.
2. De tuchtcommissie behandelt het hiervoor in lid 1 genoemde verzoek en kan beslissen dat:
a. de verzoeker geen rechtstreeks betrokken belanghebbende is;
b. de sepotbeslissing gehandhaafd blijft;
c. de aanklager alsnog een schikkingsvoorstel moet doen.
3. Tegen de in lid 2 van dit artikel bedoelde beslissing van de tuchtcommissie is geen verweer of beroep
mogelijk.
Artikel 13
1. Indien een betrokkene het schikkingsvoorstel van de aanklager niet accepteert, vindt behandeling van de zaak
door de tuchtcommissie plaats:
a. niet later dan op de vijfde werkdag volgend op de wedstrijddag, indien het lid in staat van beschuldiging is
gesteld naar aanleiding van de in artikel 32 onder a. genoemde aantekening op het wedstrijdformulier door
de scheidsrechter.
b. uiterlijk 14 werkdagen na:
- ontvangst van een verweerschrift;
- de dag dat de termijn voor indiening van een verweerschrift is verstreken, indien een lid in staat van
beschuldiging wordt gesteld naar aanleiding van een in artikel 32 onder b., c. en d. van dit reglement
genoemde rapportage of melding.
2. De tuchtcommissie kan van het in de voorgaande leden bepaalde afwijken, indien daarvoor naar haar oordeel,
aanleiding bestaat.
Artikel 14 – Commissie van beroep
De commissie van beroep is bevoegd:
a. een beroep tegen een uitspraak van de tuchtcommissie te behandelen;
b. een verzoek om herziening te behandelen.
Artikel 15
1. Tenzij dit expliciet is uitgesloten, kunnen betrokkene en/of de aanklager tegen een uitspraak van de
tuchtcommissie in beroep komen.
2. Indien het beroep tegen een uitspraak van de tuchtcommissie niet binnen vier werkdagen na dagtekening van
de desbetreffende uitspraak door de commissie van beroep is ontvangen, verklaart de commissie van beroep
betrokkene en/of de aanklager niet ontvankelijk.
3. a. Het beroep dient schriftelijk (per mail), met redenen omkleed en ondertekend door de betrokken persoon
of club bij de commissie van beroep te worden ingediend.
b. Indien betrokkene in beroep komt, dient het beroepschrift door betrokkene zelf dan wel door de raadsman
van betrokkene te zijn ondertekend.
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Artikel 16 – Herziening
1. Indien een straf is opgelegd waartegen geen beroep meer openstaat, kan betrokkene om gehele of
gedeeltelijke herziening van de straf verzoeken op grond van feiten en omstandigheden, die:
a. bij de behandeling door het tuchtrechtelijk orgaan niet bekend waren of niet ter kennis van het
desbetreffende tuchtrechtelijk orgaan zijn gebracht en
b. ernstig het vermoeden doen ontstaan, dat waren zij bekend geweest bij het desbetreffende tuchtrechtelijk
orgaan, zij tot een andere beslissing voor de betrokkene zouden hebben geleid.
2. Het verzoek tot herziening dient schriftelijk en met redenen omkleed bij de commissie van beroep te worden
ingediend.
3. a. Het verzoek vermeldt de feiten en omstandigheden waarop het steunt, met opgave van de
bewijsmiddelen, waaruit van die feiten en omstandigheden kan blijken.
b. Een verzoek dat niet voldoet aan de hiervoor in lid 1 gestelde eisen, wordt niet in behandeling genomen.
c. De commissie van beroep is bevoegd betrokkene in de gelegenheid te stellen om, het verzoek binnen een
door haar vast te stellen termijn, zodanig te wijzigen dat het alsnog voldoet aan de in lid 1 van dit artikel
gestelde eisen.
4. a. Een verzoek tot herziening wordt eerst in behandeling genomen nadat betrokkene voor de behandeling
van een herziening het door het bestuur vastgestelde bedrag als waarborgsom aan het bestuur heeft
voldaan.
b. Indien de waarborgsom niet binnen één maand na ontvangst van het verzoek tot herziening is voldaan,
wordt het verzoek tot herziening niet meer in behandeling genomen.
5. Tenzij de commissie van beroep anders beslist, wordt de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf door het
verzoek tot herziening niet opgeschort.
6. a. Indien de commissie van beroep, anders samengesteld dan bij de eerste behandeling van het dossier
door een tuchtrechtelijk orgaan, het verzoek tot herziening gegrond acht, vernietigt zij de beslissing
waarvan herziening is gevraagd en geeft zij een nieuwe beslissing.
b. Indien de commissie van beroep, anders samengesteld dan bij de eerste behandeling van het dossier
door een tuchtrechtelijk orgaan, het verzoek ongegrond acht, wijst zij dit in een met redenen omklede
beslissing af.
7. Tegen de beslissing van de commissie van beroep is géén verweer of beroep mogelijk.

Hoofdstuk IV – Bijzondere bevoegdheid van de tuchtcommissie en de
commissie van beroep
Artikel 17 – Voorlopige uitsluiting of schorsing
1. De tuchtcommissie respectievelijk de commissie van beroep kan, op vordering van de aanklager, een
voorlopige uitsluiting of schorsing opleggen, indien:
a. ernstige feiten niet voor de eerstvolgende wedstrijddag kunnen worden berecht; en
b. in redelijkheid en naar ervaringsregelen oordelende mag worden verwacht, dat aan beschuldigde te zijner
tijd een definitieve uitsluiting of schorsing zal worden opgelegd.
2. Een opgelegde voorlopige uitsluiting of schorsing wordt:
a. ter kennis gebracht van beschuldigde en indien van toepassing de betreffende club;
b. gepubliceerd via het door het bestuur voor publicaties aangewezen medium.
3. De periode van de voorlopige uitsluiting of schorsing:
a. vangt aan op de dag dat hiervan aan beschuldigde en/of de betreffende club is kennisgegeven;
b. eindigt op het moment dat:
- een schikkingsvoorstel is aanvaard conform artikel 10 van dit reglement, dan wel
- onherroepelijk uitspraak is gedaan door de tuchtcommissie of de commissie van beroep.

Hoofdstuk V – Strafbare feiten
Artikel 18
1. Met inachtneming van de bepalingen in artikel 26, 28 en 28A van dit reglement zal in het algemeen strafbaar
zijn een zodanig handelen of nalaten, dat:
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a. in strijd is met de besluiten en reglementen die betrekking hebben op de eredivisie vrouwen en beloften
vrouwen en de op de eredivisie vrouwen en beloften vrouwen van toepassing verklaarde
wedstrijdbepalingen, de spelregels daaronder begrepen.
b. de belangen van de eredivisie vrouwen, of beloften vrouwen of de voetbalsport in het algemeen schaadt.
2. Voor het strafbaar zijn van overtredingen is opzet, schuld, nalatigheid of onzorgvuldigheid vereist.
Artikel 19
1. De tuchtrechtelijke organen kunnen de in artikel 21 van dit reglement genoemde straffen opleggen aan clubs
indien de desbetreffende club verantwoordelijk wordt gehouden voor een overtreding, die is begaan door
haar leden, speelsters of functionarissen.
2. a. Een bij een wedstrijd betrokken club is verantwoordelijk voor wanordelijkheden veroorzaakt door de
aanhang van de desbetreffende club tenzij de desbetreffende club aannemelijk maakt dat zij voor, tijdens
en na de wedstrijd voldoende maatregelen heeft getroffen van dusdanig verstrekkende en stringente
aard, dat de kans dat haar aanhang zich misdraagt te verwaarlozen is.
b. Een uitspelende club wordt niet bestraft voor wanordelijkheden door (een deel van) haar aanhang indien
de club aantoont dat (het desbetreffende deel van) haar aanhang die de wanordelijkheden heeft
veroorzaakt:
- niet beschikte over door de club verstrekte geldige toegangskaarten; en
- de club zoveel mogelijk heeft bevorderd dat haar aanhang niet zonder door de club verstrekte geldige
toegangskaart zou afreizen.
c. Indien een wedstrijd van overheidswege wordt verboden, is de thuisspelende club - of de uitspelende club
indien de oorzaak van het verbod bij haar ligt - daarvoor verantwoordelijk, tenzij de desbetreffende club
aantoont dat zij in redelijkheid alle maatregelen heeft getroffen van dusdanig verstrek kende en stringente
aard dat het verbod had kunnen worden voorkomen.

Hoofdstuk VI - Straffen en registraties
Artikel 20 - Richtlijnen
1. Voor de bestraffing en registratie van overtredingen van de spelregels gelden richtlijnen. De richtlijnen worden
door het bestuur vastgesteld en maken onverbrekelijk deel uit van dit reglement.
2. De in de richtlijnen genoemde strafmaxima kunnen worden verhoogd, indien:
a. sprake is van zeer ernstige misdragingen;
b. een betrokkene zich binnen twee jaar na de laatste aantekening op de strafkaart opnieuw schuldig maakt
aan een strafbaar feit niet vallend onder de artikelen 26, 28 en 28A van dit reglement. Dit geldt niet voor
een betrokkene die in een andere hoedanigheid aan de eredivisie vrouwen en/of beloften vrouwen gaat
deelnemen en in die hoedanigheid een overtreding begaat.
Artikel 21 - Straffen
1. De straffen, die kunnen worden opgelegd, zijn:
a. berisping;
b. het opstellen van een plan van aanpak gericht op het voorkomen van verbaal geweld dat aan bepaalde
voorwaarden dient te voldoen;
c. geldboete;
d. uitsluiting van deelname aan wedstrijden;
e. een of meer wedstrijdpunten in mindering op de ranglijst van de competitie en de ranglijst van de
desbetreffende periode;
f. het spelen van één of meer bindende thuiswedstrijden, waartoe geen andere personen als toeschouwer
toegang mogen hebben dan bij uitspraak van het desbetreffende tuchtrechtelijke orgaan is bepaald ;
g. het tijdelijk of definitief ontzeggen van het recht tot het uitoefenen van één of meer functies;
h. opschorting van het recht van een club tot het verkrijgen van toegangskaarten voor een aantal nader te
benoemen uitwedstrijden van die club;
i. een schorsing.
2. De hiervoor in lid 1 genoemde straffen kunnen tezamen worden opgelegd.
3. Alle opgelegde straffen worden:
a. ter kennis gebracht van betrokkene en indien van toepassing en de betreffende club;
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b. gepubliceerd via het door het bestuur voor publicaties aangewezen medium.
Artikel 22 – Geldboete
1. a. Aan natuurlijke personen kan een geldboete van ten hoogste € 1.500, - worden opgelegd.
b. Aan clubs kan een geldboete van ten hoogste € 2.500,- worden opgelegd.
2. Een aan een natuurlijke persoon opgelegde geldboete kan:
a. door de bestrafte betrokkene uit eigen middelen worden voldaan;
b. door de club van de bestrafte betrokkene worden voldaan.
3. Indien een geldboete niet binnen de daarvoor vastgestelde termijn is betaald, kan, op vordering van de
aanklager, een nieuwe bestraffing plaatsvinden. Tegen deze beslissing is geen verweer of beroep mogelijk.
Artikel 23 – Uitsluiting
1. Een uitsluiting geldt voor:
a. het in de uitspraak van een tuchtrechtelijk orgaan genoemde aantal wedstrijden;
b. de in de uitspraak van het tuchtrechtelijk orgaan genoemde categorie wedstrijden.
2. In het geval van zeer ernstige overtredingen kan de uitsluiting bij uitspraak van het tuchtorgaan ook van
toepassing worden verklaard op wedstrijden in door de UEFA of de FIFA georganiseerde competities en
toernooien.
3. De periode van de uitsluiting vangt aan op de dag van de tuchtrechtelijke uitspraak.
Artikel 24 – Schorsing
1. Een schorsing wordt opgelegd voor een bepaalde periode.
2. Gedurende de hiervoor in lid 1 bepaalde periode, mag een geschorste niet:
a. deelnemen aan wedstrijden;
b. geen functies uitoefenen:
- binnen de eredivisie vrouwen;
- binnen de beloften vrouwen;
- bij een club;
- bij een wedstrijd.
3. De periode van de schorsing vangt aan op de dag van de tuchtrechtelijke uitspraak.
Artikel 25 – Voorwaardelijke straffen
1. De in artikel 21 lid 1 onder b., c., d., e., f., g. en h. van dit reglement genoemde straffen kunnen geheel of
gedeeltelijk voorwaardelijk worden opgelegd.
2. a. Indien aan een betrokkene een voorwaardelijke straf is opgelegd en de desbetreffende betrokkene zich
binnen de gestelde proeftijd andermaal schuldig blijkt te hebben gemaakt aan een handelen of nalaten
zoals omschreven in artikel 18 van dit reglement kunnen de tuchtrechtelijke organen de voorwaardelijke
straf omzetten in een onvoorwaardelijke of de proeftijd verlengen.
b. Voordat de onder a. van dit artikel genoemde beslissing wordt genomen, wordt de desbetreffende
betrokkene gehoord, althans in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden.
c. De onder a. van dit artikel genoemde beslissing wordt, zo mogelijk, tegelijk genomen met de beslissing ter
zake van de overtreding, die tot de omzetting van de voorwaardelijke straf of verlenging van de proeftijd
aanleiding heeft gegeven.
Artikel 26 – Wedstrijdformulier (digitaal of papier)
1. a. Indien de scheidsrechter aan een speelster een waarschuwing heeft gegeven, vermeldt hij op het
wedstrijdformulier (digitaal of papier) welke overtreding de speelster heeft gepleegd.
b. In het geval de scheidsrechter direct na afloop van de wedstrijd constateert dat hij ter zake van een
overtreding een waarschuwing heeft gegeven aan een andere speelster dan degene die de
desbetreffende overtreding heeft begaan, vermeldt hij zulks op het wedstrijdformulier (digitaal of papier).
2. Het (originele) ingevulde en door de scheidsrechter ondertekende wedstrijdformulier (digitaal of papier) dient:
a. door de scheidsrechter binnen twee werkdagen na de wedstrijd in het bezit van het secretariaat van de
aanklager te worden gesteld.
b. door de thuisspelende club uiterlijk op de eerste werkdag na de wedstrijd voor 12.00 uur per mail aan het
secretariaat van de aanklager te zijn gezonden.
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Artikel 27 - Waarschuwingen
1. a. De registratieregeling is van toepassing op overtredingen van de spelregels waarvoor de scheidsrechter
voor, tijdens of na de wedstrijd een waarschuwing heeft gegeven, en die door aantekening op het
wedstrijdformulier ter kennis van de aanklager zijn gebracht.
b. Indien de scheidsrechter heeft gerapporteerd, dat hij ter zake van een overtreding een waarschuwing heeft
gegeven aan een andere speelster dan degene die de desbetreffende overtreding heeft begaan, zal de
waarschuwing alsnog worden geregistreerd op naam van de speelster die de overtreding heeft begaan.
2. De bepalingen inzake verweer zijn op deze procedure niet van toepassing.
3. Tegen een beslissing ingevolge de registratieregeling staat geen beroep open.
4. Registratie kan als sanctie ook worden opgelegd in een uitspraak van de tuchtrechtelijke organen.
Artikel 28 – Registratieregeling
1. Na kennisneming van de aantekening op het wedstrijdformulier of van de schriftelijke rapportage door de
scheidsrechter beslist de aanklager of tot registratie wordt overgegaan.
2. De aanklager beslist niet tot registratie over te gaan, indien:
a. uiterlijk voor de eerstvolgende wedstrijd van de vereniging van de speelster aan wie de waarschuwing is
gegeven, is gebleken dat de scheidsrechter ter zake van een overtreding een waarschu wing heeft
gegeven aan een andere speelster dan degene die de desbetreffende overtreding heeft begaan;
b. onvoldoende vaststaat, dat betrokkene de overtreding heeft begaan;
c. de vermoedelijk begane overtreding niet via de registratieregeling afgedaan kan worden.
3. Indien de aanklager beslist niet tot registratie over te gaan:
a. wordt niet aan betrokkene, maar uitsluitend aan de betreffende vereniging, via het door het bestuur
amateurvoetbal daartoe aangewezen digitale medium, meegedeeld dat de overtredin g niet wordt
geregistreerd wegens onvoldoende bewijs, waarna de vereniging betrokkene onverwijld hierover dient te
informeren; of
b. wordt betrokkene overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 van dit reglement de overtreding ten laste
gelegd.
4. De aanklager laat de tenlastelegging als bedoeld in lid 3 onder b van dit artikel vergezeld gaan van
a. een schikkingsvoorstel; of
b. de mededeling dat de overtreding aan de tuchtcommissie wordt voorgelegd.
5. Jaarlijks voor de aanvang van het seizoen bepaalt het bestuur amateurvoetbal welke categorieën voor de
verwerking van registraties zullen worden gehanteerd.
6. a. Jaarlijks voor de aanvang van het seizoen bepaalt het bestuur amateurvoetbal:
1. voor elk van de categorieën de verhouding tussen het aantal registraties en de daarop gebaseerde
uitsluitingen;
2. de kosten aan de zijde van de arbeidsorganisatie van de registratie en van de uitsluitingen, die uit de
registraties voortvloeien.
b. De verhouding tussen het aantal registraties en de daarop gebaseerde uitsluitingen, alsmede de daarmee
gemoeide kosten worden gepubliceerd in het handboek competitiezaken amateurvoetbal.
7. Indien de aanklager beslist tot registratie over te gaan:
a. worden de kosten van registratie bij de vereniging van betrokkene in rekening gebracht; en
b. wordt niet betrokkene, maar uitsluitend de betreffende vereniging, via het door het bestuur amateurvoetbal
daartoe aangewezen digitale medium, op de hoogte gesteld, waarna de vereniging betrokkene onverwijld
hierover dient te informeren.
8. a. Twee waarschuwingen in:
1. één competitiewedstrijd of daarmee samenhangende wedstrijd, ten gevolge waarvan de speelster uit
het veld is gezonden, of had moeten worden gezonden, mits geregistreerd, hebben tot gevolg, dat
betrokkene is uitgesloten van deelname aan competitiewedstrijden en/of daarmee samenhangende
wedstrijden totdat haar elftal de eerstvolgende competitiewedstrijd of daarmee samenhangende
wedstrijd heeft gespeeld;
2. één bekerwedstrijd ten gevolge waarvan de speelster uit het veld is gezonden, of had moeten worden
gezonden, mits geregistreerd, hebben tot gevolg dat betrokkene is uitgesloten van deelname aan
bekerwedstrijden totdat haar elftal de eerstvolgende bekerwedstrijd heeft gespeeld.
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b. De onder a. van dit lid genoemde uitsluiting heeft geen gevolgen voor andere geregistreerde
waarschuwingen. Reeds geregistreerde waarschuwingen blijven gehandhaafd.
9. Indien de registraties leiden tot uitsluiting ingevolge de vastgestelde verhouding, dan wel ingevolge lid 8 van
dit artikel worden de kosten van uitsluiting bij de vereniging van betrokkene in rekening gebracht.
10. a. Als registratiedatum geldt de datum waarop de wedstrijd is gespeeld.
b. Registraties vervallen aan het eind van het seizoen.
11. a. Uitsluitingen ingevolge de registratieregeling worden onder vermelding van de datum van ingang van de
uitsluiting(en), alsmede de met de uitsluiting gemoeide kosten, per e-mail aan betrokkene meegedeeld,
indien de KNVB in het bezit is van een e-mailadres van betrokkene.
b. De mededeling wordt eveneens via het door het bestuur amateurvoetbal daartoe aangewezen digitale
medium aan de vereniging van betrokkene beschikbaar gesteld, waarna de vereniging betrokkene
onverwijld hierover dient te informeren.
c. Indien de KNVB niet in het bezit is van een e-mailadres van betrokkene wordt de mededeling per gewone
post verzonden aan betrokkene.
d. Een uitsluiting van deelname aan de eerstvolgende competitiewedstrijd wordt gepubliceerd via h et door
het bestuur voor publicaties aangewezen medium.
12. a. Bij een transfer in de loop van het seizoen tussen clubs, beide uitkomend in de eredivisie vrouwen
respectievelijk beloften vrouwen, blijven reeds opgelopen waarschuwingen bij de te verlaten club van
kracht bij de nieuwe club.
b. Indien bij een transfer in de loop van het seizoen tussen clubs, beide uitkomend in de eredivisie vrouwen,
respectievelijk beloften vrouwen de uitsluiting en/of schorsing van een speelster niet meer kan uitgevoerd
worden bij de te verlaten club, wordt zij overgedragen naar de nieuwe club.
13
Indien het bestuur besluit een wedstrijd gedeeltelijk of in zijn geheel opnieuw vast te stellen:
- worden de waarschuwingen gegeven in het gespeelde gedeelte van de wedstrijd wel degelijk
geregistreerd;
- blijven de veldverwijderingen gegeven in het gespeelde gedeelte van de wedstrijd van kracht en kunnen
direct worden afgehandeld volgens de bepalingen van het Reglement Tuchtrechtspraak Vrouwen.
Artikel 28A – Waarschuwingen gegeven in play-offwedstrijden in de eredivisie vrouwen
1. a. De aanklager registreert waarschuwingen gegeven in play-offwedstrijden van de eredivisie vrouwen, na
ontvangst van het wedstrijdformulier als genoemd in artikel 26 lid 2 van dit reglement.
b. Registratie blijft achterwege indien de aanklager is gebleken dat de scheidsrechter ter zake van een
overtreding een waarschuwing heeft gegeven aan een andere speelster dan degene die de
desbetreffende overtreding heeft begaan.
c. Indien de scheidsrechter, overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 lid 1 onder b van dit reglement, op het
wedstrijdformulier heeft vermeld dat hij ter zake van een overtreding een waarschuwing heeft gegeven aan
een andere speelster dan degene die de desbetreffende overtreding heeft begaan, zal de waarschuwing
alsnog worden geregistreerd op naam van de speelster die de overtreding heeft begaan.
d. Als registratiedatum voor waarschuwingen gegeven in play-offwedstrijden van de eredivisie vrouwen geldt
de datum waarop de desbetreffende play-offwedstrijd is gespeeld.
e. Door de aanklager geregistreerde waarschuwingen gegeven in play-offwedstrijden van de eredivisie
vrouwen, waarop geen uitsluiting is gevolgd, vervallen na afloop van de desbetreffende pla y-offcompetitie.
f. Van de registratie van een waarschuwing gegeven in een play-offwedstrijd van de eredivisie vrouwen
wordt uitsluitend de betreffende vereniging, via het door het bestuur amateurvoetbal daartoe aangewezen
medium, op de hoogte gesteld, waarna de vereniging betrokkene onverwijld hierover dient te informeren.
2. Indien het bestuur besluit een wedstrijd gedeeltelijk of in zijn geheel opnieuw vast te stellen:
- worden de waarschuwingen gegeven in het gespeelde gedeelte van de wedstrijd wel dege lijk
geregistreerd;
- blijven de veldverwijderingen gegeven in het gespeelde gedeelte van de wedstrijd van kracht en kunnen
direct worden afgehandeld volgens de bepalingen van het Reglement Tuchtrechtspraak Vrouwen.
3. Een uitsluiting van deelname aan de eerstvolgende play-offwedstrijd van de eredivisie vrouwen wordt:
- onverwijld schriftelijk medegedeeld aan de desbetreffende speelster en dier club;
- gepubliceerd via het door het bestuur voor publicaties aangewezen medium.
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4. Tegen de registratie door de aanklager van waarschuwingen gegeven in play-offwedstrijden van de eredivisie
vrouwen of de daaruit voortvloeiende uitsluiting van deelname aan de eerstvolgende play-offwedstrijd van de
eredivisie vrouwen is géén verweer of beroep mogelijk.
Artikel 29 – Automatische uitsluiting
1. Een speelster die in een wedstrijd in de eredivisie vrouwen of beloften vrouwen door de scheidsrechter direct
van het veld wordt gezonden, wordt uitgesloten van deelname aan de eerstvolgende competitie - of playoffwedstrijd van de KNVB van alle elftallen.
2. De hiervoor in lid 1 genoemde automatische uitsluiting vindt plaats, indien:
a. De verklaringen zoals genoemd in artikel 30 van dit reglement niet uiterlijk de eerste werkdag na de
wedstrijd vóór 12.00 uur door de aanklager zijn ontvangen en als gevolg daarvan de tuchtcommissie de
tuchtzaak van deze speelster niet voor de eerstvolgende wedstrijd in de eredivisie vrouwen respectievelijk
beloften vrouwen kan behandelen. Dit betreft alleen de verklaringen van de speelster die direct van het
veld is gezonden, de verklaring van de aanvoerster van dat elftal en de verklaring van het betreffende
bestuur.
b. De tuchtcommissie vóór de eerstvolgende wedstrijd in de eredivisie vrouwen of beloften vrouwen van het
desbetreffende elftal in staat is de tuchtzaak van die speelster te behandelen; en
c. De tuchtcommissie tijdens de onder b. genoemde behandeling vaststelt dat:
i. de scheidsrechter geen andere speelster dan degene die de overtreding heeft begaan van het veld
heeft gezonden;
ii. de scheidsrechter geen speelster ten onrechte van het veld heeft gezonden.
3. Tegen de automatische uitsluiting is op andere, dan de hiervoor in lid 2 genoemde gronden geen verweer of
beroep mogelijk.
4. De uitsluiting als genoemd in dit artikel laat onverlet de bevoegdheid van de aanklager op grond van het
bepaalde in artikelen 9 en 10 van dit reglement.
Artikel 30 – Rapportage
Indien een speelster of een begeleider in een wedstrijd in de eredivisie vrouwen of beloften vrouwen door de
scheidsrechter direct van het speelveld of de instructiezone is gezonden, rapporteren:
a. de (assistent-)scheidsrechters en de vierde official;
b. de bij een voorval betrokken speelsters;
c. de beide aanvoersters;
d. de besturen van de betrokken clubs;
uiterlijk de eerste werkdag na de wedstrijd vóór 12.00 uur per e-mail aan de aanklager.
Artikel 31
Met uitzondering van het bepaalde in de artikelen 26, 28 en 28A van dit reglement worden strafbare feiten
aanhangig gemaakt en behandeld overeenkomstig de navolgende artikelen 32 tot en met 52 van dit reglement.

Hoofdstuk VII – Aanhangig maken van een zaak
Artikel 32 – Aanhangig maken van overtredingen
Een overtreding wordt bij de aanklager aanhangig gemaakt door:
a. een aantekening op het wedstrijdformulier door de scheidsrechter wanneer het een overtreding van een
wedstrijdbepaling betreft;
b. een rapportage van de in artikel 12 van het Reglement Wedstrijden Vrouwen genoemde personen ten aanzien
van de in artikel 11B lid 3 van het Reglement Wedstrijden Vrouwen genoemde situaties;
c. een rapportage van een burgemeester dat wanordelijkheden, als genoemd in artikel 19 lid 2 onder b. van dit
reglement, hebben plaatsgevonden;
d. een melding dat sprake is van een overtreding als genoemd in artikel 18 van dit reglement.
Artikel 33 – Vooronderzoek
1. Alvorens betrokkene in staat van beschuldiging te stellen, kan de aanklager een vooronderzoek instellen naar
de feiten en/of omstandigheden van de overtreding.
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2. In dat geval stelt de aanklager betrokkene per brief of aanzegging van in kennis dat jegens hem een
vermoeden van het plegen van een strafbaar handelen of nalaten, als genoemd in hoofdstuk III van dit
reglement, is gerezen.
3. Betrokkene heeft het recht zich tegen het hiervoor in lid 2 genoemde vermoeden te verweren binnen een door
de aanklager in diens brief of aanzegging gestelde termijn.
4. Iedere betrokkene dat in het kader van een vooronderzoek door de aanklager daarom wordt verzocht, is
verplicht, mondeling of schriftelijk, volledige en juiste inlichtingen en opgaven te verstrekken, binnen de door
de aanklager in diens brief of aanzegging gestelde termijn.
5. Indien de aanklager een of meerdere personen overeenkomstig artikel 9 lid 2 van dit reglement heeft
aangewezen voor de uitvoering van het vooronderzoek, komen aan deze personen dezelfde bevoegdheden
toe als aan de aanklager op grond van lid 4 zijn toegekend.
Artikel 34 – Bewijsmiddelen
1. Als bewijsmiddelen van een overtreding, genoemd in artikel 18 van dit reglement, kunnen onder meer dienen:
- schriftelijke stukken;
- verklaringen;
- tv-beelden.
2. Het bewijs dat betrokkene de overtreding heeft begaan, dient te berusten op ten minste twee bewijsmiddelen.
3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kan het bewijs ook berusten op de enkele verklaring van de
(assistent-)scheidsrechter en/of vierde official in het geval dat onbehoorlijke of beledigende taal jegens de
(assistent-)scheidsrechter en/of vierde official is gebezigd.
4. Het desbetreffende tuchtrechtelijke orgaan komt niet tot een bewezenverklaring, indien het ondanks het
voorhanden hebben van voldoende bewijsmiddelen als hiervoor vermeld, niet de overtuiging heeft, dat
betrokkene de desbetreffende overtreding heeft begaan.

Hoofdstuk VIII – Behandeling van een zaak door de tuchtcommissie
Artikel 35 – Bijstand
1. Beschuldigde kan zich doen bijstaan door een raadsman, zijnde:
- een de rechtspraktijk uitoefenende advocaat;
- een ieder die als zodanig door de tuchtcommissie wordt toegelaten.
2. Aan de raadsman komen dezelfde rechten toe als aan de beschuldigde.
Artikel 36 – Mondelinge of schriftelijke behandeling
1. De tuchtcommissie behandelt zaken mondeling of schriftelijk.
2. Een zaak wordt alleen schriftelijk behandeld indien:
a. de aanklager geen mondelinge behandeling van de zaak heeft gevorderd;
b. beschuldigde niet om een mondelinge behandeling van de zaak heeft verzocht;
c. de tuchtcommissie van oordeel is dat zij over voldoende bescheiden beschikt om tot een oordeel te
komen.
3. Beschuldigde en de aanklager kunnen binnen een door de tuchtcommissie gestelde termijn kenbaar maken of
zij een schriftelijke dan wel een mondelinge behandeling van de zaak wensen.
4. De mondelinge behandeling van een zaak vindt plaats in Zeist.
Artikel 37 – Openbare behandeling
1. De behandeling van een zaak is openbaar, tenzij de tuchtcommissie een niet openbare behandeling wenselijk
acht.
2. De tuchtcommissie kan beslissen dat de behandeling niet in het openbaar plaatsvindt indien:
- de aanklager en/of beschuldigde daarom verzoeken;
- het belang van de eredivisie vrouwen en/of beloften vrouwen en/of beschuldigde dit wenselijk maakt.
Artikel 38 – Bijwonen behandeling
1. a. Beschuldigde en de aanklager dienen bij de behandeling van een zaak aanwezig te zijn.
b. Indien beschuldigde en/of de aanklager niet bij de behandeling van een zaak aanwezig zijn, kan de
tuchtcommissie daaruit de gevolgtrekkingen maken, die zij juist acht.
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2. De voorzitter van de tuchtcommissie kan beschuldigde het recht tot het bijwonen va n de behandeling van
diens zaak ontnemen, indien het gedrag van beschuldigde ter zitting daartoe aanleiding geeft.
3. a. Indien beschuldigde een club is, kan deze zich bij de behandeling van de zaak doen vertegenwoordigen
door ten hoogste drie bestuursleden of gemandateerde aangeslotenen.
b. Voor de behandeling aanvangt, wordt aan de voorzitter medegedeeld wie van de aanwezige
bestuursleden als woordvoerder zal optreden.
4. a. De club, waartoe beschuldigde behoort, kan de tuchtcommissie verzoeken een van ha ar
vertegenwoordigers als toehoorder tot de behandeling van de zaak toe te laten.
b. De voorzitter van de tuchtcommissie kan in het belang van het onderzoek het toelaten van een toehoorder
weigeren.
c. Een toehoorder mag zich niet in het verhoor mengen, tenzij de tuchtcommissie hem om een verklaring
vraagt.
d. Een toehoorder mag het vertrek waarin de behandeling van een zaak plaatsvindt, gedurende de
behandeling, niet zonder toestemming van de voorzitter van de tuchtcommissie verlaten.
Artikel 39 – Getuigen en deskundigen
1. De tuchtcommissie is ambtshalve bevoegd getuigen en/of deskundigen op te roepen en te horen.
2. De aanklager en beschuldigde kunnen de tuchtcommissie voor aanvang van de behandeling verzoeken de
door hem meegebrachte getuigen en/of deskundigen te doen horen. De tuchtcommissie kan dergelijke
verzoeken gemotiveerd weigeren.
3. Tenzij de tuchtcommissie anders beslist, zijn de aanklager en beschuldigde ieder bevoegd om maximaal 3
getuigen en/of deskundigen mee te brengen.
4. Een lid dat als getuige of deskundige door de tuchtcommissie wordt opgeroepen, is verplicht te verschijnen.
5. Een getuige of een deskundige wordt voorafgaand aan het verhoor medegedeeld dat hij verplicht is de
waarheid te spreken.
6. Indien tijdens de behandeling van de zaak het vermoeden rijst, dat een getuige of een deskundige een
overtreding in de zin van artikel 18 van dit reglement heeft gepleegd, kan de aanklager zulks aan hem
mededelen en hem overeenkomstig het bepaalde in artikel 32 van dit reglement het recht gev en zich te
verweren binnen een door de aanklager gestelde termijn.
Artikel 40 – Kosten van de behandeling
1. De kosten van de behandeling van een zaak komen:
a. ten laste van degene(n) aan wie een straf is opgelegd;
b. ten laste van de sectie amateurvoetbal als geen straf is opgelegd, voor zover bij de uitspraak niet anders
is bepaald.
2. De kosten veroorzaakt door het niet verschijnen van één of meer getuigen kunnen op desbetreffende
getuige(n) worden verhaald.
Artikel 41 – Dossier
Voorafgaand aan de behandeling van de zaak, ontvangen de aanklager en beschuldigde en/of diens raadsman
fotokopieën van de stukken die op de zaak betrekking hebben.
Artikel 42 – Aanvang mondelinge behandeling
1. Bij aanvang van de behandeling van een zaak:
a. deelt de aanklager aan beschuldigde mede welke overtreding haar/hem ten laste wordt gelegd;
b. kan de aanklager de tenlastelegging aanvullen en/of wijzigen.
2. Vervolgens doet de voorzitter mededeling van de korte inhoud van de stukken betrekking hebb end op deze
zaak.
3. Daarna wordt beschuldigde in de gelegenheid gesteld zich te verweren.
Artikel 43
Beschuldigde heeft het recht haar/zijn verweren te staven door:
a. geschriften;
b. getuigen;
c. deskundigen;
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d. een andere, door de tuchtcommissie te aanvaarden, wijze.
Artikel 44 – Getuigen en/of deskundigen
1. Beschuldigde en de aanklager kunnen de voorzitter van de tuchtcommissie verzoeken een getuige of een
deskundige bepaalde vragen te stellen.
2. De tuchtcommissie kan dergelijke verzoeken gemotiveerd weigeren.
Artikel 45
1. De tuchtcommissie kan bepalen dat verklaringen van beschuldigde, een getuige of een deskundige in het
belang van de behandeling van de zaak, tijdens de behandeling, schriftelijk worden vastgelegd.
2. Na voorlezing van de desbetreffende verklaring door de voorzitter van de tuchtcommissie, wordt de verklaring
ondertekend door degene die de verklaring heeft afgelegd.
3. Indien degene die de verklaring heeft afgelegd, ondertekening weigert, wordt dit op de verklaring
aangetekend.
Artikel 46
Indien van een overtreding tv-beelden beschikbaar zijn en de tuchtcommissie daarvan gebruik wenst te maken,
dan worden de aanklager en beschuldigde en/of diens raadsman in elkaars bijzijn in de gelegenheid gesteld hun
zienswijze met betrekking tot dit bewijsmiddel te geven.
Artikel 47 – Nader onderzoek
1. De tuchtcommissie kan - ook buiten de mondelinge behandeling om - te allen tijde schriftelijke of mondelinge
inlichtingen vragen.
2. Ieder lid (cf. art. 3) is verplicht desgevraagd aan de tuchtcommissie, mondeling of schriftelijk, volledige en
juiste inlichtingen en opgaven te verstrekken.
Artikel 48 – Sluiting van de behandeling
Indien de tuchtcommissie meent alle benodigde gegevens ter beoordeling van de zaak te hebben verkregen,
verleent zij beschuldigde het laatste woord, waarna zij de behandeling sluit.
Artikel 49 – Beraadslaging
1. a. Terstond na sluiting van de behandeling vindt de beraadslaging plaats.
b. De beraadslaging vindt niet in het openbaar plaats.
2. Zo mogelijk terstond na de beraadslaging, doch in ieder geval zo spoedig mogelijk daarna wordt de summiere
inhoud van de uitspraak van de tuchtcommissie aan beschuldigde en de aanklager medegedeeld.
Artikel 50 – Uitspraak
1. De tuchtcommissie verklaart zich onbevoegd om van de zaak kennis te nemen, indien de beweerde
overtreding niet bij of krachtens dit reglement strafbaar is gesteld.
2. Indien de tuchtcommissie van oordeel is dat een overtreding niet wettig en overtuigend is aangetoond, spreekt
zij beschuldigde vrij.
3. Indien de tuchtcommissie van oordeel is dat de overtreding geheel of gedeeltelijk is aangetoond, bepaalt zij
ter zake welke van de in artikel 21 van dit reglement genoemde straf(fen) worden opgelegd.
4. Elke uitspraak van de tuchtcommissie wordt schriftelijk vastgelegd en is met redenen omkleed.
5. a. Beschuldigde en de aanklager ontvangen de uitspraak van de tuchtcommissie.
b. Indien beschuldigde verbonden is aan een club, ontvangt de club een afschrift van de uitspraak.
6. De uitspraak van de tuchtcommissie wordt geheel of gedeeltelijk gepubliceerd via het door het bestuur voor
publicaties aangewezen medium.

Hoofdstuk IX – Beroep
Artikel 51 – Commissie van beroep
1. De commissie van beroep kan een uitspraak van de tuchtcommissie bevestigen, geheel of gedeeltelijk
vernietigen en opnieuw recht doen;
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2. Op de werkwijze van de commissie van beroep zijn de bepalingen in hoofdstuk VIII van dit reglement van
overeenkomstige toepassing.
Artikel 52 – Opschorting
1. a. Tenzij de commissie van beroep, op vordering van de aanklager of ambtshalve, op zwaarwichtige
gronden, anders beslist, schort het instellen van beroep de tenuitvoerlegging van de opgelegde straf op.
b. In afwijking van het hiervoor onder a. bepaalde wordt door het instellen van beroep de tenuitvoerlegging
van de ingevolge artikel 29 van dit reglement opgelegde automatische uitsluiting niet opgeschort.
2. De uitvoering van de opgelegde straf wordt alleen opgeschort indien het beroepschrift door de commissie van
beroep is ontvangen voor de eerstvolgende wedstrijd van het desbetreffende elftal van zijn club, niet zijnde de
wedstrijd waarvoor de automatische uitsluiting als bedoeld in artikel 29 van dit reglement geldt, en uiterlijk:
a. om 16.00 uur op de werkdag voorafgaand aan de zaterdag, zondag of een erkende feestdag indien deze
wedstrijd op een van de genoemde dagen wordt gespeeld; of
b. vier uur vóór het vastgestelde aanvangstijdstip van deze wedstrijd, indien:
- de desbetreffende wedstrijd op een andere dag dan op de hiervoor onder a. genoemde dagen wordt
gespeeld of ingeval de wedstrijd wel wordt gespeeld op een dag als genoemd onder a. maar het tijdstip
van de uitspraak van de tuchtcommissie het onmogelijk maakt om beroep in te stellen uiterlijk om
16.00 uur op de werkdag voorafgaand aan deze speeldag; of
- de wedstrijd wordt gespeeld op een dag als genoemd onder a. maar de uitspraak van de
tuchtcommissie geschiedt na 16.00 uur op de werkdag voorafgaand aan deze speeldag.
3. De opschortende werking van het instellen van beroep vervalt indien een speelster beroep instelt nadat het
desbetreffende elftal van haar club een wedstrijd, niet zijnde de wedstrijd waarvoor de automatische uitsluiting
als bedoeld in artikel 29 van dit reglement geldt, heeft gespeeld, tenzij de commissie van beroep anders
beslist:
- na een gemotiveerd verzoek van appellant daartoe;
- op zwaarwichtige, door appellant aan te voeren, gronden; en
- gehoord hebbend de aanklager.
4. Onder de feestdagen als genoemd in lid 2 sub a. worden verstaan de feestdagen als genoemd in de
Nederlandse Algemene Termijnenwet.

Hoofdstuk X – Gratie
Artikel 53 – Gratie
1. Indien een straf is opgelegd waartegen geen beroep meer openstaat, kan betrokkene om gratie verzoeken.
2. Een verzoek om gratie wordt, schriftelijk en met redenen omkleed, bij het bestuur ingediend.
3. a. Voordat het bestuur op het verzoek om gratie beslist, vraagt het bestuur:
- advies aan het tuchtrechtelijk orgaan dat de straf heeft opgelegd; en
- het standpunt van de aanklager met betrekking tot het verzoek.
b. Het bestuur beslist binnen twee maanden na indiening van het verzoek om gratie.
4. Een verzoek om gratie schort de tenuitvoerlegging van de opgelegde straf niet op.
5. Het bestuur kan, indien het gratie verleent, het restant van de straf geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk
opleggen.

Hoofdstuk XI – Slot
Artikel 54 – Slotbepaling
In gevallen waarin niet is voorzien of waarin op grond van bijzondere omstandigheden naar de mening van het
bestuur afwijking noodzakelijk is, beslist het bestuur.
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Richtlijnen
Genoemd in artikel 20 van het Reglement Tuchtrechtspraak Vrouwen.
Titel I Algemeen
Overtredingen en onbehoorlijk gedrag kunnen de scheidsrechter doen besluiten tot:
1.
een waarschuwing;
2.
een veldverwijdering;
3.
een rapportage.
1.
Waarschuwing
Een speelster ontvangt een waarschuwing en wordt de gele kaart getoond, indien zij een van de hieronder
genoemde overtredingen begaat:
1.1 het zich schuldig maken aan onsportief gedrag;
1.2 het door woord en gebaar tonen het niet eens te zijn met de beslissing van de sc heidsrechter;
1.3 het herhaaldelijk overtreden van de spelregels;
1.4 het vertragen van de uitvoering van de spelhervatting;
1.5 het niet in acht nemen van de vereiste afstand bij een hoekschop of een vrije schop;
1.6 het (opnieuw) betreden van het speelveld zonder toestemming van de scheidsrechter;
1.7 het doelbewust verlaten van het speelveld zonder toestemming van de scheidsrechter.
2.
Veldverwijdering
Een speelster wordt van het speelveld gezonden en wordt de rode kaart getoond, indien zij een van de h ieronder
genoemde overtredingen begaat:
2.1 Ernstig gemeen spel.
a. Een speelster maakt zich schuldig aan ernstig gemeen spel, als zij speelt met buitensporige inzet of
geweld gebruikt tegenover een tegenstander tijdens een duel om de bal.
b. Een tackle, die de veiligheid van de tegenstander in gevaar brengt, moet worden bestraft als ernstig
gemeen spel.
c. Een speelster die met buitensporige inzet naar een tegenstander springt in een duel om de bal te
veroveren, hetzij van voren, van opzij of van achteren en dit doet met een of beide benen en op deze
wijze de veiligheid van de tegenstander in gevaar brengt, maakt zich schuldig aan ernstig gemeen spel.
2.2 Gewelddadige handeling.
Onder een gewelddadige handeling moet worden verstaan de ongeoorloofde agressie van een speelster
tegenover een tegenstander of een ander persoon zonder dat sprake is van strijd om de bal. Gewelddadige
handelingen zijn onder meer:
a. het trappen/slaan van een tegenstander;
b. het trappen/slaan naar een tegenstander;
c. het geven van een elleboog-/kop-/kniestoot aan een tegenstander;
d. het pogen een elleboog-/kop-/kniestoot aan een tegenstander te geven;
e. de bal in het gezicht van een tegenstander duwen/gooien;
f. het trekken aan het lichaam en/of de kleding of het wegduwen van de (assistent-) scheidsrechter en/of
de vierde official.
2.3 Het spuwen van/naar een tegenstander of een ander persoon.
2.4 Het ontnemen van een doelpunt of een duidelijke scoringskans aan de tegenpartij, door de bal opzettelijk
met de arm of hand te spelen (dit geldt niet voor de doelverdedigster binnen haar eigen strafschopgebied).
2.5 Het door middel van een overtreding waarvoor een vrije schop of een strafschop moet worden toegekend,
ontnemen van een duidelijke scoringskans aan een tegenspeelster die zich in de richting van het doel van
die speelster begeeft.
2.6 Het gebruiken van grove, beledigende taal of een scheldwoord en/of het maken van gebaren tegenover de
(assistent-) scheidsrechter en/of de vierde official en andere bij de wedstrijd betrokken personen.
2.7 Een overtreding tengevolge waarvan een tweede gele kaart wordt gegeven in dezelfde wedstrijd.
3.

Rapportage
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De scheidsrechter rapporteert andere, niet onder ad 2. genoemde vormen van (ernst ig) wangedrag ongeacht of
deze door een speelster op of buiten het speelveld zijn begaan en ongeacht of deze handelingen zijn gericht
tegen een tegenspeelster, een medespeelster, de (assistent-)scheidsrechter en/of vierde official of enig ander
persoon, voor zover op dit wangedrag geen andere sanctie staat.
Titel II Strafmaximum
1.
Indien sprake is van een hiervoor in titel I onder 2.1, 2.2 en 2.3 van de richtlijnen genoemde overtreding
gericht tegen:
a. een tegenspeelster of
b. een ander persoon dan de (assistent-)scheidsrechter en/of de vierde official
is de op te leggen maximumstraf een uitsluiting van acht wedstrijden in de eredivisie vrouwen respectievelijk
de beloften vrouwen, dan wel andere met name in de uitspraak te noemen wedstrijden, al dan niet
gecombineerd met een geldboete van ten hoogste € 1.500,-.
2.
Indien sprake is van een hiervoor in titel I onder 2.1, 2.2 en 2.3 van de richtlijnen genoemde overtreding
gericht tegen de (assistent-) scheidsrechter en/of vierde official is de op te leggen maximumstraf een
schorsing van 10 jaar al dan niet gecombineerd met een geldboete van ten hoogste € 1.500, -.
3.
Indien sprake is van een andere hiervoor in titel I onder 2 van de richtlijnen genoemde overtreding gericht
tegen een ieder die bij de desbetreffende wedstrijd betrokken is, is de op te leggen maximumstraf een
uitsluiting van vier wedstrijden in de eredivisie vrouwen respectievelijk de beloften vrouwen, dan wel andere
met name in de uitspraak te noemen wedstrijden, al dan niet gecombineerd met een g eldboete van ten
hoogste € 1.500,-.
4.
Indien sprake is van een hiervoor in titel I onder 3 van de richtlijnen genoemde rapportage is de op te leggen
maximumstraf een schorsing van 10 jaar al dan niet gecombineerd met een geldboete van ten hoogste €
1.500,-.
Titel III Bijzonderheden
1.
Indien een speelster, nadat zij in een wedstrijd een waarschuwing heeft ontvangen, in diezelfde wedstrijd
van het veld wordt gezonden voor het plegen van een overtreding, genoemd onder ad 2., wordt de
waarschuwing door de aanklager geregistreerd en wordt de overtreding die tot de veldverwijdering heeft
geleid, behandeld conform het bepaalde in het Reglement Tuchtrechtspraak Vrouwen.
2.
Indien veel speelsters van een club in een seizoen in aanraking komen met de tuchtrechtelijke organen,
dient de club rekening ermee te houden dat zij door de tuchtrechtelijke organen ter verantwoording kan
worden geroepen respectievelijk kan worden gestraft.
3.
Uitsluitingen opgelegd in een seizoen, die in hetzelfde seizoen niet meer ten uitvoer kunnen worden gelegd,
voor:
- competitie- of play-offwedstrijden in de eredivisie vrouwen, dan wel
- competitiewedstrijden in de beloften vrouwen, dan wel
- in de uitspraak met name genoemde andere wedstrijden,
gelden voor competitie- respectievelijk play-offwedstrijden in de eredivisie vrouwen respectievelijk voor
competitiewedstrijden in de beloften vrouwen van het eerstvolgende seizoen waaraan wordt deelgenomen.

11.6 AV/BOND – Aanpassen reguliere bondsvergaderingen
Artikel 4 – Benoeming leden bestuur amateurvoetbal
1. De leden van het bestuur amateurvoetbal worden met inachtneming van dit artikel benoemd door de raad van
toezicht amateurvoetbal. Indien het bestuur amateurvoetbal bestaat uit meer dan één persoon, wordt de
voorzitter daarvan door de raad van toezicht in functie benoemd of, indien het een zittend bestuurslid betreft,
aangewezen. De directeur-bestuurder, dan wel de voorzitter van het bestuur amateurvoetbal, indien het
bestuur amateurvoetbal uit meer dan één persoon bestaat, wordt tevens benoemd tot lid van het
bondsbestuur ingevolge artikel 12 lid 3 sub a onder 1 van de Statuten.
2. De raad van toezicht amateurvoetbal stelt een profielschets op ter zake van een vacature in het bestuur
amateurvoetbal en draagt zorg voor een open sollicitatieprocedure ter werving van kandidaten.
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3. Slechts meerderjarige natuurlijke personen kunnen worden benoemd tot lid van het bestuur amateurvoetbal.
De leden van het bestuur amateurvoetbal kunnen met inachtneming van de vorige zin, slechts worden
benoemd uit personen die op het moment van het in functie treden lid zijn als genoemd in artikel 6 lid 2 onder
d en e van de Statuten die zijn toegelaten tot de sectie amateurvoetbal overeenkomstig artikel 26 van dit
reglement.
4. De raad van toezicht amateurvoetbal stelt de ledenraad amateurvoetbal zo spoedig mogelijk nadat hij daartoe
een besluit heeft genomen in kennis van de benoeming van een persoon tot bestuurder va n de sectie
amateurvoetbal. De raad van toezicht amateurvoetbal geeft bij iedere benoeming een schets van de persoon
en de kwaliteiten van de desbetreffende kandidaat voor zover van belang voor de vervulling van zijn taak als
bestuurder.
5. Leden van het bestuur amateurvoetbal worden benoemd voor de duur van drie jaar of, indien de raad van
toezicht amateurvoetbal daartoe besluit, een kortere periode. Zij kunnen worden herbenoemd met dien
verstande dat de totale zittingsduur voor leden van het bestuur maximaal twaalf jaar bedraagt. De leden
treden af volgens een door het bestuur amateurvoetbal op te maken rooster, met dien verstande dat het lid
dat tevens lid is van het bondsbestuur aftreedt in het jaar waarin hij als lid van het bondsbestuur aftreedt.
6. Degene die is benoemd, treedt in functie de dag na zijn benoeming, tenzij de raad van toezicht
amateurvoetbal anders heeft bepaald, tot en met de dag waarop de derde daaropvolgende jaarlijkse
vergadering, als bedoeld in artikel 21 lid 1 sub b onder ii van de Statuten, van de bondsvergadering wordt
gehouden.
7. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 37 lid 4 van de Statuten geldt dat het lidmaatschap van het
bestuur amateurvoetbal onverenigbaar is met:
- een andere functie in de bestuurlijke macht;
- het lidmaatschap van de raad van toezicht amateurvoetbal;
- het lidmaatschap van enig tuchtrechtelijk orgaan;
- een bestuurlijke functie binnen een aan de KNVB gelieerde belangenorganisatie.
Artikel 11 – Aanvang en beëindiging van het lidmaatschap van de raad van toezicht
1. Een persoon die is benoemd tot lid van de raad van toezicht amateurvoetbal treedt in functie op de dag na zijn
benoeming tot en met de dag waarop de derde daaropvolgende jaarlijkse vergadering , als bedoeld in artikel
21 lid 1 sub b onder ii van de Statuten, van de bondsvergadering wordt gehouden.
2. Het lidmaatschap van de raad van toezicht amateurvoetbal eindigt onverminderd het elders in dit reglement
bepaalde, tevens door:
a. aftreden door het desbetreffende lid;
b. het ontslag van het desbetreffende lid;
c. het overlijden van het desbetreffende lid;
d. het faillissement van het desbetreffende lid, diens onder curatele stelling of verlies van het vrije beheer
over zijn vermogen op andere grond; dan wel
e. de beëindiging van het vereiste lidmaatschap van de KNVB.
Artikel 19 – Verkiezing leden ledenraad amateurvoetbal
1. De leden van de ledenraad amateurvoetbal worden deels direct en indirect gekozen door de tot de sectie
amateurvoetbal toegelaten gewone leden als bedoeld in artikel 6 lid 2 van de Statuten, en wel aldus dat:
a. de leden van de lid-rechtspersonen, genoemd in artikel 6 lid 2 onder a.1 en a.2 van de Statuten, uit hun
midden de leden van het bestuur van hun vereniging benoemen, welke vervolgens uit hun midden een
persoon benoemen die namens de vereniging en haar leden aan de verkiezing deelneemt;
b. de andere gewone leden rechtstreeks aan de verkiezing deelnemen;
c. het gewicht van de stem van de persoon als bedoeld in lid 1 onder a, wordt bepaald door het aantal leden
van de vereniging vermeerderd met één stem voor de vereniging. Een lid als bedoeld in lid 1 onder b,
brengt één stem uit. Artikel 17 lid 4 van dit reglement is van overeenkomstige toepassing.
2. a. Kandidaatstelling geschiedt schriftelijk voor elke kieskring afzonderlijk.
b. Kandidaten kunnen zich slechts voor één kieskring verkiesbaar stellen.
c. Kandidaten dienen:
- lid te zijn van de KNVB;
- meerderjarig te zijn;
- amateur te zijn ingevolge het Reglement Amateurbepalingen.
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3.

4.

5.

6.

7.

Indien een kandidaat zich voor het tijdstip van de verkiezing terugtrekt, wordt gelegenheid gegeven in zijn
plaats een of meer kandidaten te stellen.
Het bestuur amateurvoetbal regelt de verkiezing van de leden van de ledenraad amateurvoetbal, met
inachtneming van:
- het in dit reglement bepaalde; en
- het door de ledenraad amateurvoetbal vast te stellen verkiezingsprotocol en het profiel.
a. Bij reguliere verkiezingen wegens periodiek aftreden stelt het bestuur amateurvoetbal uiterlijk zes weken
vóór het ontstaan van de desbetreffende vacature(s) de datum voor het openen en sluiten van de
kandidatenlijst voor de desbetreffende kieskring(en) vast.
b. Bij tussentijdse verkiezingen stelt het bestuur amateurvoetbal binnen zes weken na het ontstaan van de
vacature(s) de datum voor het openen en sluiten van de kandidatenlijst voor de desbetreffende
kieskring(en) vast.
c. Het bestuur amateurvoetbal stelt binnen twee weken na sluiting van de termijn voor kandidaatstelling voor
elke kieskring die het betreft een lijst op van de gestelde kandidaten en draagt zorg d at deze aan de
daarbij ingedeelde leden als bedoeld in lid 1 ter kennis wordt gesteld.
Indien er voor een vacature twee of meer kandidaten zijn gesteld, dan is gekozen de kandidaat waarop het
hoogste aantal stemmen is uitgebracht. Kan op deze wijze geen verkiezing plaatsvinden omdat op twee of
meer kandidaten hetzelfde aantal stemmen is uitgebracht, dan beslist het lot.
Een lid van de ledenraad amateurvoetbal wordt gekozen voor de duur van drie jaar en treedt in functie op de
dag volgende op die waarop de jaarlijkse vergadering, als bedoeld in artikel 21 lid 1 sub b onder ii van de
Statuten, van de bondsvergadering is gehouden tot en met de dag waarop de derde daaropvolgende jaarlijkse
bondsvergadering, als bedoeld in artikel 21 lid 1 sub b onder ii van de Statuten, wordt gehouden, met dien
verstande dat degene die in een tussentijdse vacature is gekozen, de dag na zijn verkiezing in functie treedt.
Een in een tussentijdse vacature gekozen lid van de ledenraad, wordt gekozen voor de 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.
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 37 lid 4 van de Statuten geldt dat het lidmaatschap van de
ledenraad amateurvoetbal onverenigbaar is met:
- het lidmaatschap van enig tuchtrechtelijk orgaan;
- een functie van werknemer bij de KNVB;
- een bestuurlijke functie binnen een aan de KNVB gelieerde belangenorganisatie.

Artikel 21 – Vergaderingen ledenraad amateurvoetbal
1. De vergaderingen van de ledenraad amateurvoetbal worden geleid door de technisch voorzitter van de raad
van toezicht amateurvoetbal.. 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 vervangend
technisch voorzitter.
2. De ledenraad amateurvoetbal vergadert ten minste in het najaar en in het voorjaar.
3. De voorjaarsvergadering wordt gehouden voor de in artikel 21 lid 1 sub b onder i van de Statuten genoemde
bondsvergadering. De najaarsvergadering wordt gehouden voor de in artikel 21 lid 1 sub b onder ii van de
Statuten genoemde bondsvergadering.
4. Behalve de jaarlijkse voor- en najaarsvergaderingen, genoemd in lid 2, worden buitengewone vergaderingen
belegd, indien dat nodig wordt geoordeeld door het bestuur amateurvoetbal, de raad van toezicht
amateurvoetbal of door ten minste tien stemgerechtigde leden van de ledenraad amateurvoetbal. De wens
daartoe moet schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan het bestuur amateurvoetbal onder opgave van redenen
en met toelichting op het te behandelen onderwerp.
5. Een vergadering, genoemd in het vorige lid, wordt binnen vier weken na ontvangst van het daartoe strekkend
verzoek door het bestuur amateurvoetbal uitgeschreven, bij gebreke waarvan de v erzoekers bevoegd zijn zelf
tot die bijeenroeping over te gaan op de wijze waarop het bestuur amateurvoetbal vergaderingen van de
ledenraad bijeen roept.
6. De oproepingstermijn van de in dit artikel bedoelde vergaderingen bedraagt ten minste drie weken, de dag
van de oproeping en van de vergadering niet meegerekend. In bijzondere gevallen ter beoordeling van het
bestuur amateurvoetbal kan deze termijn worden verkort.
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7. De oproeping tot de vergadering geschiedt door publicatie via het door het bestuur amateurvoetbal voor
publicatie aangewezen medium.
8. Het bestuur amateurvoetbal bepaalt de plaats waar en de datum waarop de vergaderingen van de ledenraad
amateurvoetbal worden gehouden, behalve in een geval als bedoeld in het laatste gedeelte van lid 5. In dat
geval kunnen de verzoekers zulks bepalen.
9. a. Elk stemgerechtigd lid van de ledenraad amateurvoetbal is bevoegd initiatiefvoorstellen als bedoeld in
artikel 24 lid 3 onder d. van dit reglement in te dienen alsmede ter vergadering een verzoek te richten tot
de technisch voorzitter tot het houden van een debat over de beleidsvoering of een (voorgenomen) besluit
van het bestuur amateurvoetbal. Het verzoek wordt gehonoreerd indien de technisch voorzitter daartoe
besluit of indien het voorstel de steun heeft van ten minste tien stemgerechtigde leden van de ledenraad
amateurvoetbal.
b. Elk lid van de ledenraad amateurvoetbal is bevoegd amendementsvoorstellen als bedoeld in artikel 24 lid
3 onder e. van dit reglement in te dienen.
10. Van het verhandelde in een vergadering van de ledenraad amateurvoetbal worden door een door de
directeur-bestuurder daartoe aan te wijzen persoon notulen gemaakt. De notulen worden ter kennis gebracht
van de stemgerechtigde en adviserende leden en worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.

11.7 AV/BOND – INBEDDING ONDERZOEKSCOMMISSIE INTEGRITEIT
Artikel 17 – De aanklager
1. De aanklager is verplicht:
a. een aangifte door een orgaan, commissie of lid van de KNVB, dan wel een melding door een niet -lid van
de KNVB wegens een vermoedelijk begane overtreding van een bepaling in de Statuten, reglementen of
bestuursbesluiten van de KNVB in behandeling te nemen.
b. de aangifte of melding door te leiden naar de aanklager bij de wel bevoegde tuchtcommissie, indien de
tuchtcommissie waarbij de aanklager functioneert relatief niet bevoegd is kennis te nemen van de
vermoedelijk begane overtreding.
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;
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 .
33. 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.
4. De aanklager is verplicht een aangifte of melding als bedoeld in lid 1 van dit artikel te seponeren als:
a. de vermoedelijke pleger niet is onderworpen aan de tuchtrechtspraak op basis van dit reglement;
b. de vermelde gedraging niet bij of krachtens de Statuten, reglementen of bestuursbesluiten van de KNVB
strafbaar is gesteld;
c. niet is voldaan aan de in artikel 46 of 47 van dit reglement gestelde voorwaarden;
d. de scheidsrechter de in de aangifte of melding bedoelde overtreding van de spelregels wel heeft
waargenomen, maar niet aanhangig heeft gemaakt;
e. de vermelde gedraging naar het oordeel van de aanklager, gelet op artikel 80 van dit reglement niet
bewijsbaar is.
45. De aanklager is bevoegd een aangifte of melding als bedoeld in lid 1 van dit artikel te seponeren als er met
een tuchtrechtelijke behandeling geen redelijk doel gediend is.
56. De aanklager stelt betrokkene onverwijld in kennis van een beslissing als bedoeld in lid 34 van dit artikel.
67. a. De aanklager is bevoegd voorafgaand aan zijn beslissing als bedoeld in lid 2, 3, 4, 5 of 78 van dit artikel
een vooronderzoek uit te voeren. dan wel onder zijn verantwoordelijkheid te doen laten uitvoeren door een
of meerdere andere personen.
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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. a. De aanklager is bevoegd, doch niet verplicht, voor administratieve verzuimen en overtredingen een
schikkingsvoorstel aan betrokkene te doen, indien naar zijn oordeel het administratieve verzuim of de
overtreding, gelet op artikel 80 van dit reglement bewijsbaar is en er geen redenen zijn om de zaak voor te
leggen aan de tuchtcommissie.
b. Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel is de aanklager bevoegd de in de artikelen 28 en 29 van
dit reglement genoemde straffen en maatregelen in een schikkingsvoorstel op te nemen, met uitzondering
van de ontzetting uit het lidmaatschap.
c. Bij het doen van een schikkingsvoorstel is artikel 38 van dit reglement van overeenkomstige toepassing.
89. De aanklager kan gebruik maken van de bijzondere bevoegdheden als bedoeld in hoofdstuk 7 van dit
reglement.
910. De aanklager is belast met en verantwoordelijk voor de samenstelling van het dossier.
1011.

De aanklager is belast met en verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van de opgelegde straffen en

maatregelen.
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