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1.

: Jos Bartels, Ivar Brouwer, Ignas van den Einde, Evert Gerrits, Klaas
Groenendijk
: -

OPENING

Pier Eringa opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom en kijkt kort terug op het afgelopen
seizoen. Bestuurlijk is de rust teruggekeerd. KNVB staat publicitair veel minder onder druk. Wij
hebben bij amateurvoetbal de financiën op orde en op het veld wordt ook mooi gepresteerd door onze
Oranje-elftallen, de mannen en de vrouwen. Het is daarmee op veel fronten een mooi seizoen.
We bouwen daarnaast verder aan een solide governancestructuur binnen de KNVB. Ook binnen het
amateurvoetbal. De werkconferentie van 6 oktober was daar weer een goede stap in.
Voor de ledenraad is dit een bijzondere vergadering omdat dit de laatste is in deze setting. In
december volgen verkiezingen.

2.

MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN

De procedure van verzending van stukken is conform afspraken doorlopen. Met dien verstande dat
enkele stukken – op voorhand aangekondigd – later zijn verzonden, omdat deze niet eerder
beschikbaar konden zijn. De ledenraad heeft weer de mogelijkheid gekregen vooraf vragen en
opmerkingen in te dienen. Deze zijn voorzien van een reactie van het bestuur amateurvoetbal. Deze
zijn vervat in een document Vraag & Antwoord (V&A). Deze is tezamen met een aanvulling op de
agenda een week voorafgaande aan de vergadering in het bezit gesteld van de ledenraad. De V&A
vormt onderdeel van dit verslag en wordt als bijlage 1 toegevoegd. De aanvullingen op de agenda
zullen bij het desbetreffende agendapunt behandeld worden.

2.1

Berichten van verhindering

Afwezig zijn bondsvoorzitter Michael van Praag en de ledenraadsleden:
- Jos Bartels (heeft Ingrid Kloosterman gemachtigd),
- Ivar Brouwer (heeft Ton Hendrickx gemachtigd),
- Ignas van den Einde (heeft Frans Cornelisz gemachtigd),
- Evert Gerrits,
- Klaas Groenendijk (heeft Wicher Schreuders gemachtigd).
De belangenorganisatie VVON is afwezig in verband met verplichtingen elders.
Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt te memoreren dat Gijs de Jong (secretaris-generaal) en
Ron Francis (financieel directeur) aanwezig zijn; goed in het licht van samenhang en eenheid binnen
de KNVB.

2.2

Update Public Affairs

De uitgebreide update Public Affairs is ook deze keer via de aanvullende stukken al schriftelijk
verstrekt. De notitie geeft het inzicht dat wij hard aan het werk zijn in Den Haag. Complimenten
worden dienaangaande uitgesproken. Twee onderwerpen worden uitgelicht: het Preventieakkoord
hebben we als sport uiteindelijk schoorvoetend ondertekend. Het ontbreekt ons niet aan de
overtuiging dat in de basis het Preventieakkoord een goede zaak is, maar wij zijn teleurgesteld in de
bedragen die toegekend worden om de ambities te realiseren. Daarentegen zijn wij zeer tevreden
over het Sportakkoord. Daar komen we nu in de uitwerkingsfase. Daarmee worden zaken concreter.
Jan Dirk van der Zee spreekt ook op deze plek zijn dank uit aan de collega’s die op deze dossiers de
afgelopen periode veel inspanningen hebben geleverd.
Er zijn verder geen inhoudelijke vragen van de ledenraad over de update Public Affairs.

2.3

Verkiezingen ledenraad

Jan Dirk van der Zee licht uit de schriftelijke mededeling het aspect uit dat vier van de huidige
ledenraadsleden al gekozen zijn voor de nieuwe ledenraad. Dit als gevolg van enkelvoudige
kandidaatstelling. Hij feliciteert Joan Boelens, Jos op ’t Eijnde, Klaas Groenendijk en Frans Cornelisz
met hun herverkiezing.
Naar aanleiding van de mededeling hecht Ingrid Kloosterman eraan ook op deze plaats haar gevoel
ten aanzien van het proces te delen. Eerder geschiedde dat al via mail. Zij is de mening toegedaan
dat het proces rondom publicatie van het profiel onjuist was en het communicatieproces richting de
Verslag ledenraad 24 november 2018

P. 2

zittende ledenraad omtrent de verkiezingen niet accuraat is. De (huidige) ledenraad wordt naar haar
mening onvoldoende betrokken bij de organisatie van de verkiezingen.
Naar aanleiding van de opmerkingen van Ingrid Kloosterman peilt de voorzitter globaal het gevoel van
de vergadering. Constatering is dat de gedachten verdeeld zijn.
Enkele ledenraadsleden wensen aanvulling te doen:
Wicher Schreuders sluit zich aan bij de woorden van Ingrid Kloosterman en vult deze aan met een
kritische noot ten aanzien van de gefaseerde uploaden van profielen van kandidaten, een correctie op
verstrekte lijsten met correspondentiegegevens van verenigingen en de actualiteit van gegevens.
Joep Timmermans kaart aan dat de arbeidsorganisatie mensen benaderd heeft om zich kandidaat te
stellen voor de ledenraadsverkiezingen.
Henk Bolhaar laat weten dat hij geen enkele moeite heeft met het proces dat wordt gevolgd en dat hij
de achterdocht van de afgelopen weken richting de directeur-bestuurder betreurt. Hij acht deze ook
niet op zijn plaats. In additie duidt hij de reglementair positie van het bestuur als vastgelegd in artikel
19 lid 3 van het reglement amateurvoetbal: ‘het bestuur regelt de verkiezingen’.
In reactie op de geplaatste opmerkingen door de Wicher Schreuders licht Mark van Berkum toe dat
het uploaden van profielen door het aantal kandidaten en de versnipperde aanlevering door
kandidaten meer tijd nam dan gepland. Daardoor is mede gekozen voor een gefaseerde upload
waarbij er telkens wel voor werd gezorgd dat alle kandidaten van een kieskring gelijktijdig geüpload
werden. Een en ander laat onverlet dat het leerpunt is meer ruimte in het proces te reserveren voor de
hoeveelheid werk dat een groot aantal kandidaten met zich meebrengt. Voor wat betreft de lijsten met
gegevens: er is in eerste instantie abusievelijk een document geplaatst met meer dan het door de
clubs opgegeven correspondentie-emailadres (concreet; naast secretariaat, ook dat van voorzitter en
penningmeester). Die omissie is hersteld, overigens vooral ook met het oog op privacy. Als het gaat
om de actualiteit van die gegevens: de correspondentieadressen zijn direct uit Sportlink gehaald. Het
bijhouden en actualiseren van de gegevens is de verantwoordelijkheid van de verenigingen zelf.
Los van de voorgaande feitelijke toelichting, stelt de Jan Dirk van der Zee vast dat er verbeterpunten
zijn die ter hand genomen moeten worden genomen. Daartoe doet hij ook de toezegging. Onderdeel
daarvan is het proces van afstemming rondom profiel en protocol. Het is tegelijk ook zaak in de
discussie met elkaar uit te gaan van feiten en suggesties of invullingen te vermijden.
Pier Eringa concludeert nu (1) het proces zijn werk te laten doen en (2) na de verkiezingen te
evalueren. En daarbij dan vooral feitelijk te kijken hoe de verkiezingen beter kunnen worden
georganiseerd.
Ton Hendrickx stelt tot slot dat het gegeven prachtig is dat er bijna 90 kandidaten zijn. Hij hoopt dat er
zeker ook vanuit de arbeidsorganisatie een forse inspanning wordt geleverd om een hoog
stempercentage te krijgen. Want dat is uiteindelijk het belangrijkst. De Pier Eringa voegt hieraan toe
dat dit ook belangrijk is voor de legitimiteit van de ledenraad.
De Jan Dirk van der Zee bevestigt het belang en geeft aan dat clubs en individuele leden nu al, maar
zeker ook nog in de komende 2 weken via verschillende kanalen de verkiezingen onder de aandacht
gebracht krijgen.
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Joep Timmermans roept tot slot in herinnering dat een onbekend aantal verenigingen bij de
verkiezingen 3 jaar geleden twee van de drie dagen niet heeft kunnen stemmen. De oproep is om
ervoor te zorgen dat verenigingen daadwerkelijk hun stem kunnen uitbrengen.

2.4

Werkgroep Communicatie

Naar aanleiding van “Ons Recept” heeft de werkgroep Communicatie van de ledenraad zich verdiept
in de communicatie van de ledenraadsleden en hun achterban. Dit omdat verschillende
ledenraadsleden op verschillende manieren communiceren met hun achterban. De vraag is daarbij
gerezen of meer uniformiteit op dit vlak nagestreefd zou moeten worden.
Het bestuur heeft kennisgenomen van de notitie en gaat graag op korte termijn in overleg met (een
delegatie van) de werkgroep over de geformuleerde wensen. Voornemen is dat nog in december te
laten plaatsvinden. Een en ander in het geschetste perspectief van de nieuw gekozen ledenraad.
Daarna zal een terugkoppeling worden verstrekt aan de ledenraad.

2.5

Aanpak van verwerpelijk gedrag en probleemclubs

Jan Dirk van der Zee vraagt ter vergadering aandacht voor de aanpak van verwerpelijk gedrag en
probleemclubs. Recent is daar ook één van zijn columns aan gewijd.
Er lijkt een aantal hardnekkige ‘brandhaarden’ te zijn in Nederland. Wij hebben onze tuchtrechtspraak
en onze aanklagers zitten er bovenop. Toch herkennen wij allemaal dat er nog te veel gevallen van
verwerpelijk gedrag zijn en er probleemclubs zijn waar wij niet voldoende effectief zijn. Dat vraagt om
extra aandacht en verschillende sporen. Op de (middel)lange termijn moet de Code of Football (zie
strategisch plan) gaan bijdrage aan een andere, positievere cultuur. Hierover zijn wij ook met betaald
voetbal in gesprek omdat zij, als het gaat om gedrag op de velden, een voorbeeldfunctie hebben.
Parallel aan deze lijn gelden ook:
- Wij hebben de ‘aanpak risico verenigingen’ in het kader van het programma
Veilig SportKlimaat (VSK). Dat loopt richting het einde, maar de achterliggende gedachten
worden in het nieuwe Sportakkoord weer volledig omarmd. Daardoor komt weer, c.q. blijft geld
beschikbaar vanuit de overheid. Het wordt gepositioneerd als positieve sportcultuur. Het
aanpakken van de risicoverenigingen binnen het voetbal moet onverminderd doorgaan want
daar zit in Nederland een probleem. Het betreft ongeveer 50 verenigingen.
- Stevig(er) optreden zal ook vragen om bestuurlijke lef met wellicht een risico op juridische
procedures.
- In lijn met de eerder gememoreerde column: Wij kunnen meer rendement halen uit ons
systeem met ‘waarnemers’. Wij hebben nu 117 waarnemers rondlopen in Nederland die
vooral ingezet worden in de A-categorie. Het idee is een groep van ‘professionele’
waarnemers (waaronder oud politie, militairen en stadsmariniers) gericht in te zetten ter
vergaring van ‘bewijs’ en dossiervorming. Dat kan zijn in de A-categorie, maar zeker ook in de
lagere klassen van de B-categorie.
Jan Dirk van der Zee benadrukt het belang van de scheiding der machten. Die is cruciaal in onze
organisatie. De aanpak van verwerpelijk gedrag en probleemclubs is daarmee niet primair een
discussie over meer of minder bevoegdheden. Een dergelijk aanpak zal wel vragen om afstemming
hoe bevoegdheden effectief kunnen worden ingezet. Mensen en clubs die stelselmatig in verband
kunnen worden gebracht met agressie en/of criminaliteit moeten uit onze voetbalfamilie verwijderd
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worden. Hij refereert in dit verband aan de vraag die door Henk Bolhaar is ingediend en in de V&A is
opgenomen.
Pier Eringa geeft in de overweging aan bij de ontwikkeling van verdere initiatieven de ledenraad aan
de voorkant stevig te laten meedenken. Dit is een onderwerp dat zich naar aard en impact daarvoor
leent.
Henk Bolhaar geeft aan vanuit de ledenraad graag mee te willen denken en brengt in – in lijn met zijn
eerder gememoreerde vraag in de V&A - de vergadering dat hij graag namens de ledenraad in de
bondsvergadering een statement zou willen afgeven dat het bondsbestuur tot steun is bij een
stringente aanpak. Die ruimte wordt geboden.
Bij de afronding van de discussie passeert nog in algemene zin een aantal zaken de revue:
- Gezamenlijk optreden met de (lokale) overheid is – juist ook – bij deze onderwerpen geboden
- Preventief ondersteunen mag niet minder aandacht gaan krijgen
- Voorbeeldfunctie van betaald voetbal is belangrijk, maar is ook lastig te organiseren.

3.

VERSLAGEN

3.1

Ledenraad amateurvoetbal 26 mei 2018

Naar aanleiding van pagina 5 informeert Joep Timmermans naar de kostenverdeling van de
vertegenwoordigende teams. Aangegeven wordt dat de discussie nu op directie/bestuursniveau
gevoerd wordt. Hij vraag wanneer hij een notitie mag verwachten?
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.
Naar aanleiding van het verslag op pagina 5 respectievelijk pagina 7 stelt Wicher Schreuders twee
vragen:
- Rondom het thema ‘weekendvoetbal’: wordt de pilot die momenteel draait in West 2
uitgebreid?
- Komt er een herindeling van serviceregio’s en kieskringen?
Ten aanzien van het eerste punt wordt aangegeven dat vooralsnog eerst met de clubs in West 2 het
onderwerp van aantrekkelijke competities op zaterdag en zondag strategisch wordt uitgediept. Dit
omdat in West 2 sprake is van een grote urgentie. ‘Weekendvoetbal’ kan een oplossingsrichting zijn.
Meta Römers geeft voor wat betreft het 2e punt aan dat er vooralsnog geen concrete plannen zijn,
maar in de ontwikkeling van ideeën voor de toekomst herindeling van gebieden aan de orde kan zijn
waardoor van een betere aansluiting sprake kan zijn.

4.

VERANTWOORDING 2017/’18

4.1

Verslag amateurvoetbal STRATEGISCHE AGENDA 2017/’18

Jan Dirk van der Zee licht ter inleiding nog kort toe dat over het afgelopen seizoen langs verschillende
lijnen verslag is gedaan. Genoemd worden het jaarverslag, het bestuursverslag bij de jaarrekening en
het verslag bij het onderhavige agendapunt. Daar moet nog een slag gemaakt worden. Als gevolg van
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het samenbrengen van alle plannen en projecten binnen één KNVB-plan zal dat ook kunnen. Met het
ene KNVB plan is wel de specifieke strategische agenda amateurvoetbal verdwenen. Dat zal ook
doorklinken in de verslaglegging in de komende periode.
De ledenraad heeft tijdens de vergadering geen vragen over dit verslag, het wordt daarmee conform
voorstel voor kennisgeving aangenomen.

4.2

Verslag raad van toezicht amateurvoetbal

Pier Eringa licht ter inleiding toe dat de raad van toezicht heeft beoogd iets uitgebreider te rapporteren
dan de vorige keer zodat de ledenraad meer inzicht heeft. Op de werkconferentie van de ledenraad,
de raad van toezicht en het bestuur op 6 oktober jl. bleek daaraan behoefte aan. Gepoogd is direct de
daad bij het woord te voegen op dit punt.
Vanuit de vergadering wordt van diverse kanten waardering uitgesproken voor uitgebreidheid en
kwaliteit van het verslag.
De ledenraad heeft tijdens de vergadering verder geen inhoudelijke vragen over dit verslag, het wordt
daarmee conform voorstel voor kennisgeving aangenomen.

5.

FINANCIEN

5.1

Jaarrekening amateurvoetbal 2017/’18

Meta Römers geeft aan dat de jaarrekening vrijwel identiek is aan de stukken zoals die in september
ter voorbereiding op de themasessie zijn verstrekt. Tijdens die sessie is de ledenraad uitgebreid
geïnformeerd. Daar is ook aandacht besteed aan de ideeën rondom de resultaatbestemming. De
accountantscontrole heeft geen wijzigingen opgeleverd.
Huub Wieleman geeft een korte toelichting namens de gehele raad van toezicht. Er is door de
auditcommissie verschillende keren overlegd met de directie amateurvoetbal. Twee keer is er een
gezamenlijk overleg geweest met de auditcommissie van betaald voetbal. Hierdoor is er niet alleen
goed inzicht in de stand van zaken bij het amateurvoetbal maar ook in de samenhang met betaal
voetbal. Een en ander past ook binnen het streven naar één KNVB.
In het verslag van de raad van toezicht is een specifieke passage opgenomen over het financieel
toezicht. Kort samengevat: de jaarrekening en het bestuursverslag geven een helder beeld van de
financiële stand van zaken. Het amateurvoetbal staat er goed voor. De jaarrekening laat een positief
resultaat zien. Het is belangrijk om mee te nemen dat het overschot een incidenteel karakter heeft.
Specifiek stipt Huub Wieleman nog aan dat de toezichthouders aandacht hebben besteed aan het
cyberrisico en compliance daar waar het de privacy betreft. Daarbij gaat het niet alleen om het niveau
van de KNVB, maar ook dat van onze verenigingen. Ook hiervan was al melding gedaan via het
verslag van de raad van toezicht.
Het bestuur heeft een voorstel gedaan voor de bestemming van het resultaat. De raad van toezicht
gaat hier niet over maar vindt het wel een verstandig voorstel. De raad van toezicht beveelt de
vergadering aan om de jaarrekening van het amateurvoetbal goed te keuren en het resultaat conform
voorstel te bestemmen.
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Pier Eringa constateert dat er nog een aantal opmerkingen zijn vanuit de vergadering:
Ton Hendrickx wil in algemene zin onder de aandacht brengen dat de themasessie in het kader van
de jaarrekening informatief en belangrijk was, omdat daar de bestemming van het resultaat is
(voor)besproken. Hij memoreert dit omdat een aanzienlijk deel van de ledenraad niet aanwezig was.
David Woortman vraagt aan Huub Wieleman of er ook dingen zijn die niet goed zijn gegaan.
Desgevraagd geeft Huub Wieleman aan dat op de eerder gememoreerde onderwerpen IT-veiligheid
en de AVG-aandachtspunten zijn benoemd. Het bestuur besteedt hier aandacht aan. Daarnaast is de
complexiteit van de administratie van amateurvoetbal aan bod geweest. Hier worden slagen gemaakt.
Verdere verbetering is evenwel nodig. Daarvoor staat ook het nodige op stapel.
Vanuit de ledenraad wordt aangehaald dat er geen inzicht is in de exploitatie van de Campus. Gelet
hierop is het moeilijk om een scherp zicht te hebben op nut en noodzaak van de besteding van €500K
vanuit de resultaatbestemming.
Ron Francis geeft desgevraagd een reactie. In oktober is door de Campus het break-even-point
behaald. De rest van de informatie omtrent exploitatie van de Campus komt via een notitie van de
directie. Het streven is die zo snel mogelijk, zijnde het liefst dit jaar te verstrekken.
Henk Hoiting complimenteert de directie met het behaalde resultaat. Hij is wel op zoek naar een iets
specifieker omschrijving van de resultaatbestemming. Hij wil in dat kader de voorzet geven om
middelen vrij te maken om scheidsrechtersopleidingen goedkoper te maken en zo te promoten.
Meta Römers geeft in haar reactie aan dat onderliggend aan dit deel van de resultaatbestemming is:
zo concreet mogelijk zodat zoveel mogelijk clubs en hun vrijwilligers profiteren. In die zin is de
gedachte achter de voorzet interessant en wordt zeker meegenomen.
Met inbegrip van gemaakt opmerkingen stelt de ledenraad de jaarrekening vast, stemt hij in met de
resultaatbestemming en wordt geconstateerd dat er kennis is genomen van het accountantsverslag.

5.2

Verlenen van kwijting bestuur amateurvoetbal

De vergadering verleent kwijting aan het bestuur amateurvoetbal.

5.3

Verlenen van kwijting raad van toezicht amateurvoetbal

De vergadering verleent kwijting aan de raad van toezicht amateurvoetbal.
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6.

AGENDA BONDSVERGADERING

6.1

Commissie Opvolging Bondsvoorzitter

Henk Bolhaar vraagt de vergadering of hij zijn schriftelijk ingediende reactie (als ook opgenomen in de
V&A) in de bondsvergadering namens de vergadering tijdens de bondvergadering aan de orde mag
brengen. Zijn suggesties gaan samengevat over:
- De samenstelling van beide delegaties uit de voordrachtscommissie die de gesprekken met
de kandidaten-bondsvoorzitter zullen voeren,
- In het profiel toevoegen dat de bondsvoorzitter een onafhankelijk positie inneemt in geval van
meningsverschillen tussen de vertegenwoordiger van AV en die van BV in het bondsbestuur,
- De verplichting aan de uiteindelijke kandidaat om een VOG te (kunnen) overleggen.
De vergadering kan deze lijn steunen.
De voorzitter geeft aan dat door de verkiezingen in de ledenraad het zou kunnen zijn dat allebei de
huidige twee ledenraadsafgevaardigden niet meer onderdeel (kunnen) uit maken van de commissie
Opvolging Bondsvoorzitter. Voor Jerry Wijnen geldt dit sowieso omdat hij zich niet herverkiesbaar
stelt. Voor Ingrid Kloosterman is dit afhankelijk van de verkiezingen. Klaas Groenendijk heeft
schriftelijk kenbaar gemaakt graag Jerry Wijnen op te willen volgen. Na een korte inventarisatie in de
zaal is er besloten om de uitslag van de verkiezingen op 17 december af te wachten. En eerst daarna
te komen tot de keuze wie in de commissie de ledenraad vertegenwoordigt. Vooruitlopend daarop: de
vergadering kan zich vinden in het voorstel dat Ingrid Kloosterman – mits herkozen - in het kader van
continuïteit in de commissie blijft.
Walter Blondeel wil graag bij de ledenraad peilen of er bezwaar is tegen de bezoldiging voor de
bondsvoorzitter.
Vanuit de commissie Opvolging Bondsvoorzitter geeft Jerry Wijnen aan dat in die commissie de
afweging gemaakt is. Kijkend naar profiel, aard van de werkzaamheden en de beschikbaarheid. De
KNVB heeft ambitie en die ambitie mag ook zijn dat er een bondsvoorzitter komt die nóg beter is dan
de vorige. Dan moeten wij ook bereid zijn om daar bezoldiging tegenover te zetten.
Vanuit de vergadering komen geen tegengeluiden. Desgevraagd wordt aangegeven dat de kwestie
van het bepalen van de hoogte van de bezoldiging in eerste instantie binnen het verband van de
commissie besproken wordt.
De vergadering neemt kennis van de notitie met inbegrip van bovenstaande punten.
6.2

Jaarverslag KNVB

De vergadering heeft kennisgenomen van het jaarverslag 2017/’18.
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7.

GOVERNANCE

7.1

Follow up werkconferentie d.d. 6 oktober 2018

Jan Dirk van der Zee informeert de ledenraad in de vergadering over de voortgang. Hij wijst op de drie
elementen die tijdens de werkconferentie van 6 oktober centraal hebben gestaan en licht toe:
1) De rol- & taakverdeling tussen de ledenraad, raad van toezicht en het bestuur
amateurvoetbal.
Met elkaar zullen wij hierop scherp moeten zijn uitgaande van de formele rollen zoals op 6
oktober door Frans Huizenga toegelicht. Dit zullen wij als referentie blijven gebruiken. In het
licht daarvan zal ook bij de volgende stappen nog een beroep gedaan worden op de expertise
van Frans Huizenga.
2) Verdieping op (het tot stand komen van) beleidskaders.
Opbrengst van de gevoerde discussie op 6 oktober is dat de betrokkenheid van de ledenraad
bij het vaststellen van de kaders van strategie en beleid in eerdere fase gestalte moet krijgen.
Op de wijze waarop wij hier daadwerkelijk invulling gaan geven wordt in het voorjaar
teruggekomen.
3) Relatie met de achterban
De eerder onder 2.4 gememoreerde werkgroep Communicatie heeft een notitie vervaardigd
waarover wij op korte termijn het gesprek aan gaan.
Desgevraagd geeft Jan Dirk van der Zee ten aanzien van punt 2 aan dat verwacht mag worden dat er
van bestuurlijke zijde een procesvoorstel zal worden gedaan.
Pier Eringa sluit dit punt af met het benadrukken van de goede opbrengst van de werkconferentie
waarop voortgeborduurd kan en moet worden.

7.2

Bezoldiging raad van toezicht

Het voorzitterschap wordt, gelet op de aard van het onderwerp, voor dit punt overgenomen door
Huub Wieleman, die aftredend is als gevolg waarvan de uitkomst van dit agendapunt hem niet
regardeert.
Huub Wielemn geeft aan dat de ledenraad kennis heeft kunnen nemen van de notitie en het
bijbehorende voorstel. Het concrete voorstel is instemmen met de bezoldiging en de hoogte daarvan.
Gegeven de aard van het te nemen besluit, zou het zo kunnen zijn dat een schriftelijk stemprocedure
te prefereren is boven een mondelinge stemprocedure. De voorzitter is er daarom voor om de
uiteindelijke stemming schriftelijk te laten plaatsvinden. Reglementair is evenwel bepaald dat als er
tegenspraak is vanuit de ledenraad op dit voorstel van schriftelijke stemming, er (regulier) mondeling
wordt gestemd.
Er is tegenspraak vanuit de vergadering. Als gevolg daarvan wordt mondeling gestemd. Tevens wordt
uit de vergadering verzocht dat hoofdelijk te doen.
Gegeven het traject dat aan de behandeling van vandaag voorafging (eerdere agendering tijdens de
voorjaarsvergadering, een extra sessie ter beeld- en oordeelsvorming op 10 september, de notitie en
de V&A-ronde), wordt voorgesteld een ronde te doen waarin een toelichtende verklaring kan worden
gedaan en dan tot stemming over te gaan.
Desgevraagd geeft een aantal ledenraadsleden aan een toelichtende verklaring te willen doen.
Zakelijk samengevat komen deze neer op:
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Henk Bolhaar verklaart dat er in zijn ogen sprake is van een goed en uitgebreid voorstel, dat recht
doet aan aard en inhoud van de extra sessie in september. In de basis van de argumenten kan hij zich
vinden; de argumenten kunnen het voorstel dragen.
Jan Bosch verklaart – samengevat – overtuigd tegenstander te zijn van bezoldiging en niet in staat te
zijn, noch bereid te zijn aan verenigingen uitleg te geven waarom bezoldiging aan de orde zou zijn.
Joep Timmermans verklaart dat hij op 10 september niet aanwezig kon zijn en hij daarom vandaag
een uitgebreide stemverklaring wil afleggen. De hoofdlijnen van de verklaring van spreker komen erop
neer dat in zijn ogen:
- vrijwilligheid het uitgangspunt moet zijn: vrijwilligers houden de KNVB onbezoldigd draaiende,
- personen binnen dit verband (voetbal c.q. KNVB) grosso modo alleen worden betaald als het
gaat om een onmisbare functie of omdat er niemand is die de functie onbezoldigd wil/kan
doen,
- een raad van toezicht als orgaan misbaar is (hetgeen niets afdoet aan de kwaliteit van de
huidige zittende raad van toezicht leden),
- er genoeg mensen zijn die de functie van de raad van toezicht onbezoldigd zouden
willen/kunnen vervullen,
- het werk van de raad van toezicht overzichtelijk en beperkt is. Juist omdat de
raad van toezicht toezicht houdt op een organisatie van professionals,
- het principiële standpunt moet zijn dat bezoldiging van een raad van toezicht niet past in een
vereniging.
De hierboven samengevatte verklaring van Joep Timmermans is de reden waarom hij tegen het
geagendeerde voorstel is.
Jos Blatter verklaart de notitie en het voorstel een helder verhaal te vinden. Hij wijst nog op een
kennelijke verschrijving in de optelling onder ‘Financiële impact’ € 55.000 moet zijn € 52.500.
David Woortman verklaart vraagtekens te hebben bij de hoogte van het voorgestelde bedrag.
Daarnaast zou er een integrale afweging moeten zijn: welke vrijwilligersfuncties binnen de KNVB
komen ook in aanmerking voor bezoldiging? Spreker verklaart het moment om de discussie aan te
gaan over bezoldiging onjuist te vinden. Het momentum zou moeten zijn als de raad van toezicht
samengaat met de raad van commissarissen van betaald voetbal. Tot slot verklaart spreker in
algemene zin bezoldiging niet te vinden passen bij een vrijwilligersorganisatie.
Er wordt uiteindelijke overgegaan tot stemming over het geagendeerde voorstel (invoeren van
bezoldiging, alsmede de hoogte van de vergoeding in één keer te behandelen). De uitslag daarvan is:
Voor:
Tegen:
Onthouding:

7.3

10 ledenraadsleden
18 ledenraadsleden
1 ledenraadslid

Zittingstermijn ledenraad

(Het voorzitterschap wordt na een korte pauze weer overgenomen door Pier Eringa).
In het kader van de goverancetraject is het gesprek ontstaan over de lengte van de zittingstermijnen.
In eerste aanleg in algemene zin binnen de KNVB. De vraag spitste zich in de laatste periode toe op
de periode van de ledenraad: moet dit 3 of 4 jaar zijn. Het bestuur heeft het (proces)voorstel gedaan
om op de voorjaarsvergadering van mei 2019 een inhoudelijk voorstel te behandelen. Dan is het
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mogelijk om de ledenraad te laten beslissen. Dit proces geeft enerzijds meer tijd om een voorstel goed
gewogen te doen en door het aan te kondigen komt het niet onverwacht voor de ‘nieuwe’ ledenraad
waarvan wordt geacht een besluit te nemen dat de eigen zittingstermijn kan raken.
Henk Hoiting geeft aan dat hij in de korte pauze die voorafging aan dit agendapunt een motie heeft
overhandigd aan het bestuur. Kern van de motie is:
- dat de ledenraad vandaag uitspreekt dat de zittingstermijn van de ledenraad verlengd dient te
worden van drie naar vier jaar.
- dat de ledenraad daarnaast het bestuur amateurvoetbal opdraagt dit te laten bekrachtigen
door de ledenraad in de eerstvolgende vergadering van die ledenraad.
Argumentatie voor deze motie is voor Henk Hoiting onder meer gelegen in het feit dat naar zijn inzicht
de meerderheid van de ledenraad vindt dat de zittingstermijn van 3 naar 4 jaar zou moeten gaan.
Materieel wil hij dat de ledenraad zich nu uitspreekt dat de zittingstermijn verlengd zou moeten
worden. Zodat de nieuwe ledenraad dit enkel formeel zou hoeven te bekrachtigen binnen hun eigen
zittingstermijn.
De ter vergadering voorgelezen motie leidt tot verschillende reacties.
Jan Dirk van der Zee verzoekt de voorzitter de vergadering kort te schorsen. Hij is verrast door de
motie en betreurt ook het proces in dezen. Hij heeft behoefte de motie tot zich te nemen alvorens te
reageren en hij vindt het niet getuigen van goede samenwerking.
De vergadering wordt geschorst.
Na 5 minuten schorsing opent Pier Eringa de vergadering.
Van de zijde van het bestuur wordt vastgesteld dat een motie is ingebracht. Kern van een motie is dat
een verklaring wordt afgelegd. Een motie kan geen besluit bevatten. Los van deze formele opmerking,
geldt dat het bestuur een aantal inhoudelijke argumenten van Henk Hoiting begrijpt. Tegelijk: er zijn
ook andere geluiden. Dit is de reden waarom van de zijde van het bestuur het voorstel is gedaan eerst
een beeld te krijgen en daarna inhoudelijk te besluiten.
Als het kernpunt van de motie is om het gevoel weg te nemen dat de nieuwe ledenraad moet
besluiten over hun eigen zittingstermijn, dan kan daarop een toezegging worden gedaan. Maar de
thans voorliggende motie suggereert een besluit waaraan de bestuurder gehouden is. Dat past niet.
Juist omdat nog onderzoek gedaan moet worden.
Na discussie ter vergadering wordt uiteindelijk door de voorzitter op verzoek van Henk Hoiting
geconcludeerd om de motie als voorgelezen in stemming te brengen.
Via handopsteken bij ‘voor’, ‘tegen’ en ‘onthouding’ stelt de voorzitter vast dat de motie geen
meerderheid haalt en daarmee niet is aangenomen.
Afrondend concludeert de voorzitter – los van de inhoud – dat de wijze waarop de behandeling van
het onderhavige agendaonderwerp zijn beslag kreeg, nadere overdenking verdient. We moeten ons
de vraag stellen hoe we met onze vergaderorde omgaan. Hierop moet teruggekomen worden.
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8.

REGLEMENTAIRE AANGELEGENHEDEN

Pier Eringa concludeert dat hier geen vragen over worden gesteld in de V&A. Hij geeft aan dat 8.6
komt te vervallen, omdat deze ook van de agenda van de bondsvergadering is gehaald.
Desgevraagd wordt uit de vergadering gemeld dat in één keer met alle resterende voorstellen als
verwoord onder agendapunt 8 ingestemd wordt. De reglementen waarmee de vergadering heeft
ingestemd staan in bijlage 2.
9.

(HER) BENOEMINGEN LEDEN TUCHTORGANEN

9.1

Herbenoemingen

De vergadering stemt in met de geagendeerde herbenoemingen.
Commissie van beroep:
Naam
A. Driesprong
J. Lawalata
L. Hameleers

Regio
Zuid
Zuid
Zuid

Tuchtorgaan
Commissie van beroep
Commissie van beroep
Commissie van beroep

Herbenoeming t/m
30 juni 2021
30 juni 2021
30 juni 2021

West
West
West
West

Commissie van beroep
Commissie van beroep
Commissie van beroep
Commissie van beroep

30 juni 2021
30 juni 2021
30 juni 2021
30 juni 2021

Regio
Noord/Oost
Noord/Oost
Noord/Oost
Noord/Oost
Noord/Oost
Noord/Oost
Noord/Oost

Tuchtorgaan
Aanklager
Aanklager
Aanklager
Aanklager
Aanklager
Aanklager
Aanklager

Herbenoeming t/m
30 juni 2021
30 juni 2021
30 juni 2021
30 juni 2021
30 juni 2021
30 juni 2021
30 juni 2021

T. van de Ven
(hoofdaanklager)
Mw. N. Le Fever
A. Ribbens
M. Dautzenberg

Zuid

Aanklager

30 juni 2021

Zuid
Zuid
Zuid

Aanklager
Aanklager
Aanklager

30 juni 2021
30 juni 2021
30 juni 2021

P. Swaak
B. Van Duijn
R. Uitenbogaardt
Mw. E. van Veen
J. Geurts
R. Steen

West
West
West
West
West
West

Aanklager
Aanklager
Aanklager
Aanklager
Aanklager
Aanklager

30 juni 2021
30 juni 2021
30 juni 2021
30 juni 2021
30 juni 2021
30 juni 2021

G. Koop
K. Klomp
F. Quadekker
T. van der Baan
Aanklagers:
Naam
J. Brinkhuis
Mw. J. Brontsema
G. Jansen
G.J. Jacobs
Mw. N. Ross
A. Lambregts
G. Wilbrink
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Tuchtcommissie:
Naam
J. Wegen
J. Jochemsen-Vernooij
J. Kampkuiper
G. Kroes

Regio
Noord/Oost
Noord/Oost
Noord/Oost
Noord/Oost

Tuchtorgaan
Tuchtcommissie
Tuchtcommissie
Tuchtcommissie
Tuchtcommissie

Herbenoeming t/m
30 juni 2021
30 juni 2021
30 juni 2021
30 juni 2021

J.A. van Essen
F.J. Koningsveld
Mw. D.C.H.M. Stevens
J.M.F. Thomas
F.W.J. Gillissen
Mw. A. Schmidt

Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid
Zuid

Tuchtcommissie
Tuchtcommissie
Tuchtcommissie
Tuchtcommissie
Tuchtcommissie
Tuchtcommissie

30 juni 2021
30 juni 2021
30 juni 2021
30 juni 2021
30 juni 2019
30 juni 2019

R.P. Metz
E.T. Visser
Mw. L. Wevers
Mw. L. van den Hurk
R. van Puffelen
L.W. v.d. Tholen
Mw. M.B. Volp

West
West
West
West
West
West
West

Tuchtcommissie
Tuchtcommissie
Tuchtcommissie
Tuchtcommissie
Tuchtcommissie
Tuchtcommissie
Tuchtcommissie

30 juni 2021
30 juni 2020
30 juni 2020
30 juni 2020
30 juni 2020
30 juni 2020
30 juni 2020

9.2

Benoemingen

De vergadering stemt in met de geagendeerde benoemingen.
Commissie van beroep:
Naam
Regio
R.J. Vos
Noord-Oost
D.P. Verdoorn
Noord-Oost
J.L.W. Huijsmans

Zuid

Tuchtorgaan
Commissie van beroep
Commissie van beroep

Herbenoeming t/m
30 juni 2021
30 juni 2021

Commissie van beroep

30 juni 2021

Tabel 2
Bekrachtigingen van tijdelijke benoemingen aanklagers
Naam
Regio
Tuchtorgaan
F. van Veghel
West
Aanklager
Mw. L. Luijt
West
Aanklager
J. van Beek
West
Aanklager
Mw. N. Mulders
West
Aanklager
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10.

(HER)BENOEMINGEN LEDEN RAAD VAN TOEZICHT AMATEURVOETBAL

Pier Eringa memoreert dat er sprake is van twee voorstellen:
Het eerste is om Hassan Bettani te benoemen in de vacature van Huub Wieleman. Een
voordrachtscommissie bestaande uit Ingrid Kloosterman, Jos Blatter en Pier Eringa heeft gesprekken
gevoerd met kandidaten. Daaruit is de kandidatuur van Hassan Bettani gevolgd.
Het tweede voorstel is om Tjienta van Pelt te herbenoemen in eigen functie.
De vergadering stemt in bij acclamatie.
Pier Eringa vraagt of de heer Bettani zich kort wil voorstellen.
Hassan Bettani neemt het woord. Hij is trots en vereerd toe te treden tot de raad van toezicht van de
KNVB. Hij is gecommitteerd om deze uitdaging aan te gaan en kijkt uit naar de samenwerking met de
andere leden van de raad van toezicht, de ledenraad en de directeur-bestuurder/arbeidsorganisatie.
11.

RONDVRAAG

Jerry Wijnen wil graag nog iets namens de ledenraad zeggen. Hij zou graag namens de ledenraad
Huub Wieleman willen bedanken voor zijn inzet bij en bijdrage aan de KNVB. Huub Wieleman heeft
geholpen met het aanbrengen van stabiliteit en structuur. En daar hebben wij blijvend plezier van.
Huub Wieleman wil als reactie iedereen bedanken voor de fantastische samenwerking: de ledenraad,
de directie, het bestuur en het bestuurssecretariaat. Daarnaast wil hij voetballend Nederland
bedanken voor alle mooie momenten die hij tijdens zijn jaren bij de KNVB heeft mogen meemaken.
Vervolgens neemt de Wicher Schreuders het woord omdat dit de laatste vergadering is van de
ledenraad in deze samenstelling. Hij wil graag alle mensen bedanken van de ledenraad die gaan
stoppen. Ook feliciteert hij iedereen die al gekozen is. De mensen die de verkiezingen af moeten
wachten wenst hij veel succes. Hij bedankt iedereen voor de samenwerking in de afgelopen 3 jaar:
ook al waren wij het niet altijd eens met elkaar zijn wij wel respectvol met elkaar om gegaan. Hij acht
iedereen zeer hoog. Hij zou wel wat aandacht willen vragen voor de omgangsvormen in de laatst
periode. Hiermee verwijst hij naar de vergaderingen en interrupties als zowel het email verkeer. Het
zou een voornemen kunnen zijn om dat beter met elkaar te doen. Ook al ben je het niet met elkaar
eens moet je je mening wel kunnen uiten.
12.

SLUITING

Ter afronding van de vergadering geeft Pier Eringa aan dat er nog gekeken wordt naar een informeel
moment van afscheid voor de huidige ledenraad en sluit de vergadering. Na de formele sluiting
worden de vertrekkende ledenraadsleden nog voren geroepen. Hiervan worden de volgende
personen onderscheiden:
-

David Woordman als lid van verdienste, en
Jerry Wijnen als lid van verdienste

Daarnaast wordt er ook afscheid genomen van Henk de Jong en Peter Lips.
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V&A
t.a.v. agenda LR 24-11-2018
Herziene versie 21-11-2018 / inclusief aanvullende vragen en antwoorden

3.1 Verslag ledenraad 26 mei 2018
Indiener: Henk Bolhaar
Naar aanleiding van Agendapunt 11 Reglementaire aangelegenheden
Naar het voorbeeld van het betaald voetbal heb ik voorgesteld de licentiecommissie amateurvoetbal
toe te voegen aan de bestuurlijke organen en niet meer als rechtsprekend orgaan te zien. Toegezegd
is dit punt in de volgende vergadering op te pakken. Dit punt is evenwel niet voor 24 november
geagendeerd.
Reactie
Voornoemde aanpassing is nog niet ter hand genomen. Agendering zal plaats vinden voor de
voorjaarsvergadering 2019.
Actielijst
Ik verzoek om een update van de status van de actielijst.
Reactie
De actielijst was van een update voorzien. Abusievelijk was deze nog niet geplaatst op SharePoint.
Deze omissie is hersteld. De geactualiseerde actielijst is per 15 november op SharePoint te vinden.
Indiener: Jan Bosch
Naar aanleiding van Rondvraag:
Vraagt aandacht voor inventarisatie van gebruik en tevredenheid onder ledenraadsleden met
betrekking tot nieuwsoverzichten via Brand Monitor.
Reactie
Bij de introductie van een aantal nieuwe en andere informatiemiddelen (begin 2018) is aangekondigd
dat deze na enige tijd geëvalueerd zouden worden. De introductie van Brand Monitor was één van die
veranderingen.
Aan de evaluatie wordt momenteel vormgegeven door de afdeling communicatie. De ledenraad is
doelgroep bij deze evaluatie. De planning is – al dan niet via steekproef – mensen nog dit kalenderjaar
te benaderen met een korte enquête.

4.1. Verslag bestuur amateurvoetbal strategische agenda 2017/18
Indiener: Henk Bolhaar
4 Positief imago
Ad 2: In het voorbeeldgedrag van het betaald voetbal is naar mijn gevoel nog weinig veranderd. Het
gedrag van spelers (fysiek geweld/opstootjes en gedrag tegen leiding) en trainers (met name tegen de
scheidsrechter, zijn assistenten en vierde official) is niet verbeterd en baart mij ernstige zorgen. Dit
vraagt om extra aandacht.
Reactie
We zoeken de verbinding met betaald voetbal nadrukkelijk. Daarmee boeken we ook resultaat.
Tegelijkertijd geldt dat terecht wordt opgemerkt dat nog een wereld te winnen is. De stappen die we
hebben gezet naar één gezamenlijke directie voor de KNVB helpen daarbij enorm. Op directieniveau
delen we beelden en waarden. Goed om te constateren is dat binnen de directie geen verschil van
mening is over de noodzaak van goed voorbeeldgedrag en het belang om dat vanuit de KNVB op
allerlei manieren onder de aandacht te brengen en te stimuleren. Dat gaan we wat betreft het bestuur
dan ook doen. Concreet voorbeeld hierbij is de Code of Football die we gaan opstellen. Inmiddels is
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een groep geformeerd die daarmee aan de slag gaat. Daarin zitten zowel Eric Gudde als Jan Dirk van
der Zee.
5 Voetballiefhebbers in beeld
Gemeld wordt de opzet van het KNVB Voetbalpanel. Zijn er in het afgelopen seizoen al vragen
uitgezet en zo ja, wat zijn de resultaten en welke acties zijn daaruit voortgevloeid?
Bij nieuwe uitzet van vragen verzoek ik u de ledenraad te informeren over de resultaten en de acties
die daaruit wel of niet zullen voortvloeien.
Wat is de status van het Verenigingspanel? Ook hiervoor gelden de hiervoor gestelde vragen.
Reactie
Er zijn twee onderzoeken uitgevoerd in het KNVB Voetbalpanel:
- Onderzoek onder het gehele panel over vrijwilligers, ter input van een vrijwilligerscampagne.
- Onderzoek onder ouders van voetballende kinderen over het beslisproces voorafgaand aan
de keuze voor voetbal en naar de waardes die gehangen worden aan voetballen. Dit ter input
van ‘Volg je voeten’ 2.0.
Resultaten worden nu verder verwerkt en gaan dan ook op hoofdlijnen gedeeld worden met de
panelleden. Toezegging wordt hier gedaan dat die informatie ook gedeeld zal worden met de LR.
Voor wat betreft het verenigingspanel geldt dat recent in het kader van de servicemeting onderzoek is
gedaan onder voorzitters en secretarissen van verenigingen. Deze servicemeting vormt o.a. input voor
de beoordelingscyclus van KNVB-medewerkers. Wanneer resultaten van de servicemeting
beschikbaar zijn, kunnen we daarvan op hoofdlijnen rapportage doen aan de LR.
We verrichten naast de genoemde onderzoeken vanuit de panels een keur aan onderzoeken en
metingen. Mede met het oog op de ambities zoals verwoord in het Strategisch Plan 2018-2022 zetten
we in de komende maanden alle (onderzoeks)initiatieven, methoden en instrumenten op een rij en
zullen we die wegen. E.e.a. met als doel ook de komende periode menskracht en andere middelen
efficiënt en effectief in te zetten. De ledenraad zullen we over die uitkomsten informeren. De
verwachting is dat we dat medio maart 2019 kunnen doen.

4.2 Verslag raad van toezicht amateurvoetbal.
Indiener: Ignas van den Einde
Inzake ‘verkoop van data aan 3e partijen’
[Zakelijk samengevat:] Via een eerder verslag van de RvT is kennisgenomen door Ignas van den
Einde van verkoop van data aan derde partijen door de KNVB. Vragen dienaangaande zijn [zakelijk
samengevat]:
• Wanneer is door wie goedkeuring gegeven?
• Moet die goedkeuring jaarlijks cq periodiek worden bekrachtigd?
• Verandert daar er iets als gevolg van de introductie van de AVG?
• (Specifiek ten aanzien van de AVG:) Zijn de 175 verwerkingsovereenkomsten openbaar voor
de LR en de KNVB-leden?

Reactie
Door één van de voorlopers van de ledenraad - de algemene vergadering amateurvoetbal - is het
besluit genomen dat onder strikte voorwaarden en ten faveure van het voetbal, door de KNVB data
P. 2

V&A ledenraad 24 november 2018

tijdelijk ter beschikking gesteld kunnen worden aan partners van de KNVB. Er wordt door de KNVB
geselecteerd op acties die een voordeel bieden en/of exclusief zijn voor leden van de sectie
amateurvoetbal. Door het ter beschikking stellen van deze data genereert de sectie amateurvoetbal
extra gelden.
De algemene vergadering amateurvoetbal heeft namens de leden van de sectie amateurvoetbal
besloten om het voorstel goed te keuren zodat, wettelijk gezien, voor post- en telefoonacties niet
(jaarlijks) individuele toestemming van elk lid nodig is. Het ter beschikking stellen van de data wordt in
dit geval namelijk gebaseerd op zogeheten ‘gerechtvaardigde belangen’; naast ‘toestemming’ een van
de andere toegestane grondslagen in de privacywetgeving (AVG). Voor e-mailacties wordt uitsluitend
data ter beschikking gesteld indien daartoe voorafgaande toestemming is gegeven. Het toentertijd
genomen besluit heeft voortdurende werking. Dat betekent dat het niet nodig is om periodiek
instemming te vragen.
De KNVB heeft met het oog op verwerking en verstrekking van data, protocollen opgesteld. Daarvan
wordt ook melding gedaan op de website. Documenten zijn beschikbaar voor elke geïnteresseerde.
(zie ook: https://www.knvb.nl/over-ons/contact/omgang-met-gegevens ). Individuele leden die niet
benaderd wensen te worden, kunnen dat – conform wettelijk verplichting – aangeven. De gegevens
worden dan verwijderd uit te verstrekken bestanden.
Voor wat betreft de verwerkersovereenkomsten, die door de KNVB zijn c.q. worden overeengekomen,
geldt dat daarop geheimhouding rust, evenals op de overeenkomsten (zoals
dienstenovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten en partnershipovereenkomsten) waartoe
deze verwerkersovereenkomsten zijn c.q. worden gesloten. Deze verwerkersovereenkomsten zijn dus
niet openbaar.
Indiener: Henk Bolhaar
Het onderstaande is gebaseerd op het verslag van de rvt, maar in het bestuursverslag mis ik aandacht
voor de volgende onderwerpen:
Eredivisie vrouwen
Zorgen worden geuit om te komen tot een volwaardige eredivisie. Een actieplan is mijns inziens
gewenst. Heeft de rvt de directie gevraagd om met een dergelijk plan te komen en zo niet, waarom
niet?
Centra voor Topsport en Onderwijs
De verslaglegging richt zicht nu eenzijdig op het feit dat Ajax met een jong-vrouwenelfal (beloften) is
gestart. Ik mis dat de rtv aandacht besteed aan de uitvoering van het Plan Vrouwenvoetbal. Daarin
staat een verdere ontwikkeling van het aantal CTO’s. In een latere fase is daarvan afgezien en is in
samenspraak met de clubs in de eredivisie gekozen dit seizoen te starten met een beloftencompetitie.
Reactie
In algemene zin geldt dat in het verslag een aantal punten is uitgelicht. Specifiek voor vrouwenvoetbal
geldt dat gedurende het seizoen meer aan de orde is geweest dan wordt uitgelicht in het verslag.
De ontwikkelingen gaan binnen het vrouwenvoetbal in veel opzichten razendsnel. Dat betekent dat
bestuur en directie op het dossier ‘vrouwenvoetbal’ veelvuldig moeten schakelen en aanpassen.
Voor wat betreft de eredivisie vrouwen geldt dat het bestuur door de RvT niet is verzocht specifiek op
dat punt te komen met een actieplan. De RvT acht dat ook niet nodig. Het bestuur deelt de
strategische koers met de RvT. Onderdeel van die koers is dat op dit moment onder regie van het
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directie/bestuur al wordt gewerkt aan een nieuw plan dat in brede zin de context moet bieden voor het
verder verankeren van het succes van vrouwenvoetbal en het duurzaam uitbouwen daarvan.
Onderdeel van dit plan is onmiskenbaar de noodzaak te komen tot een solide en evenwichtige
competitiepiramide voor vrouwen, inclusief een volwaardige eredivisie voor vrouwen.
Van de zijde van het bestuur kan worden toegevoegd dat graag in een volgende fase de ledenraad
deelgenoot wordt gemaakt van ideeën.
Seksuele intimidatie
Wat is de stand van zaken m.b.t. de aanbevelingen van de commissie De Vries? Wanneer worden
deze aanbevelingen omgezet in concreet beleid en zo nodig reglementaire aanpassingen?
Reactie
In het verband van NOC*NSF wordt intensief gewerkt aan de implementatie van de aanbevelingen
van de Commissie De Vries. Met het oog daarop is door NOC*NSF een taskforce ingericht waarin de
KNVB participeert. Momenteel worden diverse initiatieven ontwikkeld waarop direct wordt aangesloten
vanuit de KNVB. Te denken valt aan het versterken van de verbinding met politie en justitie, de
ontwikkeling van het Centrum voor veilige sport en de preventieve activiteiten (voorlichting en
bewustwording). Op dat laatste punt is ook noemenswaardig dat vanuit de KNVB in samenwerking
met PSV en de Stichting De Stilte Verbroken (van Renald Majoor) een pilot is gestart met
amateurvoetbalverenigingen rondom Eindhoven. De pilot heeft als doel via bewustwording te komen
tot beleid binnen verenigingen en tegelijkertijd te werken aan een netwerk tussen verenigingen op dit
thema. Bedoeling is na de pilot de aanpak ook op andere plekken in samenspraak met BVO’s te
introduceren.
Specifiek inzoomend op de reglementen:
In de voorjaarsvergadering van NOC*NSF is onder meer een aangepaste ‘Blauwdruk tuchtrecht
seksuele intimidatie in de sport’ vastgesteld. Deze blauwdruk ligt ten grondslag aan de KNVBreglementen dienaangaande. Dit betekent dat ook de KNVB-reglementen op dit punt onder loep
genomen moeten worden. Dat gaan we ook doen. We betrekken dan ook de bredere afweging wat we
als KNVB zelf moeten doen en waar we eventueel overstijgende samenwerkingen moet zoeken.
Keuze is daarbij gemaakt e.e.a. te agenderen voor de voorjaarsvergadering van 2019. Deze planning
is mede gekozen vanwege het feit dat in de aankomende vergadering van NOC*NSF (19 november
a.s.) wederom aanpassingen zullen worden voorgelegd. Binnen de KNVB kunnen we dan in één keer
keuzes maken en de reglementen conform updaten.

5.1 Bestuursverslag
Indiener: Henk Bolhaar
Evaluatie speeldagenkalender
In de inmiddels op SharePoint geplaatste presentatie staat onder Conclusie o.a. dat m.b.t. het seizoen
2018-19 is besloten de wedstrijden met Pasen en Pinksteren weer op 2e Paasdag en 2e Pinksterdag
te spelen. Hierin staat geen beperking dat dit alleen zou gaan om de districten West 1 en 2, terwijl in
het verslag van de vergadering van de rvt van 27 augustus 2018 deze beperking wel staat en dat de
wensen tot aanpassing niet in de overige districten uit de evaluatie blijkt en dat daarom daar geen
aanpassing heeft plaatsgevonden. Graag een opheldering over deze kennelijke tegenstrijdigheid.
Overigens verbaast het mij dat de wens tot aanpassing bijvoorbeeld niet in Oost is geuit omdat ik in
mijn kieskring veel negatieve signalen heb gekregen over het spelen op 1e Paas- en Pinksterdag.
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Voorts verzoek ik aan te geven of de aanpassingen m.b.t. de nacompetitie wel dit seizoen voor alle
districten wordt ingevoerd.
Reactie
De aanpassingen voor wat betreft Pasen en Pinksteren hebben niet alleen betrekking op West 1 en
West 2, maar gelden landelijk. Datzelfde geldt voor de aanpassingen in het kader van de
nacompetitie. De aanpassingen in de nacompetitie zijn opgenomen in de gepubliceerde p/dregelingen en dus van toepassing op het thans lopende seizoen 2018/’19.
Behoud van leden
Behoud leden naar mate ze ouder worden lukt minder. Hierbij wordt verwezen naar de uitstroomcijfers
in de leeftijdscategorie 19 t/m 30 jaar. Uit de ledenontwikkeling blijkt echter dat het aantal
seniorenleden het afgelopen jaar met zo’n 9.800 is gestegen. Ik zie hierin een discrepantie. Waar
komt de groei vandaan?
Reactie
De terugloop in het segment van 19 t/m 30 jarigen speelt langer dan het afgelopen seizoen. In die zin
is sprake van een trend. In het seizoen 2017/’18 stijgt het aantal senioren inderdaad licht. Die lichte
stijging laat onverlet dat het segment van 19 t/m 30 jarigen daarbinnen zorgen blijft baren.
KNVB Assist Contact
Kan er een planning worden gegeven wanneer dit seizoen de verdere uitrol naar de overige districten
plaatsvindt?
Reactie
De uitrol vindt vanaf heden plaats.
Daling ledenaantal pupillen
Uit de ledenontwikkeling blijkt dat de daling van het ledenaantal komt doordat er 16.000 pupillen
minder zijn. Is het bestuur voornemens in samenwerking met de clubs acties te ondernemen?
Reactie
Naar onze mening hebben we juist al diverse acties ingezet op dit vlak. We noemen er een paar:
• De plannen rondom de nieuwe wedstrijdvormen zijn mede tot ontwikkeling gekomen omdat
een lagere instroom en hogere uitstroom van jongste jeugd zich enige tijd geleden al
aftekenden. Spelvormen die met meer plezier beoefend worden, moeten bijdragen aan meer
instroom en minder uitstroom.
• Vanuit onderzoek weten we dat goede trainers essentieel zijn. Juist ook bij deze leeftijd.
Inzetten op kadercoaches die op de club helpen met het opleiden en ontwikkelen van
jeugdtrainers gaat bijdragen aan meer plezier.
• Het afgelopen seizoen zijn ook gericht campagnes ingezet op deze doelgroep. De volg-jevoeten-campagne is er zo een, maar vooral ook het persoonlijke welkom voor jeugdleden
door spelers en speelsters van Oranje en de OranjeLeeuwinnen.
Uiteraard houdt dit onderwerp de scherpe aandacht de komende periode.
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T.a.v. voorstel resultaatbestemming
Versterken infrastructuur meiden- en vrouwenvoetbal
Aan welke activiteiten wordt dit bedraag besteed? Wordt hierbij een link gelegd met het Plan
Vrouwenvoetbal en zo ja, op welke wijze?
Stimuleren opleiden & ontwikkelingen jeugdkader
Het bedrag wordt beschikbaar gesteld aan verenigingen. Op welke wijze hierop aanspraak maken en
hoe wordt hierover aan de verenigingen gecommuniceerd?
Impuls verenigingsondersteuning
Op welke thema’s worden de clubs versneld ondersteund?
Reactie
In algemene zin geldt dat met het oog op de bestemming van het resultaat op dit moment vooral de
vraag aan de orde is wat we willen gaan doen en waaraan we het willen besteden. De vraag hoe
e.e.a. exact wordt ingevuld is daarna een vraag van nadere uitwerking. Dat is ook niet in alle gevallen
al geheel uitgekristalliseerd. Dat geldt bijvoorbeeld voor het onderdeel ‘Stimuleren opleiden en
ontwikkelen jeugdkader’. Overigens schetst het voorstel wel een aantal concrete randvoorwaarden
waaraan de uitwerking moet voldoen. Dit maakt e.e.a. wel toetsbaar.
Kijkend naar de bestemming in het kader van vrouwenvoetbal is sprake van een ‘gelabelde’ bedrag,
die niet aan andere doeleinden kunnen worden bestemd. Voor bestemming zal zeker worden gekeken
naar intensivering van de trajecten met de specifieke vrouwenvoetbalbolwerken en de ondersteuning
van de clubs.
Voor wat betreft de impuls voor verenigingsondersteuning is niet op voorhand geclausuleerd in
thema’s. Ook hier geldt dat juist ruimte wordt gevraagd voor die trajecten en onderwerpen die in de
regio’s vragen om aandacht en waaraan we op dit moment als gevolg van keuzes en andere
prioriteiten niet of onvoldoende toekomen.

6.1 Commissie opvolging bondsvoorzitter
Indiener: Henk Bolhaar
Plan van aanpak/proces van werving
Voor de te voeren gesprekken wordt in eerste aanleg gekozen voor 2 commissies van 3 leden. Ik pleit
er voor deze commissies gemengd samen te stellen:
Commissie 1: 1 afgevaardigde AV, 1 afgevaardigde BV, ld RvC en als adviseur directeur/bestuurder
AV;
Commissie 2: 1 afgevaardigde AV, 1 afgevaardigde BV, ld RvT en als adviseur directeur/bestuurder
BV;
Reactie
Het pleidooi om bij de verdeling van de leden van de selectiecommissie over de twee gespreksronden
een gemengde samenstelling te kiezen, wordt onderschreven. In deze zin was ook de omschrijving
bedoeld in de notitie onder paragraaf 6.2, opsomming II.
De concrete verdeling was nog niet bepaald maar het bestuur kan zich voorstellen dat deze
plaatsvindt op de wijze als door Henk Bolhaar is beschreven.
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Profiel
- Ervaring in het voetbal: niet is een pré, maar bij voorkeur;
- Toevoegen: stelt zich onafhankelijk op van de beide secties (zie 5.1 van de notitie);
- Overleggen VOG is een vereiste;
Reactie
In het besef dat de notitie het product is van de commissie in opdracht van de bondsvergadering en daarmee - dat aanvullingen uiteindelijk besproken en beslist moeten worden in de bondsvergadering,
het volgende:
In de ogen van het bestuur liggen de gekozen formulering ‘pré’ en ‘bij voorkeur’ dicht bij elkaar. In de
notitie wordt ook nog eens benadrukt dat de kandidaat moet worden herkend als ‘van voetbal’.
De gesprekken in de commissie hebben geleid tot de keuze voor de formulering “(…) ervaring in het
voetbal is een pré”. Met die formulering denkt de commissie enerzijds recht te doen aan de
voorwaarde dat de nieuwe bondsvoorzitter ‘van voetbal’ is, maar anderzijds ook de ruimte te laten
zien dat kandidaten niet per definitie een (lang) trackrecord hoeven te hebben als bestuurder in het
voetbal.
In het toevoegen van de zinsnede dat de bondsvoorzitter zich onafhankelijk van beide secties opstelt,
zou het bestuur zich kunnen vinden. Datzelfde geldt voor de suggestie dat kandidaten een verklaring
omtrent gedrag moeten kunnen overleggen. Het bestuur stelt voor dat vanuit de vergadering deze
opmerkingen worden ingebracht tijdens de bondsvergadering.

6.2 Jaarverslag 2017/18
Indiener: Henk Bolhaar
Bestuursverslag 2017/18
(Blz. 9 Veilig Sportklimaat/Blz. 16 Agressie op de velden/KNVB in cijfers)
Uit de cijfers blijkt dat in het afgelopen seizoen het aantal gestaakte wedstrijden door
wanordelijkheden met maar liefst 31% is gestegen. In de wandelgangen hoor ik steeds vaker dat er,
met name in het lagere reservevoetbal, ook wedstrijden door wanordelijkheden worden gestaakt
waarvan geen aantekening op het wedstrijdformulier wordt gemaakt en hierop een afgesproken
uitslag wordt vermeld. In een recente column ‘Wegwezen als je niet in het voetbal thuishoort’ pleitte de
directeur/bestuurder om risicoclubs beter te kunnen aanpakken door striktere reglementen en een
waterdichte Code of Football. Ik onderschrijf dit pleidooi van harte en verzoek de ledenraad
amateurvoetbal en de bondsvergadering dit ook te doen en alle medewerking toe te zeggen voor een
aanpassing van de reglementen.
Reactie
Het bestuur is blij met de oproep van Henk Bolhaar.
Er gaat invulling gegeven worden aan een nieuwe impuls om ongewenst gedrag op de velden aan te
pakken en positief gedrag te stimuleren. De Code of football speelt hierbij een belangrijke rol. Maar er
is meer nodig. Onderdeel zal ook zijn dat de huidige reglementen tegen het licht worden gehouden.
Uitkomsten daarvan worden uiteraard – als nodig - op de daartoe bepaalde wijze in discussie
gebracht. Maar de krachtige ondersteuning op voorhand die spreekt uit de inbreng van Henk Bolhaar,
stellen wij op prijs.
(Blz. 17 Bestuurlijke onrust)
Vermeld wordt dat bondsvoorzitter Michael van Praag en Secretaris-Generaal Gijs de Jong samen
met directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee en directeur betaald voetbal Erik Gudde het
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bondsbestuur vormen. Dit is niet juist. Gijs de Jong is geen lid van het bondsbestuur.
Reactie
De opmerking wordt terecht gemaakt. De secretaris-generaal schuift weliswaar standaard aan bij
(vergaderingen van) het bondsbestuur, maar maakt daarvan geen onderdeel uit.
(Blz. 19 Negatieve effecten politieke keuzes)
Er wordt gewag gemaakt van een klankbordgroep die samen met bvo’s is opgericht. Is hierin ook een
vertegenwoordiging van de clubs in het amateurvoetbal opgenomen, bijvoorbeeld de
Belangenvereniging Amateurvoetbal (BAV)? Zo niet, dan pleit ik er voor een vertegenwoordiging van
de BAV toe te voegen aan de klankbordgroep omdat ook het amateurvoetbal geconfronteerd kan
worden met negatieve gevolgen (zie ook volgende punt).
Reactie
Bedoelde klankbordgroep is het fiscaal platform betaald voetbal, die overigens niet specifiek is
opgericht/ingesteld in verband met negatieve effecten van politieke keuzes. Naar de aard en inhoud
van de daar aan de orde zijnde onderwerpen, is toevoeging van vertegenwoordiging vanuit de BAV
niet geheel voor de hand liggend. E.e.a. laat onverlet dat we (ook) het perspectief van amateurvoetbal
scherp in de gaten houden.
(Blz. 19 Convenant Jeugdvoetbal)
Wat zijn voor het amateurvoetbal m.b.t. het Convenant Jeugdvoetbal de financiële gevolgen van de
verhoging van het Btw-tarief van 6 naar 9%?
Reactie
Aan de verhoging van het lage BTW tarief van 6 naar 9% zijn geen gevolgen verbonden, omdat het
verschil tussen het lage en hoge tarief (9% t.o.v. 21%, zijnde 12%) in lijn ligt met het verschil ten tijde
van het sluiten van het convenant in 1996 (destijds 6% t.o.v. 17,5% zijnde 11,5%).
Jaarrekening 2017/18
(Blz. 25 Bezoldiging bestuurders)
Vermeld wordt dat de leden van het bondsbestuur onbezoldigd zijn. Dat was tot 7 november 2017 het
geval. Daarna trad het nieuwe bondsbestuur aan, bestaande uit de voorzitter (onbezoldigd) en de
directeuren amateur- en betaald voetbal (beide vanuit deze functie bezoldigd).
Reactie
De directeuren amateur- en betaald voetbal zijn inderdaad beiden vanuit deze functie bezoldigd. Ter
voorkoming van misverstanden, ze krijgen geen specifieke (aanvullende) vergoeding voor hun
lidmaatschap van het bondsbestuur.

7.2 Bezoldiging Raad van Toezicht
Indiener: Jan Bosch
[Door Jan Bosch is een schrijven gericht aan de directeur/bestuurder. In het kader van deze V&A
destilleren we daaruit de volgende vragen:]
Wil amateurvoetbal de RvT bezoldigen omdat betaald voetbal dit ook doet?
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Reactie
Met de notitie die aan de agenda is toegevoegd is met zorg geprobeerd het beeld te schetsten welke
aspecten voor het bestuur een rol spelen bij de overweging te komen tot bezoldiging van de Raad van
Toezicht. Die aspecten omvatten meer dan enkel de gedachte dat bezoldiging van de RvT moet,
omdat de RvC ook bezoldigd is.
Hoe ligt de relatie met het rapport van de Commissie Scheiding der Machten waarin de conclusie
getrokken wordt voor de tuchtrechtelijke organen niet te besluiten tot bezoldiging?
Reactie
In de notitie wordt in paragraaf 5 ook ingegaan op dit punt. Het bestuur heeft als eerste de afweging
gemaakt of de Raad van Toezicht bezoldigd zou moeten zijn. Vervolgens geldt dan de vraag of
andere groepen eventueel ook in aanmerking zouden moeten komen. In dat licht heeft het bestuur
gekeken naar de bevindingen van de Commissie Scheiding der Machten en conclusies van de
commissie laten wegen.
Wat is de gespecificeerde onderbouwing van de grotere inzet van de RvT?
Reactie
Gepoogd is in alle realiteit toe te lichten in de notitie waar het grotere beroep dat wij doen op de leden
van de RvT in zit. In dit verband verwijzen we naar paragraaf 3 van de notitie. Waarbij wij eraan
hechten nogmaals te benadrukken dat het het geheel aan gepresenteerde overwegingen is dat leidt
tot de conclusie dat bezoldiging gepast zou zijn.

7.3 Zittingstermijn ledenraad
Indiener: Henk Hoiting
Agendapunt 7.3 stelt voor te besluiten dat in de voorjaarsvergadering van de ledenraad een besluit
genomen gaat worden over de zittingstermijn van de ledenraad. Naar aanleiding van de
voorgeschiedenis had ik verwacht dat we in de vergadering van 24 november daarover een besluit
zouden nemen. In de discussie hierover bleek immers dat de ledenraad in meerderheid het geen
goede zaak vindt dat een zittende ledenraad een besluit neemt over de verlenging van de eigen
termijn. Daarom was de verlenging van 3 naar 4 jaar niet aan de orde voor de zittende raad.
Het genoemde voorstel onder punt 7.3 betekent dat de ledenraad in mei ofwel toch een besluit dient
te nemen over de eigen zittingstermijn, of dat dit pas over 3 jaar ingaat. In je argumenten bij dit
voorstel noem je dat dit organisatiebreed beschouwt moet worden, maar dat er geen noodzaak is tot
uniformiteit in deze. Dit indachtig zouden we dus op 24 november een besluit hierover kunnen nemen.
Een reactie van NOC/NSF is mijns inziens niet relevant, omdat het daarbij volgens mij om de totale
termijn van 12 jaar gaat en niet over de zittingsperiodes.
Reactie
Wij delen het beeld van Henk Hoiting dat de meerderheid van de ledenraad de mening was
toegedaan dat de zittende ledenraad niet diende te besluit over de verlenging van de eigen termijn.
Voor wat betreft het vervolg en de agendering speelden vervolgens zaken in samenhang een rol:
• De vraag of gekomen moet worden tot een andere duur van de zittingstermijn (binnen de
kaders van de maximale 12 jaar) verdient bij voorkeur in het bredere perspectief van de
organisatie genomen te worden.
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•
•
•

Het lijkt niet logisch de zittingstermijn van één categorie betrokkenen te veranderen van 3
naar 4 jaar terwijl anderen op 3 jaar blijven. Het kan (reglementair) ultimo wel. Vandaar de
opmerking over (geen) noodzaak van uniformiteit.
Praktisch gezien kregen/krijgen we niet organisatie-breed de discussie gevoerd en met
draagvlak besloten voor 24 november.
Het punt van het verlengen van de ‘eigen’ termijn krijgt een andere dimensie als voorafgaand
aan die termijn nadrukkelijk (en door een andere ledenraad) is besloten dat de looptijd kan
gaan wijzigingen. Met de formulering van het huidige voorstel is die eventuele aanpassing ook
geclausuleerd tot óf 3 jaar (handhaven) óf 4 jaar.

Gelet op het voorgaande meent het bestuur met het voorstel als geagendeerd
1. recht te doen aan de discussie over de lengte van de termijn enerzijds en de wenselijkheid
van brede afweging anderzijds
2. besluitvorming niet (verder) op de lange baan te schuiven maar in een perspectief te plaatsen
van besluiten op een overzichtelijke termijn,
3. (voldoende) rekening te houden met het uitgangspunt dat zittende leden niet zomaar eigen
termijnen verlengen, door aankondiging en inkadering.
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8. REGLEMENTAIRE AANGELEGENHEDEN:
8.1

AV - Reglement overschrijvingsbepalingen amateurvoetbal

Te nemen besluit
Vaststellen toevoeging van nieuwe categorie aan Artikel 1 van het reglement
overschrijvingsbepalingen amateurvoetbal.
Toelichting
Gebleken is dat in Artikel 1 gericht op de overschrijvingsbepalingen, een ‘categorie’ spelers niet was
opgenomen. Door deze categorie onder g toe te voegen is dat opgelost. Hierdoor verschuift de
lettering bij de categorieën en moet in Artikel 7 een letter aangepast worden.

Terug naar inhoudsopgave
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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 speler van een
buitenlandse club naar een
amateurvereniging waarbij hij als speler
aan bindende wedstrijden wenst deel te
nemen.

2.

Terug naar inhoudsopgave

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;
gh. de overschrijving van een speler van een
buitenlandse club naar een
amateurvereniging waarbij hij als speler
aan bindende wedstrijden wenst deel te
nemen.
2. (ongewijzigd)
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Artikel 7 – De termijnen voor indiening van een aanvraag en aanvang speelgerechtigdheid
1.
1. (ongewijzigd)
2. Voor de overschrijvingen genoemd in artikel
2. Voor de overschrijvingen genoemd in artikel
1 lid 1 onder d en g van dit reglement gelden
1 lid 1 onder d en g h van dit reglement
twee jaarlijkse overschrijvingsperiodes:
gelden twee jaarlijkse
a. in de zomer gedurende een periode van
overschrijvingsperiodes:
12 weken;
a. in de zomer gedurende een periode van
b. in de winter gedurende een periode van 4
12 weken;
weken.
b. in de winter gedurende een periode van 4
weken.
3.
3. (ongewijzigd)
4. Indien overschrijving wordt verleend, wordt
4. Indien overschrijving wordt verleend, wordt
de speler:
de speler:
a. zoals genoemd in artikel 1 lid 1 onder a, b
a. zoals genoemd in artikel 1 lid 1 onder a, b
en e van dit reglement per 1 juli
en e van dit reglement per 1 juli
daaropvolgend speelgerechtigd voor zijn
daaropvolgend speelgerechtigd voor zijn
nieuwe club;
nieuwe club;
b. zoals genoemd in artikel 1 lid 1 onder c, d
b. zoals genoemd in artikel 1 lid 1 onder c, d
en g van dit reglement uiterlijk een maand
en g h van dit reglement uiterlijk een
na de datum waarop het verzoek tot
maand na de datum waarop het verzoek
overschrijving het bondsbureau of het
tot overschrijving het bondsbureau of het
steunpunt heeft bereikt, speelgerechtigd
steunpunt heeft bereikt, speelgerechtigd
voor zijn nieuwe club.
voor zijn nieuwe club.
5. t/m 7.
5. t/m 7. (ongewijzigd)

TOELICHTING
Bovengenoemde wijzigingen worden voorgesteld in verband met de overschrijving van een
jeugdspeler uitkomend als amateurspeler voor een betaaldvoetbalorganisatie naar een buitenlandse
club.

Terug naar inhoudsopgave
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8.2

AV - Reglement Tuchtrechtspraak amateurvoetbal: screening (relatiecode)

Te nemen besluit
Vaststellen van:
•
Aanpassingen in Artikel 39 – Omzetting van de voorwaardelijke in een onvoorwaardelijke straf
•
Aanpassingen in Artikel 46 – Aanhangig maken door een aangifte, melding of rapportage
•
Aanpassingen in Artikel 47 – Aanhangig maken door een aantekening op het wedstrijdformulier
•
Aanpassingen in Artikel 52 – Schriftelijk verweer
•
Aanpassingen in Artikel 53 – Schriftelijke getuigenverklaringen
•
Aanpassingen in Artikel 55 – Verzoek oproeping getuigen
•
Aanpassingen in Artikel 70 – Verslaglegging door de commissie
•
Aanpassingen in Artikel 75 – Verhoor getuigen buiten aanwezigheid van betrokkene
•
Aanpassingen in Artikel 92 – Beroepschrift
Toelichting
Feitelijk zijn ‘de relatienummers’ geen nummers maar combinaties van cijfers en letters. Voorgesteld
wordt dan ook om in de bovenstaande artikelen ‘relatienummer’ te wijzigen in ‘relatiecode’.

Terug naar inhoudsopgave
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Artikel 39 – Omzetting van de voorwaardelijke in een onvoorwaardelijke straf
1. t/m 4.
1. t/m 4. (ongewijzigd)
5. a. Het verweer als bedoeld in lid 4 van dit
5. a. Het verweer als bedoeld in lid 4 van dit
artikel dient schriftelijk en met redenen
artikel dient schriftelijk en met redenen
omkleed binnen vier werkdagen na
omkleed binnen vier werkdagen na
verzending van de mededeling in het bezit
verzending van de mededeling in het bezit
van de aanklager te zijn.
van de aanklager te zijn.
b. Het verweerschrift dient te zijn voorzien
b. Het verweerschrift dient te zijn voorzien
van de naam, de voorletter(s) en het
van de naam, de voorletter(s) en het
relatienummer van betrokkene, of - indien
relatienummer de relatiecode van
betrokkene een vereniging is - van de
betrokkene, of - indien betrokkene een
naam en het relatienummer van de
vereniging is - van de naam en het
vereniging en van de naam, de
relatienummer de relatiecode van de
voorletter(s), het relatienummer en de
vereniging en van de naam, de
functie van degene die namens de
voorletter(s), het relatienummer de
vereniging verweer voert.
relatiecode en de functie van degene die
c. Toezending kan per post of e-mail
namens de vereniging verweer voert.
plaatsvinden.
c. Toezending kan per post of e-mail
d. Bij twijfel over de identiteit van de
plaatsvinden.
afzender, kunnen de tuchtrechtelijke
d. Bij twijfel over de identiteit van de
organen nazending van een getekend
afzender, kunnen de tuchtrechtelijke
exemplaar per post gelasten.
organen nazending van een getekend
exemplaar per post gelasten.
6. t/m 10.
6. t/m 10. (ongewijzigd)
Artikel 46 – Aanhangig maken door een aangifte, melding of rapportage
1. Bij een aangifte, melding of rapportage is de
1. Bij een aangifte, melding of rapportage is de
aangever, melder of scheidsrechter verplicht
aangever, melder of scheidsrechter verplicht
zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven:
zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven:
a. de overtreding;
a. de overtreding;
b. door wie, waar en wanneer de overtreding
b. door wie, waar en wanneer de overtreding
is begaan;
is begaan;
c. de naam, de voorletter(s), het adres en c. de naam, de voorletter(s), het adres en indien bekend - het relatienummer van elk
indien bekend - het relatienummer de
van de eventuele getuigen.
relatiecode van elk van de eventuele
getuigen.
2. De aangever of melder is bovendien verplicht 2. De aangever of melder is bovendien verplicht
te vermelden:
te vermelden:
a. zijn naam, voorletter(s), adres en
a. zijn naam, voorletter(s), adres en
eventueel e-mailadres en relatienummer;
eventueel e-mailadres en relatienummer
b. de bron waarop hij zijn schriftelijke
relatiecode;
aangifte of melding heeft gebaseerd.
b. de bron waarop hij zijn schriftelijke
aangifte of melding heeft gebaseerd.
Artikel 47 – Aanhangig maken door een aantekening op het wedstrijdformulier
1. Bij de aantekening op het wedstrijdformulier
1. Bij de aantekening op het wedstrijdformulier
is de scheidsrechter verplicht op het
is de scheidsrechter verplicht op het
wedstrijdformulier te vermelden:
wedstrijdformulier te vermelden:
a. de naam, de voorletter(s), de
a. de naam, de voorletter(s), de
geboortedatum, het adres en het
geboortedatum, het adres en het
relatienummer van de betrokkene;
Terug naar inhoudsopgave
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b. de aard van de voor, tijdens of na de
wedstrijd gepleegde overtreding onder
vermelding van de code.

2. t/m 5.
Artikel 52 – Schriftelijk verweer
1.
2. Een verweerschrift dient te zijn voorzien van
de naam, de voorletter(s) en het
relatienummer van betrokkene, of - indien
betrokkene een vereniging is - van de naam
en het relatienummer van de vereniging en
van de naam, de voorletter(s), het
relatienummer en de functie van degene die
namens de vereniging verweer voert.

3. t/m 5.

relatienummer de relatiecode van de
betrokkene;
b. de aard van de voor, tijdens of na de
wedstrijd gepleegde overtreding onder
vermelding van de code.
2. t/m 5. (ongewijzigd)

1. (ongewijzigd)
2. Een verweerschrift dient te zijn voorzien van
de naam, de voorletter(s) en het
relatienummer de relatiecode van
betrokkene, of - indien betrokkene een
vereniging is - van de naam en het
relatienummer de relatiecode van de
vereniging en van de naam, de voorletter(s),
het relatienummer de relatiecode en de
functie van degene die namens de
vereniging verweer voert.
3. t/m 5. (ongewijzigd)

Artikel 53 – Schriftelijke getuigenverklaringen
1. t/m 3.
4. De schriftelijke getuigenverklaringen dienen
voorzien te zijn van de naam, de
voorletter(s), het adres en - indien de getuige
lid is van de KNVB - het relatienummer van
de getuige.

1. t/m 3. (ongewijzigd)
4. De schriftelijke getuigenverklaringen dienen
voorzien te zijn van de naam, de
voorletter(s), het adres en - indien de getuige
lid is van de KNVB - het relatienummer de
relatiecode van de getuige.

Artikel 55 – Verzoek oproeping getuigen
1. Betrokkene is bevoegd voor de aanvang van
een mondeling onderzoek de aanklager
schriftelijk te verzoeken maximaal drie
getuigen op te roepen onder vermelding van
de naam, de voorletter(s), het adres en indien de getuige lid is van de KNVB - het
relatienummer van de getuige en onder
opgave van de feiten waarover elk van de
getuigen kan verklaren.
2. en 3.

1. Betrokkene is bevoegd voor de aanvang van
een mondeling onderzoek de aanklager
schriftelijk te verzoeken maximaal drie
getuigen op te roepen onder vermelding van
de naam, de voorletter(s), het adres en indien de getuige lid is van de KNVB - het
relatienummer de relatiecode van de getuige
en onder opgave van de feiten waarover elk
van de getuigen kan verklaren.
2. en 3. (ongewijzigd)

Artikel 70 – Verslaglegging door de commissie
1.
2. Van elk van de verhoren door een lid van de
kamer overeenkomstig artikel 21 lid 8 onder
a van dit reglement wordt een verslag
gemaakt, in welk verslag worden
opgenomen:

1. (ongewijzigd)
2. Van elk van de verhoren door een lid van de
kamer overeenkomstig artikel 21 lid 8 onder
a van dit reglement wordt een verslag
gemaakt, in welk verslag worden
opgenomen:
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a. de naam, de voorletter(s) en het
relatienummer van het verhorende lid van
de kamer;
b. de naam, de voorletter(s) en - indien lid
van de KNVB - het relatienummer van de
verhoorde persoon;
c. de naam, de voorletter(s) en - indien lid
van de KNVB - het relatienummer van
andere bij het verhoor aanwezige
personen;
d. de volledige en ondertekende verklaring
van de verhoorde persoon.
3.

a. de naam, de voorletter(s) en het
relatienummer de relatiecode van het
verhorende lid van de kamer;
b. de naam, de voorletter(s) en - indien lid
van de KNVB - het relatienummer de
relatiecode van de verhoorde persoon;
c. de naam, de voorletter(s) en - indien lid
van de KNVB - het relatienummer de
relatiecode van andere bij het verhoor
aanwezige personen;
d. de volledige en ondertekende verklaring
van de verhoorde persoon.
3. (ongewijzigd)

Artikel 75 – Verhoor getuigen buiten aanwezigheid van betrokkene
1.
1. (ongewijzigd)
2. Van elk van de verhoren overeenkomstig het 2. Van elk van de verhoren overeenkomstig het
vorige lid wordt een verslag gemaakt, in welk
vorige lid wordt een verslag gemaakt, in welk
verslag worden opgenomen:
verslag worden opgenomen:
a. de namen, voorletters en relatienummers
a. de namen, voorletters en relatienummers
van de leden van de kamer;
relatiecodes van de leden van de kamer;
b. de naam, de voorletter(s) en het
b. de naam, de voorletter(s) en het
relatienummer van de aanklager;
relatienummer de relatiecode van de
c. de naam, de voorletter(s) en - indien lid
aanklager;
van de KNVB - het relatienummer van de
c. de naam, de voorletter(s) en - indien lid
verhoorde persoon;
van de KNVB - het relatienummer de
d. de volledige en ondertekende verklaring
relatiecode van de verhoorde persoon;
van de verhoorde persoon.
d. de volledige en ondertekende verklaring
van de verhoorde persoon.
3. t/m 6.
3. t/m 6. (ongewijzigd)
Artikel 92 – Beroepschrift
1.
2. a. Het beroepschrift van betrokkene dient te
zijn voorzien van de naam, de
voorletter(s) en het relatienummer van
betrokkene of - indien betrokkene een
vereniging is - van de naam, en het
relatienummer van de vereniging en de
naam, de voorletter(s), het relatienummer
en de functie van degene die namens de
vereniging beroep instelt.
b. Het beroepschrift van de aanklager
vermeldt de naam van de aanklager.
3. t/m 6.

1. (ongewijzigd)
2. a. Het beroepschrift van betrokkene dient te
zijn voorzien van de naam, de
voorletter(s) en het relatienummer de
relatiecode van betrokkene of - indien
betrokkene een vereniging is - van de
naam, en het relatienummer de
relatiecode van de vereniging en de
naam, de voorletter(s), het relatienummer
de relatiecode en de functie van degene
die namens de vereniging beroep instelt.
b. Het beroepschrift van de aanklager
vermeldt de naam van de aanklager.
3. t/m 6. (ongewijzigd)

TOELICHTING
Feitelijk zijn de relatienummers geen nummers maar combinaties van cijfers en letters. Voorgesteld
wordt dan ook om in de bovenstaande artikelen relatienummer te wijzigen in relatiecode.
Terug naar inhoudsopgave
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8.3

AV - Reglement Tuchtrechtspraak amateurvoetbal: screening.

Te nemen besluit
Vaststellen
•
Artikel 18 – Bevoegdheden arbeidsorganisatie namens de aanklager
•
Artikel 29 – Maatregelen
•
Artikel 36 – Schorsing
•
Artikel 97 – Kosten van het beroep
•
Artikel 98 – Herzieningsprocedure
Toelichting
Alle wijzigingen worden voorgesteld in het kader van periodieke screening van de reglementen.
De wijzigingen worden hieronder kort toegelicht:
•
Artikel 18
Hierdoor ontstaat voor de arbeidsorganisatie werkende voor de aanklager de mogelijkheid om
bij schikkingsvoorstellen de maatregel dat de wedstrijd (uit)gespeeld moet worden op te
leggen. Derhalve zijn de medewerkers aanklager niet langer verplicht alle niet gespeelde en
gestaakte wedstrijden aan de aanklager voor te leggen. Pas wanneer de arbeidsorganisatie
over deze mogelijkheid tot schikken beschikt kan ook de verplichting tot vergoeding van
gemaakte kosten (zaalhuur bij niet opkomen) zelfstandig in het schikkingsvoorstel worden
opgenomen (artikel 30 lid 3 RTA).
•

Artikel 29
Door de voorgestelde mogelijkheid voor de medewerkers aanklager om binnen het mandaat
de maatregel dat de wedstrijd (uit)gespeeld moet worden op te leggen, dient artikel 29 lid 1
sub b gewijzigd te worden met de toevoeging dat tevens namens de aanklager, in geval van
een schikkingsvoorstel, voorwaarden gesteld kunnen worden tot (uit)spelen van een wedstrijd.

•

Artikel 36
De vraag leefde hoe om te gaan met een training Sport en Gedrag II in combinatie met een
schorsing, omdat volgens Halt deze straf de re-integratie van betrokkene beperkt. Om aan
deze wens van Halt te kunnen voldoen, wordt deze toevoeging in artikel 36 voorgesteld.

•

Artikel 97
Wanneer een beroepschrift niet ontvankelijk wordt verklaard, worden de kosten van een
schriftelijke behandeling in beginsel in rekening gebracht. Dit blijkt onvoldoende uit het huidige
reglement, vandaar het voorstel tot wijziging.

•

Artikel 98
De periode tussen uitspraak en innen bedrag kan variëren van een dag tot vier weken. Dit
heeft gevolgen voor de mogelijkheid tot herziening (kan alleen als de geldboete nog niet
geïncasseerd is). Met de voorgestelde wijziging wordt de herzieningsprocedure toch mogelijk
als de boete al is geïnd en binnen twee maanden na verzending van de uitspraak om
herziening wordt verzocht.
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Artikel 18 – Bevoegdheden arbeidsorganisatie namens de aanklager
1.
1. (ongewijzigd)
2. Ingevolge het mandaat als bedoeld in artikel
2. Ingevolge het mandaat als bedoeld in artikel
12, lid 3 van dit reglement kan de
12, lid 3 van dit reglement kan de
arbeidsorganisatie geen ander
arbeidsorganisatie geen ander
schikkingsvoorstel aan betrokkene doen dan:
schikkingsvoorstel aan betrokkene doen dan:
a. een berisping;
a. een berisping;
b. een boete van maximaal € 400,-;
b. een boete van maximaal € 400,-;
c. een uitsluiting van maximaal acht
c. een uitsluiting van maximaal acht
wedstrijden of maximaal drie maanden;
wedstrijden of maximaal drie maanden;
d. een ontzegging van het recht tot het
d. een ontzegging van het recht tot het
uitoefenen van een functie binnen een
uitoefenen van een functie binnen een
vereniging voor maximaal acht
vereniging voor maximaal acht
wedstrijden of maximaal drie maanden;
wedstrijden of maximaal drie maanden;
e. maximaal twee wedstrijdpunten in
e. maximaal twee wedstrijdpunten in
mindering.
mindering;
f. een maatregel als genoemd in artikel 29
lid 1 onder b van dit reglement.
3. t/m 7.
3. t/m 7. (ongewijzigd)
TOELICHTING
Hierdoor ontstaat voor de arbeidsorganisatie werkende voor de aanklager de mogelijkheid om bij
schikkingsvoorstellen de maatregel dat de wedstrijd (uit)gespeeld moet worden op te leggen. Derhalve
zijn de medewerkers aanklager niet langer verplicht alle niet gespeelde en gestaakte wedstrijden aan
de aanklager voor te leggen. Pas wanneer de arbeidsorganisatie over deze mogelijkheid tot schikken
beschikt kan ook de verplichting tot vergoeding van gemaakte kosten (zaalhuur bij niet opkomen)
zelfstandig in het schikkingsvoorstel worden opgenomen (artikel 30 lid 3 RTA).
Artikel 29 – Maatregelen
1. Om een goed verloop van de competitie te
waarborgen, kunnen aan verenigingen de
volgende maatregelen worden opgelegd:
a. het aanmerken van de bereikte stand van
een niet-uitgespeelde wedstrijd als
eindstand;
b. het opnieuw vaststellen van de gehele
wedstrijd of een gedeelte daarvan, onder
door de commissie vast te stellen
voorwaarden met overeenkomstige
toepassing van artikel 23 van het
Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal;
c. het doen spelen van de opnieuw
vastgestelde wedstrijd of van het gedeelte
van de opnieuw vastgestelde wedstrijd op
het terrein van de tegenpartij of op een
ander terrein;
d. het spelen van thuiswedstrijden, waarbij
geen andere personen toegang mogen
hebben dan in de uitspraak vermeld, met
een maximum van drie wedstrijden;
Terug naar inhoudsopgave

1. Om een goed verloop van de competitie te
waarborgen, kunnen aan verenigingen de
volgende maatregelen worden opgelegd:
a. het aanmerken van de bereikte stand van
een niet-uitgespeelde wedstrijd als
eindstand;
b. het opnieuw vaststellen van de gehele
wedstrijd of een gedeelte daarvan, onder
door de commissie of, in geval van een
schikkingsvoorstel, namens de aanklager,
vast te stellen voorwaarden met
overeenkomstige toepassing van artikel
23 van het Reglement Wedstrijden
Amateurvoetbal;
c. het doen spelen van de opnieuw
vastgestelde wedstrijd of van het gedeelte
van de opnieuw vastgestelde wedstrijd op
het terrein van de tegenpartij of op een
ander terrein;
d. het spelen van thuiswedstrijden, waarbij
geen andere personen toegang mogen
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e. het voor ten hoogste twee jaar weren van
bepaalde personen van de
accommodaties die in gebruik zijn bij de
vereniging;
f. het geven van voorschriften teneinde de
orde bij de in dit lid bedoelde wedstrijden
te handhaven.

2. en 3.

hebben dan in de uitspraak vermeld, met
een maximum van drie wedstrijden;
e. het voor ten hoogste twee jaar weren van
bepaalde personen van de
accommodaties die in gebruik zijn bij de
vereniging;
f. het geven van voorschriften teneinde de
orde bij de in dit lid bedoelde wedstrijden
te handhaven.
2. en 3. (ongewijzigd)

TOELICHTING
Door de voorgestelde mogelijkheid voor de medewerkers aanklager om binnen het mandaat de
maatregel dat de wedstrijd (uit)gespeeld moet worden op te leggen, dient artikel 29 lid 1 sub b
gewijzigd te worden met de toevoeging dat tevens namens de aanklager, in geval van een
schikkingsvoorstel, voorwaarden gesteld kunnen worden tot (uit)spelen van een wedstrijd.
Artikel 36 – Schorsing
1.
2. Gedurende de schorsing mag de betrokkene
niet de aan het lidmaatschap van de KNVB
verbonden rechten - hoe ook genaamd uitoefenen, met uitzondering van het recht
om in beroep te gaan tegen de opgelegde
schorsing en van het recht om op enig
moment een herzieningsverzoek of een
gratieverzoek of in te dienen.
3. Indien betrokkene een natuurlijk persoon is,
behoren tot de in lid 2 van dit artikel
bedoelde rechten in elk geval het recht:
a. deel te nemen aan wedstrijden en aan
trainingen;
b. een functie binnen de KNVB en bij een
vereniging te vervullen;
c. overschrijving naar een andere vereniging
te krijgen.

4. en 5.
6. Indien betrokkene lid is van een vereniging, is die
vereniging verplicht de betrokkene voor de in de
Terug naar inhoudsopgave

1. (ongewijzigd)
2. (ongewijzigd)

3. Indien betrokkene een natuurlijk persoon is,
behoren tot de in lid 2 van dit artikel
bedoelde rechten in elk geval het recht:
a. deel te nemen aan wedstrijden en aan
trainingen;
b. een functie binnen de KNVB en bij een
vereniging te vervullen;
c. overschrijving naar een andere vereniging
te krijgen.
4. Indien de uitvoerder van een alternatieve
interventie in het belang van betrokkene
deelname aan trainingen en/of het vervullen
van een functie binnen de KNVB en/of bij
een vereniging noodzakelijk acht, kan na
overleg met de vereniging van betrokkene
door de aanklager een uitzondering worden
gemaakt op het bepaalde in lid 3 sub a en b
van dit artikel. Deze uitzondering is van
kracht nadat dit schriftelijk aan betrokkene is
medegedeeld door de aanklager.
45. en 56. (hernummeren)
67. (ongewijzigd)
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uitspraak bepaalde termijn als lid van de
vereniging te schorsen.

7. en 8.

78. en 89. (hernummeren)

TOELICHTING
De vraag leefde hoe om te gaan met een training Sport en Gedrag II in combinatie met een schorsing,
omdat volgens Halt deze straf de re-integratie van betrokkene beperkt. Om aan deze wens van Halt te
kunnen voldoen, wordt deze toevoeging in artikel 36 voorgesteld.
Artikel 97 – Kosten van het beroep

1.t/m 5.

1. Indien de commissie van beroep het beroep
niet ontvankelijk verklaart:
a. komen de kosten van de
beroepsprocedure voor rekening van de
KNVB indien het beroep was ingesteld
door de aanklager;
b. veroordeelt de commissie van beroep
betrokkene tevens tot vergoeding van de
aan de behandeling van het beroep
verbonden kosten, indien het beroep was
ingesteld door betrokkene.
12. t/m 56. (hernummeren)

TOELICHTING
Wanneer een beroepschrift niet ontvankelijk wordt verklaard, worden de kosten van een schriftelijke
behandeling in beginsel in rekening gebracht. Dit blijkt onvoldoende uit het huidige reglement, vandaar
het voorstel tot wijziging.
Artikel 98 – Herzieningsprocedure
1.
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;
b. waartegen geen beroep kan worden
ingesteld.

3. t/m 10

1. (ongewijzigd)
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. t/m 10 (ongewijzigd)

TOELICHTING
De periode tussen uitspraak en innen bedrag kan variëren van een dag tot vier weken. Dit heeft
gevolgen voor de mogelijkheid tot herziening (kan alleen als de geldboete nog niet geïncasseerd is).
Met de voorgestelde wijziging wordt de herzieningsprocedure toch mogelijk als de boete al is geïnd en
binnen twee maanden na verzending van de uitspraak om herziening wordt verzocht.
Terug naar inhoudsopgave
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8.4

BOND - Statuten: degradatie beloftenteams uit derde divisie en screening

Te nemen besluit tijdens de Bondsvergadering
Vaststellen schrappen van Artikel 6 – Leden lid 2, en aanpassing in Artikel - Verplichtingen van de
leden.
Toelichting
Op de buitengewone bondsvergadering d.d. 7 juni 2018 is voorgesteld om met ingang van seizoen
2019/’20 het aantal beloftenteams in de voetbalpiramide als volgt te fixeren:
•
beloftenteams in de eerste divisie betaald voetbal;
•
zes beloftenteams in het amateurvoetbal, waarvan:
➢
twee beloftenteams in de tweede divisie;
➢
twee x twee beloftenteams in de derde divisie zaterdag / zondag;
•
invoeren beloftencompetitie onder de derde divisie.
Nu de beloftenteams niet verder kunnen degraderen dan de derde divisie, kan een deel van artikel 6
lid 2 van de Statuten worden geschrapt. Dat is de kern van het hierbij gevoegde voorstel tot
aanpassing van de Statuten (agendapunt 11.2.1.). Beloftenteams die degraderen uit de derde divisie,
degraderen naar de door het bestuur betaald voetbal georganiseerde reservecompetitie betaald
voetbal (een competitie voor tweede elftallen van betaaldvoetbalorganisaties).
De screening heeft betrekking op een tekstuele aanpassing in artikel 7 lid 2 van de Statuten.

Terug naar inhoudsopgave
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Artikel 6 – Leden
1.
2.
Als gewoon lid kunnen worden
toegelaten:
(…)
b. Stichtingen, naamloze vennootschappen
en besloten vennootschappen, anders
dan genoemd in lid 2 onder a.3, alle voor
zover zij zich ten doel stellen om
uitsluitend deel te nemen aan:
- de competities van de sectie betaald
voetbal;
- de competities om de KNVB-beker;
- de competitie eredivisie vrouwen;
- de mannen veldvoetbalcompetities
tweede en derde divisie van de sectie
amateurvoetbal met hun tweede team;
- in geval van degradatie uit
voornoemde competitie derde divisie,
de mannen veldvoetbalcompetities
voor standaardelftallen van de sectie
amateurvoetbal anders dan
voornoemde competities tweede en
derde divisie, met hun tweede team;
- de landelijke jeugdcompetities voor
spelers in de leeftijdsklassen Onder
19, Onder 18, Onder 17, Onder 16,
Onder 15, Onder 14, Onder 13, Onder
12, Onder 11, Onder 10, Onder 9,
Onder 8 Onder 7 en Onder 6 voor
zover zij voldoen aan de voorwaarden
als genoemd in artikel 13 lid 1 en 3
van het Algemeen Reglement; of
- in geval van degradatie uit de
voornoemde landelijke
jeugdcompetities, de door de sectie
amateurvoetbal te organiseren
jeugdcompetities voor spelers in de
leeftijdsklassen Onder 19, Onder 18,
Onder 17, Onder 16, Onder 15, Onder
14, Onder 13, Onder 12, Onder 11,
Onder 10, Onder 9, Onder 8 Onder 7
en Onder 6;
(…)
3. t/m 7.
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1. (ongewijzigd)
2.
Als gewoon lid kunnen worden
toegelaten:
(…)
b. Stichtingen, naamloze vennootschappen
en besloten vennootschappen, anders
dan genoemd in lid 2 onder a.3, alle voor
zover zij zich ten doel stellen om
uitsluitend deel te nemen aan:
- de competities van de sectie betaald
voetbal;
- de competities om de KNVB-beker;
- de competitie eredivisie vrouwen;
- de mannen veldvoetbalcompetities
tweede en derde divisie van de sectie
amateurvoetbal met hun tweede team;
- in geval van degradatie uit
voornoemde competitie derde divisie,
de mannen veldvoetbalcompetities
voor standaardelftallen van de sectie
amateurvoetbal anders dan
voornoemde competities tweede en
derde divisie, met hun tweede team;
- de landelijke jeugdcompetities voor
spelers in de leeftijdsklassen Onder
19, Onder 18, Onder 17, Onder 16,
Onder 15, Onder 14, Onder 13, Onder
12, Onder 11, Onder 10, Onder 9,
Onder 8 Onder 7 en Onder 6 voor
zover zij voldoen aan de voorwaarden
als genoemd in artikel 13 lid 1 en 3
van het Algemeen Reglement; of
- in geval van degradatie uit de
voornoemde landelijke
jeugdcompetities, de door de sectie
amateurvoetbal te organiseren
jeugdcompetities voor spelers in de
leeftijdsklassen Onder 19, Onder 18,
Onder 17, Onder 16, Onder 15, Onder
14, Onder 13, Onder 12, Onder 11,
Onder 10, Onder 9, Onder 8 Onder 7
en Onder 6;
(…)
3. t/m 7. (ongewijzigd)
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TOELICHTING
Op de buitengewone bondsvergadering d.d. 7 juni 2018 is voorgesteld om met ingang van seizoen
2019/’20 het aantal beloftenteams in de voetbalpiramide als volgt te fixeren:
•
vier beloftenteams in de eerste divisie betaald voetbal;
•
zes beloftenteams in het amateurvoetbal, waarvan:
1.
twee beloftenteams in de tweede divisie;
2.
twee x twee beloftenteams in de derde divisie zaterdag / zondag;
•
invoeren beloftencompetitie onder de derde divisie.
Nu de beloftenteams niet verder kunnen degraderen dan de derde divisie, kan een deel van artikel 6
lid 2 van de Statuten worden geschrapt. Beloftenteams die degraderen uit de derde divisie,
degraderen naar de door het bestuur betaald voetbal georganiseerde reservecompetitie betaald
voetbal (een competitie voor tweede elftallen van betaaldvoetbalorganisaties.
Artikel 7 – Verplichtingen van de leden
1.
2. De in artikel 6 lid 2 onder a van deze
Statuten genoemde verenigingen zijn
bovendien verplicht in haar statuten een
bepaling op te nemen, inhoudend dat
- de tot haar of haar voetbalafdeling
toetredende of toegetreden leden, dan
wel
- degenen, die in de vereniging een al dan
niet betaalde functie - welke dan ook bekleden of zullen bekleden,
zich verplichten lid van de KNVB te worden
en te blijven.
3. t/m 7.

1. (ongewijzigd)
2. De in artikel 6 lid 2 onder a van deze
Statuten genoemde verenigingen zijn
bovendien verplicht in haar statuten een
bepaling op te nemen, inhoudend
inhoudende dat
- de tot haar of haar voetbalafdeling
toetredende of toegetreden leden, dan
wel
- degenen, die in de vereniging een al dan
niet betaalde functie - welke dan ook bekleden of zullen bekleden,
zich verplichten lid van de KNVB te worden
en te blijven.
3. t/m 7. (ongewijzigd)

TOELICHTING
Er was abusievelijk “inhoudend” in plaats van “inhoudende” opgenomen in dit artikel.

Terug naar inhoudsopgave
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8.5

BOND - Statuten: belet of ontstentenis van lid bondsbestuur

Te nemen besluit tijdens de bondsvergadering
Vaststellen wijziging Artikel 12 lid 4 b en c.
Toelichting:
Met het oog op de door de bondsvergadering gewenste scheiding tussen toezichthouders en
bestuurders wordt in het hierbij gevoegde voorstel tot aanpassing van de Statuten (agendapunt
11.2.2.) voorgesteld om statutair te verankeren dat een lid van de raad van toezicht respectievelijk de
raad van commissarissen die ingeval van belet of ontstentenis tijdelijk als plaatsvervanger optreedt
van een lid van het bondsbestuur, gedurende deze plaatsvervanging niet zal deelnemen aan de
beraadslaging en besluitvorming van de raad van toezicht respectievelijk de raad van
commissarissen.
Bij het onderhavige voorstel tot wijziging is kennisgenomen van het bepaalde in de Corporate
Governance Code.

Terug naar inhoudsopgave
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Artikel 12 – Bondsbestuur
1. Het bondsbestuur bestaat uit drie leden, te
weten:
a. een voorzitter, de bondsvoorzitter;
b. twee leden.
2. De bondsvoorzitter wordt kandidaat gesteld
door ten minste tien bondsafgevaardigden
en/of door het bondsbestuur en in functie
benoemd door de bondsvergadering. De
maximale zittingsduur van de bondsvoorzitter
bedraagt twaalf jaar.
3. De functies van de leden als genoemd in lid
1 onder b van dit artikel worden bekleed
door:
a. de door de raad van toezicht
amateurvoetbal benoemde directeurbestuurder amateurvoetbal, dan wel,
indien het bestuur amateurvoetbal uit
meer dan één persoon bestaat, de
voorzitter van het bestuur amateurvoetbal,
die in die hoedanigheid gelijktijdig
benoemd is tot lid van het bondsbestuur.
b. de door de raad van commissarissen
betaald voetbal benoemde directeurbestuurder betaald voetbal, dan wel,
indien het bestuur betaald voetbal uit
meer dan één persoon bestaat, de
voorzitter van het bestuur betaald voetbal,
die in die hoedanigheid gelijktijdig
benoemd is tot lid van het bondsbestuur.
Verlies van de in dit lid genoemde
hoedanigheid van directeur-bestuurder
amateurvoetbal, dan wel voorzitter van het
bestuur amateurvoetbal respectievelijk
directeur-bestuurder betaald voetbal, dan wel
voorzitter van het bestuur betaald voetbal,
leidt tot beëindiging van het lidmaatschap
van het bondsbestuur.
4.
In geval van belet of ontstentenis van:
1. de bondsvoorzitter, blijven de
overblijvende leden van het bondsbestuur
met het besturen van de KNVB belast en
zal zo spoedig mogelijk moeten worden
voorzien in de benoeming van een
nieuwe bondsvoorzitter door de
bondsvergadering;
2. het lid als genoemd in lid 3 onder a van dit
artikel, treedt tijdelijk een door de raad
van toezicht amateurvoetbal op grond van
artikel 7 lid 4 van het Reglement
Amateurvoetbal aangewezen
Terug naar inhoudsopgave

1. (ongewijzigd)

2. (ongewijzigd)

3. (ongewijzigd)

4.

In geval van belet of ontstentenis van:
1. de bondsvoorzitter, blijven de
overblijvende leden van het bondsbestuur
met het besturen van de KNVB belast en
zal zo spoedig mogelijk moeten worden
voorzien in de benoeming van een
nieuwe bondsvoorzitter door de
bondsvergadering;
2. het lid als genoemd in lid 3 onder a van dit
artikel, treedt tijdelijk een door de raad
van toezicht amateurvoetbal op grond van
artikel 7 lid 4 van het Reglement
Amateurvoetbal aangewezen
P. 86

plaatsvervanger, in al diens rechten en
plichten als lid van het bondsbestuur. In
geval van belet of ontstentenis van ook de
plaatsvervanger, dan treedt,
overeenkomstig artikel 3 lid 3 van het
Reglement Amateurvoetbal, tijdelijk de
voorzitter van de raad van toezicht
amateurvoetbal of een ander daartoe
door de raad van toezicht aangewezen lid
van de raad van toezicht, in al diens
rechten en plichten als lid van het
bondsbestuur. De raad van toezicht
voorziet zo spoedig mogelijk in de
benoeming of aanwijzing van een nieuw
lid van het bondsbestuur, als genoemd in
lid 3 onder a van dit artikel;
3. het lid als genoemd in lid 3 onder b van dit
artikel, treedt tijdelijk een door de raad
van commissarissen betaald voetbal op
grond van artikel 7 van het Reglement
Betaald Voetbal aangewezen
plaatsvervanger, in al diens rechten en
plichten als lid van het bondsbestuur. In
geval van belet of ontstentenis van ook de
plaatsvervanger, dan treedt,
overeenkomstig artikel 3 lid 4 van het
Reglement Betaald Voetbal, tijdelijk de
voorzitter van de raad van
commissarissen betaald voetbal of een
ander daartoe door de raad van
commissarissen aangewezen lid van de
raad van commissarissen, in al diens
rechten en plichten als lid van het
bondsbestuur. De raad van
commissarissen voorziet zo spoedig
mogelijk in de benoeming of aanwijzing
van een nieuw lid van het bondsbestuur,
als genoemd in lid 3 onder b van dit
artikel.

5. en 6.
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plaatsvervanger, in al diens rechten en
plichten als lid van het bondsbestuur. In
geval van belet of ontstentenis van ook de
plaatsvervanger, dan treedt,
overeenkomstig artikel 3 lid 3 van het
Reglement Amateurvoetbal, tijdelijk de
voorzitter van de raad van toezicht
amateurvoetbal of een ander daartoe
door de raad van toezicht aangewezen lid
van de raad van toezicht, in al diens
rechten en plichten als lid van het
bondsbestuur. Het betreffende lid van de
raad van toezicht zal gedurende deze
plaatsvervanging niet deelnemen aan de
beraadslaging en besluitvorming van de
raad van toezicht. De raad van toezicht
voorziet zo spoedig mogelijk in de
benoeming of aanwijzing van een nieuw
lid van het bondsbestuur, als genoemd in
lid 3 onder a van dit artikel;
3. het lid als genoemd in lid 3 onder b van dit
artikel, treedt tijdelijk een door de raad
van commissarissen betaald voetbal op
grond van artikel 7 van het Reglement
Betaald Voetbal aangewezen
plaatsvervanger, in al diens rechten en
plichten als lid van het bondsbestuur. In
geval van belet of ontstentenis van ook de
plaatsvervanger, dan treedt,
overeenkomstig artikel 3 lid 4 van het
Reglement Betaald Voetbal, tijdelijk de
voorzitter van de raad van
commissarissen betaald voetbal of een
ander daartoe door de raad van
commissarissen aangewezen lid van de
raad van commissarissen, in al diens
rechten en plichten als lid van het
bondsbestuur. Het betreffende lid van de
raad van commissarissen zal gedurende
deze plaatsvervanging niet deelnemen
aan de beraadslaging en besluitvorming
van de raad van commissarissen. De raad
van commissarissen voorziet zo spoedig
mogelijk in de benoeming of aanwijzing
van een nieuw lid van het bondsbestuur,
als genoemd in lid 3 onder b van dit
artikel.
5. en 6. (ongewijzigd)
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TOELICHTING
Met het oog op de door de bondsvergadering gewenste scheiding tussen toezichthouders en bestuurders wordt
voorgesteld om statutair te verankeren dat een lid van de raad van toezicht respectievelijk de raad van
commissarissen die ingeval van belet of ontstentenis tijdelijk als plaatsvervanger optreedt van een lid van het
bondsbestuur, gedurende deze plaatsvervanging niet zal deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming van
de raad van toezicht respectievelijk de raad van commissarissen.
Bij het onderhavige voorstel tot wijziging is kennisgenomen van het bepaalde in de Corporate Governance Code.
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8.6

BOND - Algemeen Reglement: gedragsregels FIFA Code of Ethics

Te nemen besluit tijdens de Bondsvergadering
Vaststellen van het besluit over de toevoeging van de gedragsregels FIFA Code of Ethics aan het
algemeen reglement.
Toelichting
Op het FIFA Congres van 13 juni 2018 heeft besluitvorming plaatsgevonden ten gevolge waarvan
nationale bonden verplicht zijn om de gedragsregels (Rules of Conduct) die zijn opgenomen in artikel
13 t/m 29 van de FIFA Code of Ethics reglementair te verankeren. Dit met als doel deze van
toepassing te doen zijn op leden van de betreffende bond en intermediairs.
Krachtens artikel 5 lid 1 onder a. van het Reglement Intermediairs geldt de verplichting tot naleving
van de FIFA Code of Ethics reeds voor intermediairs.
Voorgesteld wordt om de verplichting tot naleving van de betreffende bepalingen uit de FIFA Code of
Ethics voor leden van de KNVB te verankeren door middel van het opnemen van een koppeling naar
de betreffende bepalingen uit de FIFA Code of Ethics in artikel 2 van het Algemeen Reglement.
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Gedragsregels FIFA Code Of Ethics
Algemeen Reglement
Artikel 2 – Verplichtingen van de leden
1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel
7 van de Statuten verplicht ieder lid,
genoemd in artikel 6 lid 2 onder a, b en c van
de Statuten zich:
a. t/m x.

2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel
7 van de Statuten verplicht ieder lid,
genoemd in artikel 6 lid 2 onder d en e van
de Statuten, zich:
a. t/m f.

1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel
7 van de Statuten verplicht ieder lid,
genoemd in artikel 6 lid 2 onder a, b en c van
de Statuten zich:
a. t/m x.; (ongewijzigd)
y. de gedragsregels zoals opgenomen in
artikel 13 tot en met 29 van de FIFA Code
of Ethics na te leven.
2. Met inachtneming van het bepaalde in artikel
7 van de Statuten verplicht ieder lid,
genoemd in artikel 6 lid 2 onder d en e van
de Statuten, zich:
a. t/m f.; (ongewijzigd)
g. de gedragsregels zoals opgenomen in
artikel 13 tot en met 29 van de FIFA Code
of Ethics na te leven.

TOELICHTING
Op het FIFA Congres van 13 juni 2018 heeft besluitvorming plaatsgevonden ten gevolge waarvan
nationale bonden verplicht zijn om de gedragsregels (Rules of Conduct) die zijn opgenomen in artikel
13 tot en met 29 van de FIFA Code of Ethics reglementair te verankeren teneinde deze van
toepassing te doen zijn op leden van de betreffende bond en intermediairs. Krachtens artikel 5 lid 1
onder a. van het Reglement Intermediairs geldt de verplichting tot naleving van de FIFA Code of
Ethics reeds voor intermediairs. Voorgesteld wordt om de verplichting tot naleving van de betreffende
bepalingen uit de FIFA Code of Ethics voor leden van de KNVB te verankeren door middel van het
opnemen van een koppeling naar de betreffende bepalingen uit de FIFA Code of Ethics in artikel 2
van het Algemeen Reglement.
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8.7

BOND - Arbitragereglement: herziening

Te nemen besluit tijdens de Bondsvergadering.
Vaststellen van herzien Arbitragereglement
Toelichting
Het Arbitragereglement is in het geheel herzien (zowel inhoudelijk als tekstueel), dit onder meer door
de praktijkervaringen van het college van arbiters. Derhalve worden er zowel inhoudelijke als tekstuele
aanpassingen voorgesteld.
Gemakshalve zijn de toelichtingen als verwerkt in de bijgaande teksten hieronder bijeengezet.
De inhoudelijke aanpassingen in het kader van de herziening zijn als volgt:
Artikel 1 lid 3:
het vennootschapsrecht staat grotendeels niet ter vrije bepaling van partijen. De vernietiging van een
besluit van een orgaan van een rechtspersoon geldt (immers) ten opzichte van eenieder zodat
hiervoor de tussenkomst van de gewone rechter is vereist (HR 10 november 2006, NJ 2007/561).
Voorgesteld wordt derhalve om reglementair te verankeren dat een vordering tot vernietiging van een
besluit van een orgaan van een rechtspersoon als genoemd in artikel 6 lid 2 onder a, b of c van de
Statuten niet aan arbitrage kan onderworpen teneinde te voorkomen dat de betreffende rechtspersoon
een dergelijk besluit, bijvoorbeeld op straffe van nietigheid, moet terugdraaien.
Artikel 8 lid 1 sub e:
vanuit de commissie is het verzoek gekomen een bepaling op te nemen waardoor het lidmaatschap
van een arbiter eindigt met ingang van het moment dat het lid het bondsbestuur hierom verzoekt.
Artikel 13
•
•

lid 1: processtukken (verzoekschrift, verweerschrift, nadere toelichting en/of akte) die
door partijen aangebracht worden dienen in pdf-bestand aan de algemeen secretaris te
worden verstuurd;
lid 6: deze toevoeging wordt voorgesteld omdat de betreffende sanctie thans niet
expliciet staat uitgeschreven.

Artikel 16 lid 1:
in de praktijk bestaat onduidelijkheid met betrekking tot de vraag of een verweerder een verweerschrift
moet indienen. Vanuit de commissie bestaat de behoefte om dit verplicht te (gaan) stellen. Zie in dit
verband ook de voorgestelde wijziging van artikel 35. Het is om deze reden dat wordt voorgesteld de
tweede volzin van artikel 16 lid 1 te schrappen.
Artikel 29
•
•

lid 1: vertegenwoordigingsbevoegdheid dient te worden aangetoond door een actueel
uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
lid 2: een bijzondere schriftelijke volmacht dient uiterlijk twee weken voorafgaande aan
de zitting aan de arbitragecommissie te zijn overlegd.

Artikel 32:
uitgangspunt van arbitrale procedures is in het algemeen ‘vertrouwelijkheid’. Binnen de KNVB geldt
juist ‘openbaarheid’ als uitgangspunt. De afgelopen tijd is gebleken dat soms behoefte bestaat aan
vertrouwelijkheid. Na een gezamenlijk verzoek van partijen en/of na een gemotiveerd verzoek van één
partij en gehoord de andere partij kan de arbitragecommissie bepalen dat (deels) een uitzondering
wordt gemaakt op de ‘openbaarheid’. Het uitgangspunt blijft ‘openbaarheid’.
Terug naar inhoudsopgave
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Artikel 34 lid 5:
het werkt in de regel sneller en efficiënter als de zaaksecretaris in plaats van de algemeen secretaris
checkt of het verzoekschrift voldoet aan het bepaalde in lid 3 en lid 4.
Artikel 35 lid 2:
met deze wijziging wordt beoogd het indienen van een verweerschrift verplicht te stellen, aldus dat
niet-indienen tot toepassing van artikel 77 (vonnis bij niet voeren verweer) leidt. Dat in lid 1 van ‘kan’
wordt gesproken, valt te verklaren vanuit de gedachte dat het de verweerder vanzelfsprekend vrijstaat
om geen verweerschrift in te dienen, met de genoemde consequenties (artikel 77) van dien. Met deze
voorgestelde wijziging wordt tegemoetgekomen aan een daartoe vanuit het college van arbiters geuite
wens om indiening van een verweerschrift verplicht te stellen (met de voorgestelde wijziging van lid 2
bestaat aan het bepaalde in lid 5 geen behoefte meer).
Artikel 78
•
•

Artikel 81
•
•

lid 3: toevoeging zodat het verplicht is de beslissingsmaatstaf in het vonnis te
vermelden;
lid 5: met de aangepaste redactie is aansluiting gezocht bij een recente uitspraak van
de Hoge Raad (HR 20 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:650). Aanvankelijk was de tekst
van artikel 78 lid 5 gebaseerd op artikel 30p van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering (Rv.). Achterliggende gedachte was dit vijfde lid op te nemen voor bijv.
zaken die spelen tegen het einde van de overschrijvingsperiode. In dergelijke gevallen
zou een partij een mondeling vonnis kunnen frustreren door niet ter zitting te
verschijnen, vandaar de wijziging in de aanvang van de bepaling. Omdat het over
arbitrage gaat, wordt gemeend dat ook de beslissingsmaatstaf (‘goede personen naar
billijkheid’; artikel 1054 lid 3 Rv resp. artikel 71 Arbitragereglement) in het mondelinge
vonnis en de latere schriftelijke uitwerking moet worden vermeld.

lid 1: wegens aanpassing van artikel 78 lid 3 (beslissingsmaatstaf) dient hier tevens een
aanpassing gemaakt te worden;
lid 4 (nieuw): met de voorgestelde toevoeging wordt tot uitdrukking gebracht het
beginsel van hoor en wederhoor, zoals dat in gevallen als deze evenzeer geldt (vgl. ook
artikel 1060 lid 4 Rv). De tweede volzin is toegevoegd, omdat de voorbije tijd in het
kader van artikel 82 is gebleken dat partijen met een verzoek op de voet daarvan een
hernieuwde zitting/behandeling konden forceren. Zowel in de gevallen van artikel 81 en
82 is dat niet de bedoeling, tenzij de arbitragecommissie anders oordeelt. Dit is in de
thans gebruikte formulering (artikel 81 lid 4 resp. artikel 82 lid 1) vastgelegd.
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Herziening

Arbitragereglement
Artikel 1 – Toepassingsgebied
1. en 2.
3. In afwijking van het bepaalde in de leden 1
en 2 van dit artikel kunnen aan arbitrage op
de voet van dit reglement niet worden
onderworpen geschillen betreffende de
betaling van contributies, donaties en
dergelijke financiële bijdragen, die natuurlijke
personen genoemd in artikel 6 lid 2 onder d
van de Statuten verschuldigd zijn aan
rechtspersonen genoemd in dat artikellid
onder a, b of c.

4.

1. en 2. (ongewijzigd)
3. In afwijking van het bepaalde in de leden 1
en 2 van dit artikel kunnen aan arbitrage op
de voet van dit reglement niet worden
onderworpen geschillen betreffende:
a. de betaling van contributies, donaties en
dergelijke financiële bijdragen, die
natuurlijke personen genoemd in artikel 6
lid 2 onder d van de Statuten verschuldigd
zijn aan rechtspersonen genoemd in dat
artikellid onder a, b of c;
b. de vernietiging van besluiten – ook als dit
indirect wordt gevorderd in de vorm van
een veroordeling tot ongedaanmaking van
het desbetreffende besluit – van een
orgaan van een rechtspersoon genoemd
in artikel 6 lid 2 onder a, b of c van de
Statuten.
4. (ongewijzigd)

TOELICHTING
Het vennootschapsrecht staat grotendeels niet ter vrije bepaling van partijen. De vernietiging van een
besluit van een orgaan van een rechtspersoon geldt (immers) ten opzichte van een ieder zodat
hiervoor de tussenkomst van de gewone rechter is vereist (HR 10 november 2006, NJ 2007/561).
Voorgesteld wordt derhalve om reglementair te verankeren dat een vordering tot vernietiging van een
besluit van een orgaan van een rechtspersoon als genoemd in artikel 6 lid 2 onder a, b of c van de
Statuten niet aan arbitrage kan onderworpen teneinde te voorkomen dat de betreffende rechtspersoon
een dergelijk besluit, bijvoorbeeld op straffe van nietigheid, moet terugdraaien.
Artikel 8 – Einde van het lidmaatschap
1. Het lidmaatschap van het college van
arbiters eindigt:
a. met het einde van de derde
bondsvergadering zoals genoemd in
artikel 21 lid 1 onder b van de Statuten,
na die waarin het lid is benoemd;
b. met ingang van het moment dat het lid
ophoudt lid van de KNVB te zijn;
c. met ingang van het moment dat het lid in
functie treedt van dan wel zitting neemt
als lid in:
- de bestuurlijke macht;
- de wetgevende macht;
- de centrale spelersraad;
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1. Het lidmaatschap van het college van
arbiters eindigt:
a. met het einde van de derde
bondsvergadering zoals genoemd in
artikel 21 lid 1 onder b van de Statuten,
na die waarin het lid is benoemd;
b. met ingang van het moment dat het lid
ophoudt lid van de KNVB te zijn;
c. met ingang van het moment dat het lid in
functie treedt van dan wel zitting neemt
als lid in:
- de bestuurlijke macht;
- de wetgevende macht;
- de centrale spelersraad;
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d. na een maximale zittingsduur van twaalf
jaar.

2. en 3.

d. na een maximale zittingsduur van twaalf
jaar;
e. met ingang van het moment dat het lid het
bondsbestuur hierom verzoekt.
2. en 3. (ongewijzigd)

TOELICHTING
Vanuit de commissie is het verzoek gekomen een bepaling met deze strekking op te nemen.
Artikel 11 – Algemeen secretaris en secretarissen
1. De algemeen secretaris en de secretarissen
1. De algemeen secretaris en de secretarissen
van het college van arbiters worden door het
van het college van arbiters worden door het
bondsbestuur van de KNVB benoemd en
bondsbestuur van de KNVB benoemd en
ontslagen.
ontslagen.
2. t/m 3.
2. t/m 3. (ongewijzigd)
TOELICHTING
De bewoordingen ‘van de KNVB’ zijn overbodig nu uit de begripsbepalingen blijkt dat met het
bondsbestuur het bestuur van de KNVB wordt bedoeld.
Artikel 13 – Elektronische berichtgeving door partijen
1. Ieder verzoekschrift, verweerschrift, nadere
1. Ieder processtuk (verzoekschrift,
toelichting, mededeling of ander bericht door
verweerschrift, nadere toelichting en/of akte),
of namens een partij in het kader van een
en andere mededelingen of ander
aan dit reglement onderworpen geschil
berichtgeving door of namens een partij in
wordt, tenzij dit voor deze partij niet mogelijk
het kader van een aan dit reglement
is omdat zij niet beschikt over een eonderworpen geschil wordten, tenzij dit voor
mailadres, uitsluitend per e-mail verzonden
deze partij niet mogelijk is omdat zij niet
naar het e-mailadres van de algemeen
beschikt over een e-mailadres, uitsluitend per
secretaris van het college van arbiters,
e-mail (en wat betreft ieder van de hiervoor
arbitragecommissie@knvb.nl, zulks onder
genoemde processtukken in de vorm van
gelijktijdige toezending per e-mail aan de
een pdf-bestand) verzonden naar het ewederpartij of, in voorkomend geval, de
mailadres van de algemeen secretaris van
advocaat of de bijzonder daartoe schriftelijk
het college van arbiters,
gevolmachtigde van de wederpartij. De
arbitragecommissie@knvb.nl, zulks onder
gelijktijdige elektronische toezending aan de
gelijktijdige toezending per e-mail aan de
wederpartij zoals hiervoor bedoeld, kan
wederpartij of, in voorkomend geval, de
achterwege blijven indien de inzendende
advocaat of de bijzonder daartoe schriftelijk
partij niet beschikt over het e-mailadres van
gevolmachtigde van de wederpartij. De
wederpartij.
gelijktijdige elektronische toezending aan de
wederpartij zoals hiervoor bedoeld, kan
achterwege blijven indien de inzendende
partij niet beschikt over het e-mailadres van
wederpartij.
2. t/m 5
2. t/m 5. (ongewijzigd)
6. Indien niet is voldaan aan de verplichtingen
6. Indien niet is voldaan aan de verplichtingen
die voortvloeien uit lid 1 onderscheidenlijk lid
die voortvloeien uit lid 1 onderscheidenlijk lid
4 van dit artikel, stelt de algemeen secretaris
4 van dit artikel, stelt de algemeen secretaris
van het college van arbiters
van het college van arbiters
onderscheidenlijk de secretaris van de
onderscheidenlijk de secretaris van de
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arbitragecommissie de desbetreffende partij
in de gelegenheid dit verzuim te herstellen
binnen een daartoe te bepalen termijn. Wordt
van deze gelegenheid geen gebruik
gemaakt, dan kan eiser niet ontvankelijk
worden verklaard en kan in andere gevallen
de arbitragecommissie hieruit de
gevolgtrekking maken die zij geraden acht.

7.

arbitragecommissie de desbetreffende partij
in de gelegenheid dit verzuim te herstellen
binnen een daartoe te bepalen termijn. Wordt
van deze gelegenheid geen gebruik
gemaakt, dan kan eiser niet- ontvankelijk
worden verklaard en kan in andere gevallen
de arbitragecommissie het desbetreffende –
in lid 1 van dit artikel genoemde processtuk
buiten beschouwing laten en overigens
hieruit de gevolgtrekking maken die zij
geraden acht, waaronder, bijvoorbeeld maar
niet uitsluitend, toewijzing van de vordering,
tenzij deze de arbitragecommissie
onrechtmatig of ongegrond voorkomt.
7. (ongewijzigd)

TOELICHTING
Lid 1: Opgenomen om hierover geen misverstand te laten bestaan. In de gevallen waarin eiser(es) of
verweerder professionele rechtsbijstand heeft, geschiedt dit al.
Lid 6: Deze toevoeging wordt voorgesteld omdat de betreffende sanctie thans niet expliciet staat
uitgeschreven.
Artikel 16 – Beroep op onbevoegdheid
1. De verweerder die in het arbitraal geding is
verschenen en die een beroep op de
onbevoegdheid van de arbitragecommissie
wenst te doen op grond dat
a. het geschil geen geschil is zoals genoemd
in artikel 1 leden 1 en/of 2 van dit
reglement;
b. het geschil een geschil is zoals genoemd
in artikel 1 lid 3 van dit reglement;
c. de arbitragecommissie niet
overeenkomstig het in dit reglement
bepaalde is samengesteld; of
d. een geldige overeenkomst tot arbitrage
zoals genoemd in artikel 1 lid 1 onder c
van dit reglement ontbreekt,
dient dit beroep te doen vóór alle weren.
Dienovereenkomstig dient het beroep te
worden gedaan uiterlijk in het verweerschrift
dan wel, bij gebreke van een verweerschrift,
voorafgaand aan het eerste mondelinge
verweer.
2. t/m 4.

1. De verweerder die in het arbitraal geding is
verschenen en die een beroep op de
onbevoegdheid van de arbitragecommissie
wenst te doen op grond dat
a. het geschil geen geschil is, zoals
genoemd in artikel 1 leden 1 en/of 2 van
dit reglement;
b. het geschil een geschil is, zoals genoemd
in artikel 1 lid 3 van dit reglement;
c. de arbitragecommissie niet
overeenkomstig het in dit reglement
bepaalde is samengesteld; of
d. een geldige overeenkomst tot arbitrage
zoals genoemd in artikel 1 lid 1 onder c
van dit reglement ontbreekt,
dient dit beroep te doen vóór alle weren in
het door haar in te dienen verweerschrift.
Dienovereenkomstig dient het beroep te
worden gedaan uiterlijk in het verweerschrift
dan wel, bij gebreke van een verweerschrift,
voorafgaand aan het eerste mondelinge
verweer.
2. t/m 4. (ongewijzigd)

TOELICHTING
In de praktijk bestaat onduidelijkheid met betrekking tot de vraag of een verweerder een verweerschrift
moet indienen. Vanuit de commissie bestaat de behoefte om dit verplicht te (gaan) stellen. Zie in dit
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verband ook de voorgestelde wijziging van artikel 35. Het is om deze reden dat wordt voorgesteld de
tweede volzin van artikel 16 lid 1 te schrappen.
Artikel 18 – Beëindiging van de opdracht bij trage uitvoering
1. Indien de arbitragecommissie, ondanks
1. Indien de arbitragecommissie, ondanks
herhaalde aanmaning, haar opdracht, alle
herhaalde aanmaning, haar opdracht, alle
omstandigheden in aanmerking genomen,
omstandigheden in aanmerking genomen, op
op onaanvaardbaar trage wijze uitvoert, kan
onaanvaardbaar trage wijze uitvoert, kan de
de meest gerede partij zich op de voet van
meest gerede partij zich op de voet van het
het bepaalde in de wet wenden tot de
bepaalde in de wet wenden tot de
president van de rechtbank met het verzoek
voorzieningenrechter president van de
de opdracht van de arbitragecommissie te
rechtbank Midden-Nederland (locatie Utrecht)
beëindigen. De partij die het verzoek doet,
met het verzoek de opdracht van de
zendt terstond kopieën van het verzoek aan
arbitragecommissie te beëindigen. De partij
de algemeen secretaris. De algemeen
die het verzoek doet, zendt terstond kopieën
secretaris zendt terstond een kopie aan de
van het verzoek aan de algemeen secretaris.
arbitragecommissie en de andere partij.
De algemeen secretaris zendt terstond een
kopie aan de arbitragecommissie en de
andere partij.
2. Indien de president van de rechtbank de
2. Indien de voorzieningenrechter president van
opdracht van de arbitragecommissie
de rechtbank Midden-Nederland (locatie
beëindigt, belast de algemeen voorzitter
Utrecht) de opdracht van de
terstond een nieuwe arbitragecommissie met
arbitragecommissie beëindigt, belast de
de beslechting van het geschil. De nieuwe
algemeen voorzitter terstond een nieuwe
arbitragecommissie bepaalt op welke wijze
arbitragecommissie met de beslechting van
het geding wordt voortgezet, met dien
het geschil. De nieuwe arbitragecommissie
verstande dat, tenzij de arbitragecommissie
bepaalt op welke wijze het geding wordt
met instemming van de partijen anders
voortgezet, met dien verstande dat, tenzij de
bepaalt, in ieder geval een zitting zal worden
arbitragecommissie met instemming van de
gehouden waarop de partijen in de
partijen anders bepaalt, in ieder geval een
gelegenheid worden gesteld hun
zitting zal worden gehouden waarop de
standpunten mondeling toe te lichten. Het
partijen in de gelegenheid worden gesteld
bepaalde in artikel 38 lid 2 van dit reglement
hun standpunten mondeling toe te lichten.
is van overeenkomstige toepassing.
Het bepaalde in artikel 38 lid 2 van dit
reglement is van overeenkomstige
toepassing.
3.
3. (ongewijzigd)
4. Partijen kunnen, in afwijking van het
4. Partijen kunnen, in afwijking van het
bepaalde in lid 2 van dit artikel,
bepaalde in lid 2 van dit artikel,
overeenkomen dat de bevoegdheid van de
overeenkomen dat de bevoegdheid van de
rechter herleeft indien, de president van de
rechter herleeft indien, de
rechtbank de opdracht van de
voorzieningenrechterpresident van de
arbitragecommissie beëindigt en de grond
rechtbank Midden-Nederland (locatie Utrecht)
voor de bevoegdheid van de
de opdracht van de arbitragecommissie
arbitragecommissie een overeenkomst tot
beëindigt en de grond voor de bevoegdheid
arbitrage, genoemd in artikel 1 lid 1 onder c
van de arbitragecommissie een
van dit reglement was.
overeenkomst tot arbitrage, genoemd in
artikel 1 lid 1 onder c van dit reglement was.
TOELICHTING
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Dit houdt verband met de in de wet (Rv) gehanteerde terminologie (t.a.v. voorzieningenrechter)
Toegevoegd teneinde over de relatieve competentie geen misverstand te laten bestaan.
Artikel 21 – Benoeming van de leden
1. Zo spoedig mogelijk nadat het verzoekschrift
door de algemeen secretaris is ontvangen,
benoemt de algemeen voorzitter de leden,
dan wel het lid van de arbitragecommissie
waaraan hij de beslechting van het geschil
opdraagt. De algemeen voorzitter is verplicht
zorg te dragen voor een paritaire
samenstelling van de arbitragecommissie.

2. t/m 4.

1. Zo spoedig mogelijk nadat het verzoekschrift
door de algemeen secretaris is ontvangen op
de wijze als voorzien in artikel 13 van dit
reglement, benoemt de algemeen voorzitter
de leden, dan wel het lid van de
arbitragecommissie waaraan hij de
beslechting van het geschil opdraagt. De
algemeen voorzitter is verplicht zorg te
dragen voor een paritaire samenstelling van
de arbitragecommissie.
2. t/m 4. (ongewijzigd)

TOELICHTING
Toevoeging ter volledigheid.
Artikel 24 – Wraking
1. Een partij kan een arbiter wraken, indien
gerechtvaardigde twijfel bestaat aan diens
onpartijdigheid of onafhankelijkheid binnen
vier weken na ontvangst van de mededeling
van een reeds benoemde arbiter als bedoeld
in lid 2 van dit artikel of, bij gebreke daarvan,
binnen vier weken nadat de reden tot
wraking aan de wrakende partij bekend is
geworden.
2.
3. De partij die een arbiter wraakt, doet daarvan
op de wijze als voorzien in artikel 13 van dit
reglement mededeling, onder vermelding van
de reden voor wraking..
4. Indien de gewraakte arbiter niet binnen twee
weken respectievelijk zes weken ingeval hij
buiten Nederland woont of verblijft, na de dag
waarop de mededeling genoemd in lid 3 van
dit artikel is ingediend, de algemeen
voorzitter verzoekt om hem van zijn opdracht
te ontheffen, waarover partijen schriftelijk
zullen worden geïnformeerd, kan de
wrakende partij zich binnen vier weken na
het doen van de mededeling genoemd in lid
3 van dit artikel op de voet van het bepaalde
in de wet wenden tot de
voorzieningenrechter van de rechtbank met
het verzoek over de gegrondheid van de
wraking te beslissen. Indien de gewraakte
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1. Een partij kan een arbiter wraken, indien
gerechtvaardigde twijfel bestaat aan diens
onpartijdigheid of onafhankelijkheid. Wraking
dient te geschieden binnen vier weken na
ontvangst van de mededeling van een reeds
benoemde arbiter als bedoeld in lid 2 van dit
artikel of, bij gebreke daarvan, binnen vier
weken nadat de reden tot wraking aan de
wrakende partij bekend is geworden.
2. (ongewijzigd)
3. De partij die een arbiter wraakt, doet daarvan
op de wijze als voorzien in artikel 13 van dit
reglement mededeling, onder vermelding van
de reden voor wraking..
4. Indien de gewraakte arbiter niet binnen twee
weken respectievelijk zes weken ingeval hij
buiten Nederland woont of verblijft, na de dag
waarop de mededeling genoemd in lid 3 van
dit artikel is ingediend, de algemeen
voorzitter verzoekt om hem van zijn opdracht
te ontheffen, waarover partijen schriftelijk
zullen worden geïnformeerd, kan de
wrakende partij zich, binnen vier weken na
het doen van de mededeling genoemd in lid
3 van dit artikel, op de voet van het bepaalde
in de wet wenden tot de
voorzieningenrechter van de rechtbank
Midden-Nederland (locatie Utrecht) met het
verzoek over de gegrondheid van de wraking
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arbiter of een der partijen buiten Nederland
woont of verblijft, is de hiervoor in dit lid
genoemde termijn voor de wrakende partij
om zich te wenden tot de
voorzieningenrechter acht weken. De partij
die het verzoek indient bij de
voorzieningenrechter, doet hiervan
mededeling op de wijze als voorzien in artikel
13 van dit reglement onder overlegging van
een kopie van het verzoek tot wraking. De
algemeen secretaris zendt terstond een
kopie aan de arbiter tegen wie het verzoek
tot wraking zich richt.
5. t/m 6.

te beslissen. Indien de gewraakte arbiter of
een der partijen buiten Nederland woont of
verblijft, is de hiervoor in dit lid genoemde
termijn voor de wrakende partij om zich te
wenden tot de voorzieningenrechter acht
weken. De partij die het verzoek indient bij de
voorzieningenrechter, doet hiervan
mededeling op de wijze als voorzien in artikel
13 van dit reglement onder overlegging van
een kopie van het verzoek tot wraking. De
algemeen secretaris zendt een kopie
daarvan terstond een kopieaan de arbiter
tegen wie het verzoek tot wraking zich richt.
5. t/m 6. (ongewijzigd)

TOELICHTING
Lid 1: toevoeging ter volledigheid.
Lid 4: toevoeging ter volledigheid.
Artikel 29 – Persoonlijke verschijning, vertegenwoordiging en bijstand
1. Een rechtspersoon verschijnt in persoon voor 1. Een rechtspersoon verschijnt in persoon voor
de arbitragecommissie door zich te doen
de arbitragecommissie in persoon door zich
vertegenwoordigen door een orgaan daarvan
te doen vertegenwoordigen door een orgaan
of door één of meer personen van wie de
daarvan of door één of meer personen van
statuten van die rechtspersoon bepalen dat
wie de statuten van die rechtspersoon
aan hen vertegenwoordigingsbevoegdheid
bepalen dat aan hen
toekomt.
vertegenwoordigingsbevoegdheid toekomt.
Deze bevoegdheid dient te worden
aangetoond door een actueel uittreksel uit
het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel.
2. Indien een partij niet in persoon voor de
2. Indien een partij niet in persoon voor de
arbitragecommissie verschijnt, kan zij zich
arbitragecommissie verschijnt, kan zij zich
doen vertegenwoordigen door een advocaat
doen vertegenwoordigen door een advocaat
of een bijzonderlijk daartoe schriftelijk
of een bijzonderlijk daartoe schriftelijk
gevolmachtigde.
gevolmachtigde. Een bijzondere schriftelijke
volmacht dient uiterlijk twee weken
voorafgaande aan de zitting aan de
arbitragecommissie te zijn overlegd.
3. en 4.
3. en 4. (ongewijzigd)
TOELICHTING
Lid 1: Teneinde te voorkomen dat er uittreksels bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
moeten worden opgevraagd om de bevoegdheid van een functionaris te kunnen controleren wordt
voorgesteld om verplicht te stellen dat deze uittreksels moeten worden overgelegd.
Lid 2: Idem lid 1. De toevoeging aan het slot is gedaan, omdat denkbaar is dat een partij het eerst zelf
doet en voorafgaande aan de zitting alsnog besluit een bijzonder gevolmachtigde in te schakelen.
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Voor een advocaat dient deze eis niet te worden gesteld, vanwege de gedachte dat deze op zijn
woord wordt geloofd.
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Artikel 31 – Taal van de procedure
1. De procedure wordt gevoerd in de
Nederlandse taal. Het verzoekschrift, het
verweerschrift , de nadere toelichtingen en
andere berichten dienen in de Nederlandse
taal te zijn opgesteld.
2. t/m 4.

1. De procedure wordt gevoerd in de
Nederlandse taal. Het verzoekschrift, het
verweerschrift , de nadere toelichtingen en
andere berichten dienen in de Nederlandse
taal te zijn opgesteld.
2. t/m 4.

TOELICHTING
Enkel spatie weggehaald na verweerschrift.
Artikel 32 – Openbaarheid
1. De zittingen van de arbitragecommissie zijn
openbaar. Op grond van gewichtige redenen
kan de arbitragecommissie bepalen dat een
zitting geheel of gedeeltelijk achter gesloten
deuren plaatsvindt.

2. Op grond van gewichtige redenen kan de
arbitragecommissie bepalen dat de gehele
arbitrage vertrouwelijk is. In dat geval zijn alle
betrokken partijen en personen gehouden tot
geheimhouding, behoudens en voor zover
openbaarmaking uit de wet of de
overeenkomst van partijen voortvloeit.

1. De zittingen van de arbitragecommissie zijn
openbaar. Indien beide partijen de
arbitragecommissie gezamenlijk verzoeken
om gehele of gedeeltelijke behandeling
achter gesloten deuren of slechts met
toelating van bepaalde personen, kan de
arbitragecommissie bepalen dat een
behandeling geheel of gedeeltelijk achter
gesloten deuren, of slechts met toelating van
bepaalde personen, plaatsvindt. Op grond
van gewichtige redenen dan wel na een
daartoe gedaan gemotiveerd verzoek van
één partij en gehoord de andere partij, kan
de arbitragecommissie bepalen dat een
behandelingzitting geheel of gedeeltelijk
achter gesloten deuren, of slechts met
toelating van bepaalde personen, plaatsvindt.
2. Op grond van gewichtige redenen kan de
arbitragecommissie bepalen dat de gehele
arbitrage vertrouwelijk is. In dat geval zijn alle
betrokken partijen en personen gehouden tot
geheimhouding omtrent al hetgeen waarvan
zij gedurende de arbitrage kennisnemen,
behoudens en voor zover openbaarmaking
uit de wet of de overeenkomst van partijen
voortvloeit.

TOELICHTING
Uitgangspunt van arbitrale procedures is in het algemeen ‘vertrouwelijkheid’. Binnen de KNVB geldt
juist – gelijk bij de overheidsrechtspraak – ‘openbaarheid’ als uitgangspunt. De afgelopen tijd is
gebleken dat soms behoefte bestaat aan vertrouwelijkheid. Het is om deze reden dat de tekst van
artikel 32 is genuanceerd met de voorgestelde toevoeging, waarbij overigens openbaarheid nog altijd
uitgangspunt is.
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Artikel 34 – Verzoekschrift
1.
2. De arbitrage is aanhangig met ingang van de
dag waarop het verzoekschrift het systeem
van gegevensverwerking van de KNVB heeft
bereikt onderscheidenlijk, indien op papier
mag worden geprocedeerd, is ontvangen per
post.

3.
4. Bij het verzoekschrift worden overgelegd alle
bescheiden die voor de beoordeling van het
geschil van belang zijn. Ingeval de grond
voor de bevoegdheid van een
arbitragecommissie om het geschil te
beslechten een overeenkomst tot arbitrage
is, genoemd in artikel 1 lid 1 onder c van dit
reglement, wordt tevens deze overeenkomst
overgelegd.
5. Indien ten aanzien van een door de
algemeen secretaris ontvangen
verzoekschrift niet is voldaan aan het
bepaalde in de leden 3 of 4 van dit artikel, is
het geschil desondanks aanhangig. Indien
niet is voldaan aan het bepaalde in artikel 13
lid 5 van dit reglement en/of het bepaalde in
lid 3 van dit artikel, stelt de algemeen
secretaris de eiser in de gelegenheid het
begane verzuim binnen een daarvoor door
de algemeen secretaris gestelde termijn te
herstellen. De benoeming van de leden van
de arbitragecommissie genoemd in artikel 21
lid 1 van dit reglement kan worden
opgeschort totdat het verzuim is hersteld,
dan wel, indien dit eerder is, totdat de door
de algemeen secretaris gestelde termijn is
verstreken.

1. (ongewijzigd)
2. De arbitrage is aanhangig met ingang van de
dag waarop het verzoekschrift het systeem
van gegevensverwerking van de KNVB heeft
bereikt onderscheidenlijk, indien op papier
mag worden geprocedeerd, door de
algemeen secretaris van het college van
arbiters is ontvangen per post op de wijze als
voorzien in artikel 13 lid 4 van dit reglement.
3. (ongewijzigd)
4. Bij het verzoekschrift worden overgelegd alle
bescheiden die voor de beoordeling van het
geschil van belang zijn. Ingeval de grond
voor de bevoegdheid van een
arbitragecommissie om het geschil te
beslechten een overeenkomst tot arbitrage
is, genoemd in artikel 1 lid 1 onder c van dit
reglement, wordt tevens een kopie van deze
overeenkomst overgelegd.
5. Indien ten aanzien van een door de
algemeen secretaris van het college van
arbiters onderscheidenlijk de secretaris van
de arbitragecommissie ontvangen
verzoekschrift niet is voldaan aan het
bepaalde in de leden 3 of 4 van dit artikel, is
het geschil desondanks aanhangig. Indien
niet is voldaan aan het bepaalde in artikel 13
lid 5 van dit reglement en/of het bepaalde in
lid 3 van dit artikel, stelt de algemeen
secretaris van het college van arbiters
onderscheidenlijk de secretaris van de
arbitragecommissie de eiser in de
gelegenheid het begane verzuim binnen een
daarvoor door de algemeen secretaris
gestelde termijn te herstellen. De benoeming
van de leden van de arbitragecommissie
genoemd in artikel 21 lid 1 van dit reglement
kan worden opgeschort totdat het verzuim is
hersteld, dan wel, indien dit eerder is, totdat
de door de algemeen secretaris gestelde
termijn is verstreken.

TOELICHTING
Lid 2: toevoeging ter volledigheid.
Lid 4: toevoeging ter volledigheid.
Lid 5: het werkt in de regel sneller en efficiënter als de zaaksecretaris in plaats van de algemeen
secretaris checkt of het verzoekschrift voldoet aan het bepaalde in lid 3 en lid 4.

Terug naar inhoudsopgave
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Artikel 35 – Verweerschrift
1.
2. De verweerder kan een verweerschrift
indienen op de wijze als voorzien in artikel 13
van dit reglement.

3. t/m 4.
5. Het verweerschrift wordt ingediend binnen
drie weken na de dag waarop het exemplaar
van het verzoekschrift door de verweerder is
ontvangen. De voorzitter van de
arbitragecommissie kan de termijn op grond
van bijzondere omstandigheden een of
meerdere malen verlengen met een door
hem te bepalen termijn.

1. (ongewijzigd)
2. De Indien verweerder kaneen verweerschrift
wenst in te dienen, moet binnen drie weken
na het bericht als bedoeld in lid 1 van dit
artikel een verweerschrift indieneningediend
worden op de wijze als voorzien in artikel 13
van dit reglement, bij gebreke waarvan het
bepaalde in artikel 77 van dit reglement van
toepassing is, tenzij de voorzitter van de
arbitragecommissie, hierom verzocht door de
ene partij en gehoord de andere partij, voor
ommekomst van de termijn van indiening,
deze termijn, op grond van bijzondere
omstandigheden, een of meermalen heeft
verlengd.
3. t/m 4. (ongewijzigd)
5. Het verweerschrift wordt ingediend binnen
drie weken na de dag waarop het exemplaar
van het verzoekschrift door de verweerder is
ontvangen. De voorzitter van de
arbitragecommissie kan de termijn op grond
van bijzondere omstandigheden een of
meerdere malen verlengen met een door
hem te bepalen termijn.

TOELICHTING
Lid 2: Met deze wijziging wordt beoogd het indienen van een verweerschrift verplicht te stellen, aldus
dat niet-indienen tot toepassing van artikel 77 leidt. Dat in lid 1 van ‘kan ’wordt gesproken, valt te
verklaren vanuit de gedachte dat het de verweerder vanzelfsprekend vrijstaat om geen verweerschrift
in te dienen, met de genoemde consequenties (artikel 77) van dien. Met deze voorgestelde wijziging
wordt tegemoetgekomen aan een daartoe vanuit het college van arbiters geuite wens om indiening
van een verweerschrift verplicht te stellen.
Lid 5: met de voorgestelde wijziging van lid 2 bestaat aan het bepaalde in lid 5 geen behoefte.
Artikel 37 – Overleggen van verdere bescheiden
1. t/m 2.
1. t/m 2. (ongewijzigd)
3. Indien een partij verdere bescheiden
3. Indien een partij verdere bescheiden
overlegt, stelt de arbitragecommissie de
overlegt, stelt de arbitragecommissie de
wederpartij in de gelegenheid haar standpunt
wederpartij in de gelegenheid haar standpunt
ten aanzien van de verdere bescheiden
ten aanzien van deze verdere bescheiden
uiteen te zetten. De voorzitter van de
uiteen te zetten. De voorzitter van de
arbitragecommissie bepaalt of dat mondeling
arbitragecommissie bepaalt of dat mondeling
ter zitting zal kunnen geschieden of dat de
ter zitting zal kunnen geschieden of dat de
wederpartij daartoe een verdere schriftelijke
wederpartij daartoe een verdere schriftelijke
toelichting zal kunnen indienen.
toelichting zal kunnen indienen.
TOELICHTING
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Enkel een grammaticale wijziging.
Artikel 40 – Persoonlijke verschijning van partijen
1.
1. (ongewijzigd)
2. Indien een partij desbevolen niet ter zitting
2. Indien een partij desbevolen niet ter zitting
verschijnt dan wel, verschenen zijnde,
verschijnt dan wel, verschenen zijnde,
weigert de verlangde inlichtingen te
weigert de verlangde inlichtingen te
verstrekken, kan de arbitragecommissie
verstrekken, kan de arbitragecommissie
daaruit de gevolgtrekkingen maken, die zij
daaruit de gevolgtrekkingen maken, die zij
juist acht.
juist geraden acht.
TOELICHTING
Tekstuele aanpassing ter volledigheid/verduidelijking.
Artikel 41 – Nadere toelichting van de vordering of het verweer
1.
1. (ongewijzigd)
2. Onverminderd het bepaalde in de artikelen
2. Onverminderd het bepaalde in de artikelen
76 en 77 van dit reglement kan de
76 en 77 van dit reglement kan de
arbitragecommissie, indien de eiser
arbitragecommissie, indien de eiser
respectievelijk de verweerder desbevolen zijn
respectievelijk de verweerder desbevolen zijn
vordering respectievelijk zijn verweer niet
vordering respectievelijk zijn verweer niet
binnen de daarvoor door de
binnen de daarvoor door de
arbitragecommissie gestelde termijn nader
arbitragecommissie gestelde termijn nader
toelicht overeenkomstig het door de
toelicht overeenkomstig het door de
arbitragecommissie daartoe gegeven bevel,
arbitragecommissie daartoe gegeven bevel,
daaruit de gevolgtrekkingen maken, die zij
daaruit de gevolgtrekkingen maken, die zij
juist acht.
juist geraden acht.
TOELICHTING
Tekstuele aanpassing ter volledigheid/verduidelijking.
Artikel 43 – Overleggen bescheiden
1.
2. Indien een partij desbevolen weigert bepaalde
bescheiden over te leggen, kan de
arbitragecommissie daaruit de
gevolgtrekkingen maken, die zij juist acht.
3.

1. (ongewijzigd)
2. Indien een partij desbevolen weigert
bepaalde bescheiden over te leggen, kan de
arbitragecommissie daaruit de
gevolgtrekkingen maken, die zij juist geraden
acht.
3. (ongewijzigd)

TOELICHTING
Tekstuele aanpassing ter volledigheid/verduidelijking.
Artikel 49 – Weigerachtige getuigen
1. Indien een getuige niet vrijwillig verschijnt,
dan wel, verschenen zijnde, weigert om,
desverlangd onder ede, een getuigenis af te
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leggen of om een verslag van zijn verhoor
genoemd in artikel 50 lid 3 van dit reglement
te ondertekenen, kan de arbitragecommissie
aan de partij die dit verzoekt toestaan om
zich op de voet van het bepaalde in de wet
binnen een door de arbitragecommissie te
bepalen termijn tot de voorzieningenrechter
van de rechtbank te wenden met het verzoek
een rechter-commissaris te benoemen voor
wie het getuigenverhoor zal plaatsvinden.
2.

leggen of om een verslag van zijn verhoor
genoemd in artikel 50 lid 3 van dit reglement
te ondertekenen, kan de arbitragecommissie
aan de partij die dit verzoekt toestaan om
zich op de voet van het bepaalde in de wet
binnen een door de arbitragecommissie te
bepalen termijn tot de voorzieningenrechter
van de rechtbank Midden-Nederland (locatie
Utrecht) te wenden met het verzoek een
rechter-commissaris te benoemen voor wie
het getuigenverhoor zal plaatsvinden.
2. (ongewijzigd)

TOELICHTING
Toevoeging ter volledigheid.
Artikel 54 – Medewerking partijen
1.
2. Indien een partij weigert aan een bevel als
bedoeld in lid 1 van dit artikel gevolg te
geven, kan de arbitragecommissie daaruit de
gevolgtrekkingen maken, die zij juist acht.

1. (ongewijzigd)
2. Indien een partij weigert aan een bevel als
bedoeld in lid 1 van dit artikel gevolg te
geven, kan de arbitragecommissie daaruit de
gevolgtrekkingen maken, die zij juist geraden
acht.

TOELICHTING
Tekstuele aanpassing ter volledigheid/verduidelijking.
Artikel 60 – Tegenvordering
1. t/m 2.
3. Indien de verweerder een tegenvordering
aanhangig maakt is hij in zoverre eiser en de
eiser in zoverre verweerder.
Dienovereenkomstig is te hunner aanzien in
zoverre het in dit reglement ten aanzien van
de eiser respectievelijk de verweerder
bepaalde van toepassing.

1. t/m 2. (ongewijzigd)
3. Indien de verweerder een tegenvordering
aanhangig maakt is hij in zoverre eiser (in
reconventie) en de eiser (in conventie) in
zoverre verweerder (in reconventie).
Dienovereenkomstig is te hunner aanzien in
zoverre het in dit reglement bepaalde ten
aanzien van de eiser respectievelijk de
verweerder bepaalde van toepassing.

TOELICHTING
Toevoegingen ter volledigheid.
Artikel 69 – Procedure in spoedgeding
1. t/m 2.
3. De verweerder kan binnen de door de
voorzitter van de arbitragecommissie
gestelde termijn een verweerschrift indienen
op de wijze als voorzien in artikel 13 van dit
reglement indienen. Het bepaalde in artikel
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3. De verweerder kan binnen de door de
voorzitter van de arbitragecommissie
gestelde termijn een verweerschrift indienen
op de wijze als voorzien in artikel 13 van dit
reglement indienen. Het bepaalde in artikel
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35 leden 2 en 4 van dit reglement is van
toepassing. Indien de verweerder niet binnen
de door de voorzitter van de
arbitragecommissie gestelde termijn een met
redenen omkleed verweerschrift indient,
behoudt hij desondanks het recht om ter
zitting verweer te voeren en is artikel 77 van
dit reglement niet van toepassing.

35 leden 2 en 4 van dit reglement is van
toepassing. Indien de verweerder niet binnen
de door de voorzitter van de
arbitragecommissie gestelde termijn een met
redenen omkleed verweerschrift indient,
behoudt hij desondanks het recht om ter
zitting verweer te voeren en is artikel 77 van
dit reglement niet van toepassing.
4. In een spoedgeding is het bepaalde in artikel
67 van dit reglement van overeenkomstige
toepassing.

TOELICHTING
Lid 3: tekstuele aanpassing door dubbel gebruik van het woord ‘indienen’.
Lid 4: toevoeging ter volledigheid.
Artikel 78 – Vorm en inhoud; schikkingsvonnis, mondeling vonnis
1. en 2.
1. en 2. (ongewijzigd)
3. Het vonnis vermeldt:
3. Het vonnis vermeldt:
a. de naam of namen en de woonplaats(en) van a. de naam of namen en de woonplaats(en) van
de arbiter(s);
de arbiter(s);
b. de namen en de woonplaatsen van de
b. de namen en de woonplaatsen van de
partijen;
partijen;
c. de grond voor de bevoegdheid van de
c. de grond voor de bevoegdheid van de
arbitragecommissie om het geschil te
arbitragecommissie om het geschil te
beslechten;
beslechten;
d. de gronden voor de beslissing;
d. de beslissingsmaatstaf zoals omschreven in
e. de beslissing;
artikel 71;
f. de vaststelling van en de veroordeling tot
de. de gronden voor de beslissing;
betaling van de kosten genoemd in artikel 88 ef. de beslissing;
van dit reglement;
fg. de vaststelling van en de veroordeling tot
g. de plaats van de uitspraak;
betaling van de kosten genoemd in artikel 88
h. de datum van de uitspraak.
van dit reglement;
Ingeval de beslissing als hiervoor in dit lid onder gh. de plaats van de uitspraak;
e genoemd uitsluitend de vaststelling van de
hi. de datum van de uitspraak.
hoedanigheid of de toestand van zaken
Ingeval de beslissing als hiervoor in dit lid onder
betreft, genoemd in artikel 1 lid 2 onder a van
fe genoemd uitsluitend de vaststelling van de
dit reglement, dan wel het vonnis uitsluitend
hoedanigheid of de toestand van zaken
een vergelijk van partijen vastlegt, genoemd
betreft, genoemd in artikel 1 lid 2 onder a van
in artikel 83 van dit reglement, behoeft het
dit reglement, dan wel het vonnis uitsluitend
vonnis niet de gronden voor de beslissing te
een vergelijk van partijen vastlegt, genoemd
vermelden, als hiervoor in dit lid onder d
in artikel 83 van dit reglement, behoeft het
genoemd. Ingeval het vonnis een gedeeltelijk
vonnis niet de gronden voor de beslissing te
eindvonnis dan wel een tussenvonnis is,
vermelden, als hiervoor in dit lid onder de
behoeft het niet een beslissing omtrent de
genoemd. Ingeval het vonnis een gedeeltelijk
kosten te vermelden, als hiervoor in dit lid
eindvonnis dan wel een tussenvonnis is,
onder f genoemd.
behoeft het niet een beslissing omtrent de
kosten te vermelden, als hiervoor in dit lid
onder fg genoemd.
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4.
5. De arbitragecommissie kan, indien alle
partijen op de mondelinge behandeling zijn
verschenen, tijdens of na de mondelinge
behandeling ter zitting mondeling uitspraak
doen. De mondelinge uitspraak bestaat in
afwijking van lid 3 van dit artikel uit de
gronden voor de beslissing en de beslissing.
Van de mondelinge uitspraak wordt door de
arbitragecommissie een proces-verbaal
opgemaakt, dat wordt ondertekend door de
arbiters en binnen twee weken na de
mondelinge behandeling in afschrift aan
partijen ter beschikking gesteld op de wijze
als voorzien in artikel 14 van dit reglement.
Als de datum van het vonnis geldt de dag
waarop de uitspraak mondeling is gedaan.

4. (ongewijzigd)
5. De arbitragecommissie kan in het geval dat
een zodanig spoedeisend belang bestaat bij
een uitspraak dat een (volledige) schriftelijke
uitwerking hiervan niet kan worden
afgewacht, indien alle partijen op de
mondelinge behandeling zijn verschenen,
tijdens of na de mondelinge behandeling ter
zitting mondeling uitspraak doen. De
mondelinge uitspraak bestaat, in afwijking
van lid 3 van dit artikel, uit de beslissing en
de (belangrijkste) gronden hiervoor de
beslissing en de beslissing. Van de
mondelinge uitspraak wordt door de
arbitragecommissie een schriftelijke
uitwerking proces-verbaal opgemaakt
overeenkomstig lid 3 van dit artikel, waarin
tevens de beslissingsmaatstaf staat vermeld.
De schriftelijke uitwerking vermeldt als
uitspraakdatum van het vonnis de dag
waarop de uitspraak mondeling is gedaan en
de uitdrukkelijke aantekening dat het de
schriftelijke uitwerking betreft van de reeds
mondeling gedane uitspraak, onder
vermelding van de datum waarop deze
schriftelijke uitwerking is vastgesteld. Zijdat
wordt ondertekend door de arbiters en
binnen twee weken na de mondelinge
behandeling in afschrift aan partijen ter
beschikking gesteld op de wijze als voorzien
in artikel 14 van dit reglement. Het bepaalde
in artikel 80 lid 2 van dit reglement is van
overeenkomstige toepassing. Als de datum
van het vonnis geldt de dag waarop de
uitspraak mondeling is gedaan.

TOELICHTING
Lid 3: de wet schrijft dit voor.
Lid 5: met de aangepaste redactie is aansluiting gezocht bij een recente uitspraak van de Hoge Raad
(HR 20 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:650). Aanvankelijk was de tekst van artikel 78 lid 5 gebaseerd
op artikel 30p van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.). Achterliggende gedachte was
dit vijfde lid op te nemen voor bijv. zaken die spelen tegen het einde van de overschrijvingsperiode. In
dergelijke gevallen zou een partij een mondeling vonnis kunnen frustreren door niet ter zitting te
verschijnen, vandaar de wijziging in de aanvang van de bepaling. Omdat het over arbitrage gaat,
wordt gemeend dat ook de beslissingsmaatstaf (‘goede personen naar billijkheid’; artikel 1054 lid 3 Rv
resp. artikel 71 Arbitragereglement) in het mondelinge vonnis en de latere schriftelijke uitwerking moet
worden vermeld.
Artikel 81 – Herstel en verbetering
Terug naar inhoudsopgave
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1. Een partij kan de arbitragecommissie
verzoeken om een kennelijke reken- of
schrijffout in het vonnis te herstellen of,
indien in het vonnis de gegevens genoemd in
artikel 78 lid 3 onder a, b, g en h van dit
reglement onjuist zijn vermeld of geheel of
gedeeltelijk ontbreken, om die gegevens te
verbeteren.
2. en 3.

4. Indien de arbitragecommissie tot herstel of
verbetering overgaat, wordt deze in een
afzonderlijk stuk vermeld. Dit stuk wordt
geacht deel uit te maken van het vonnis. Het
stuk wordt opgemaakt in vier exemplaren
dan wel, indien er meer dan twee partijen
zijn, in zoveel exemplaren als er partijen zijn,
vermeerderd met twee. Het stuk vermeldt:
a. de gegevens genoemd in artikel 78 lid 3
onder a en b van dit reglement;
b. een verwijzing naar het vonnis waarop het
herstel of de verbetering betrekking heeft;
c. het herstel of de verbetering; en
d. de datum van het herstel of de
verbetering.
Het stuk wordt door de arbiters ondertekend.
Ten aanzien van de ondertekening is het
bepaalde in artikel 79 leden 2 en 3 van dit
reglement van overeenkomstige toepassing.
Ten aanzien van het stuk is voorts het
bepaalde in artikel 80 van dit reglement van
overeenkomstige toepassing.
5. Indien de arbitragecommissie een verzoek
zoals genoemd in lid 1 van dit artikel afwijst,
doet de secretaris van de
arbitragecommissie daarvan mededeling aan
de partijen op de wijze als voorzien in artikel
14 van dit reglement.
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1. Een partij kan de arbitragecommissie
schriftelijk en met redenen omkleed
verzoeken om een kennelijke reken- of
schrijffout in het vonnis te herstellen of,
indien in het vonnis de gegevens genoemd in
artikel 78 lid 3 onder a, b, dg, h en hi van dit
reglement onjuist zijn vermeld of geheel of
gedeeltelijk ontbreken, om die gegevens te
verbeteren.
2. en 3. (ongewijzigd)
4. Voordat de arbitragecommissie op een
verzoek als genoemd in lid 1 van dit artikel of
ambtshalve overgaat tot herstel of
verbetering, stelt het partijen in de
gelegenheid zich hierover schriftelijk uit te
laten. Naar aanleiding van een verzoek als
genoemd in lid 1 van dit artikel vindt geen
zitting plaats als bedoeld in artikel 38 van dit
reglement tenzij de arbitragecommissie
anders oordeelt.
45. Indien de arbitragecommissie tot herstel of
verbetering overgaat, wordt deze in een
afzonderlijk stuk vermeld. Dit stuk wordt
geacht deel uit te maken van het vonnis. Het
stuk wordt opgemaakt in vier exemplaren
dan wel, indien er meer dan twee partijen
zijn, in zoveel exemplaren als er partijen zijn,
vermeerderd met twee. Het stuk vermeldt:
a. de gegevens genoemd in artikel 78 lid 3
onder a en b van dit reglement;
b. een verwijzing naar het vonnis waarop het
herstel of de verbetering betrekking heeft;
c. het herstel of de verbetering; en
d. de datum van het herstel of de
verbetering.
Het stuk wordt door de arbiters ondertekend.
Ten aanzien van de ondertekening is het
bepaalde in artikel 79 leden 2 en 3 van dit
reglement van overeenkomstige toepassing.
Ten aanzien van het stuk is voorts het
bepaalde in artikel 80 van dit reglement van
overeenkomstige toepassing.
56. Indien de arbitragecommissie een verzoek
zoals genoemd in lid 1 van dit artikel afwijst,
doet de secretaris van de
arbitragecommissie daarvan mededeling aan
de partijen op de wijze als voorzien in artikel
14 van dit reglement. Ten aanzien van de
mededeling is het bepaalde in artikel 80 van
dit reglement van overeenkomstige
toepassing.
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TOELICHTING
Lid 1: tekstuele toevoeging ter volledigheid. Wegens aanpassing van artikel 78 lid 3
(beslissingsmaatstaf) dient hier tevens een aanpassing gemaakt te worden.
Lid 4 (nieuw): met de voorgestelde toevoeging wordt tot uitdrukking gebracht het beginsel van hoor en
wederhoor, zoals dat in gevallen als deze evenzeer geldt (vgl. ook artikel 1060 lid 4 Rv). De tweede
volzin is toegevoegd, omdat de voorbije tijd in het kader van artikel 82 is gebleken dat partijen met een
verzoek op de voet daarvan een hernieuwde zitting/behandeling konden forceren. Zowel in de
gevallen van artikel 81 en 82 is dat niet de bedoeling, tenzij de arbitragecommissie anders oordeelt.
Dit is in de thans gebruikte formulering (artikel 81 lid 4 resp. artikel 82 lid 1) vastgelegd.
Lid 6 (nieuw; oude lid 5): aanvulling ter volledigheid.
Artikel 82 – Aanvullend vonnis
1. Indien de arbitragecommissie heeft
nagelaten te beslissen omtrent een of meer
zaken die aan haar oordeel waren
onderworpen, kan zij, op verzoek van een
partij en na de andere partij in de
gelegenheid te hebben gesteld op dat
verzoek te worden gehoord, een aanvullend
vonnis wijzen.

2. en 3.
4. Indien de arbitragecommissie een verzoek
genoemd in lid 1 van dit artikel afwijst, doet
de secretaris van de arbitragecommissie
daarvan terstond mededeling aan de partijen
op de wijze als voorzien in artikel 14 van dit
reglement. Ten aanzien van de mededeling
is het bepaalde in artikel 80 lid 3 van dit
reglement van overeenkomstige toepassing.

1. Indien de arbitragecommissie heeft
nagelaten te beslissen omtrent een of meer
zaken die aan haar oordeel waren
onderworpen, kan zij, op een met redenen
omkleed schriftelijk verzoek van een partij en
na de andere partij in de gelegenheid te
hebben gesteld zich hierover schriftelijk uit te
latenop dat verzoek te worden gehoord, een
aanvullend vonnis wijzen, zonder dat hiertoe
een zitting als bedoeld in artikel 38 van dit
reglement plaatsvindt, tenzij de
arbitragecommissie anders oordeelt.
2. en 3. (ongewijzigd)
4. Indien de arbitragecommissie een verzoek
genoemd in lid 1 van dit artikel afwijst, doet
de secretaris van de arbitragecommissie
daarvan terstond mededeling aan de partijen
op de wijze als voorzien in artikel 14 van dit
reglement. Ten aanzien van de mededeling
is het bepaalde in artikel 80 lid 3 van dit
reglement van overeenkomstige toepassing.

TOELICHTING
Lid 1: toevoegingen ter volledigheid.
Lid 4: er bestaat geen artikel 80 lid 3.
Artikel 84 – Publicatie en het verstrekken van kopieën
1. De algemeen secretaris publiceert van elk
1. De algemeen secretaris publiceert van elk
geheel of gedeeltelijk eindvonnis de volledige
geheel of gedeeltelijk eindvonnis de volledige
tekst op de website van de KNVB, tenzij de
tekst op de website van de KNVB, tenzij de
algemeen voorzitter op grond van gewichtige
algemeen voorzitter op grond van gewichtige
redenen bepaalt dat publicatie achterwege
redenen bepaalt dat publicatie achterwege
dient te blijven dan wel dient te geschieden
dient te blijven. Na een met redenen omkleed
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met weglating in het vonnis van de namen en
woonplaatsen van de daarin genoemde
personen alsmede van andere gegevens die
omtrent die personen een aanwijzing
bevatten.

2. De algemeen secretaris kan na overleg met
de algemeen voorzitter de persoon die dit
verzoekt tegen vergoeding van kosten een
kopie van een niet op de website
gepubliceerd vonnis verstrekken, zonodig
geanonimiseerd zoals aangegeven in lid 1
van dit artikel.

schriftelijk verzoek hiertoe van één van de
partijen waarover de algemeen voorzitter
beslist, dan wel op beslissing van de
algemeen voorzitter geschiedt dan wel dient
te geschieden de in de eerste volzin
bedoelde publicatie op basis van een
geanonimiseerd vonnis, waarbij met
weglating in het vonnis van de namen en
woonplaatsen van de daarin het vonnis
genoemde personen alsmede van andere
gegevens die omtrent dieze personen een
aanwijzing bevatten, worden weggelaten.
2. De algemeen secretaris kan na overleg met
de algemeen voorzitter de persoon die dit
verzoekt tegen vergoeding van kosten een
kopie van een niet op de website
gepubliceerd vonnis verstrekken, zonodig
geanonimiseerd op de wijze als inzoals
aangegeven in lid 1 van dit artikel bepaald.

TOELICHTING
Lid 1: aanpassingen ter volledigheid.
Lid 2: aanpassingen ter verduidelijking.
Artikel 89 – Geheimhouding
Het bondsbestuur van de KNVB, de leden van
het college van arbiters, de algemeen secretaris
en de secretarissen zijn verplicht tot
geheimhouding van al hetgeen hen uit hoofde
van hun functie omtrent enig geschil dat aan
arbitrage op de voet van dit reglement is
onderworpen, ter kennis is gekomen.

Het bondsbestuur van de KNVB, de leden van
het college van arbiters, de algemeen secretaris
en de secretarissen zijn verplicht tot
geheimhouding van al hetgeen hen uit hoofde
van hun functie omtrent enig geschil dat aan
arbitrage op de voet van dit reglement is
onderworpen, ter kennis is gekomen.

TOELICHTING
De bewoordingen ‘van de KNVB’ zijn overbodig nu uit de begripsbepalingen blijkt dat met het
bondsbestuur het bestuur van de KNVB wordt bedoeld.
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8.8
BOND - Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen,
Opleidingsvergoeding en Soliditeitsbijdrage: termijnbetaling inzake
solidariteitsbijdrage
Te nemen besluit tijdens de bondsvergadering
Instemmen met de voorgestelde wijzigingen
Toelichting
In het hierbij gevoegde voorstel tot aanpassing van het Reglement Overschrijvingsbepalingen
Algemeen, Opleidingsvergoeding en Solidariteitsbijdrage (agendapunt 11.2.5.) wordt voorgesteld om
artikel 15 lid 1 verder te verduidelijken en in lijn te brengen met de FIFA-regels met betrekking tot
voorwaardelijke vergoedingen en/of termijnbetalingen in geval van het moeten betalen van een
(nationale) solidariteitsbijdrage.
Artikel 2 lid 1 Annexe 5 van de FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players luidt in dit
verband als volgt: ‘The new club shall pay the solidarity contribution to the training club(s) pursuant to
the above provisions no later than 30 days after the player’s registration or, in case of contingent
payments, 30 days after the date of such payments.’
Met voorwaardelijke vergoedingen worden vergoedingen bedoeld die pas hoeven te worden betaald
indien een voorwaarde is ingetreden. Denk in dit geval aan het spelen van een x-aantal wedstrijden
door de speler in kwestie voor de aankopende club, het behalen van Europees voetbal door de
aankopende club, het winnen van één of meerdere titels door de aankopende club.
Met termijnbetalingen worden betalingen bedoeld, op een overeengekomen datum, die door beide
clubs zijn overeengekomen in de transferovereenkomst (bijv. indien de totale vergoeding 3.000.000
EUR is en afgesproken is dat deze vergoeding in meerdere termijnen wordt betaald, 1.000.000 EUR
per datum overschrijving, 1.000.000 EUR per 1 januari van het aankomende jaar en 1.000.000 EUR
per 1 januari van het daaropvolgende jaar).
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Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen, Opleidingsvergoeding en
Solidariteitsbijdrage
Artikel 15 – Betaling
1. Een club die ingevolge dit reglement een
solidariteitsbijdrage verschuldigd is, moet
deze hebben voldaan aan de rechthebbende
club(s) binnen dertig dagen na overschrijving
van de speler.

2.

1. Een club die ingevolge dit reglement een
solidariteitsbijdrage verschuldigd is, moet
deze hebben voldaan aan de rechthebbende
club(s) binnen dertig dagen na overschrijving
van de speler en/of, in geval van
voorwaardelijke vergoedingen en/of
termijnbetalingen, binnen dertig dagen nadat
deze zijn betaald.
2. (ongewijzigd)

TOELICHTING
Voorgesteld wordt om artikel 15 lid 1 verder te verduidelijken en in lijn te brengen met de FIFA-regels
met betrekking tot voorwaardelijke vergoedingen en/of termijnbetalingen in geval van het moeten
betalen van een (nationale) solidariteitsbijdrage. Artikel 2 lid 1 Annexe 5 van de FIFA Regulations on
the Status and Transfer of Players luidt in dit verband als volgt: ‘The new club shall pay the solidarity
contribution to the training club(s) pursuant to the above provisions no later than 30 days after the
player’s registration or, in case of contingent payments, 30 days after the date of such
payments.’
Met voorwaardelijke vergoedingen worden vergoedingen bedoeld die pas hoeven te worden betaald
indien een voorwaarde is ingetreden, denk aan het spelen van een x-aantal wedstrijden door de
speler in kwestie voor de aankopende club, het behalen van Europees voetbal door de aankopende
club, het winnen van één of meerdere titels door de aankopende club.
Met termijnbetalingen worden betalingen bedoeld, op een overeengekomen datum, die door beide
clubs zijn overeengekomen in de transferovereenkomst (bijv. indien de totale vergoeding 3.000.000
EUR is en afgesproken is dat deze vergoeding in meerdere termijnen wordt betaald, 1.000.000 EUR
per datum overschrijving, 1.000.000 EUR per 1 januari van het aankomende jaar en 1.000.000 EUR
per 1 januari van het daaropvolgende jaar.)
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8.9

BOND - Reglement Intermediairs: publicatie betalingen intermediairs

Te nemen besluit tijdens de Bondsvergadering
Instemmen met de voorgestelde wijzigingen
Toelichting
Uit de huidige tekst van artikel 3 lid 2 van het Reglement intermediairs volgt dat de KNVB uiterlijk op
31 maart van enig jaar het bedrag publiceert dat elk van de aangesloten clubs “is overeengekomen”
om in “de voorafgaande periode” te betalen aan intermediairs “die door de KNVB zijn geregistreerd”.
Deze regel is ingevoerd nadat er eerder onduidelijkheid is geweest omtrent de wijze waarop de KNVB
de publicatie in dezen verzorgt. Inmiddels wordt aan dit onderwerp ook aandacht besteed in de UEFA
Club Licensing and Financial Fair Play Regulations. In artikel 47bis van deze regelgeving is het
navolgende bepaald:
‘The licence applicant must publish on its website or on the website of its licensor by the date (which
cannot be later than the date of the submission of the list of licensing decision to the UEFA
administration) and in the form communicated by the licensor:
a) the total amount paid in the latest reporting period to or for the benefit of agents/intermediaries; and
b) the last audited annual financial information assessed by the licensor.’
Ter voorkoming dat er meerdere reglementaire systemen bestaan om hetzelfde te bewerkstelligen,
wordt voorgesteld om de verplichting in het Reglement Intermediairs aan te laten sluiten op het
bepaalde in UEFA-reglementering (waarmee nog steeds wordt voldaan aan de verplichtingen
ingevolge het in dezen van toepassing zijnde FIFA-reglement).
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Reglement Intermediairs
Artikel 3 – Kennisgeving en openbaarmaking
1. De KNVB zal elk jaar op uiterlijk 31 maart via
het door het bondsbestuur voor publicaties
aangewezen medium de namen openbaar
maken van alle intermediairs die de KNVB
heeft geregistreerd in het seizoen direct
daaraan voorafgaand, inclusief ten aanzien
van welke spelerscontracten en/of
overeenkomsten betreffende de
overschrijving van spelers deze intermediairs
betrokken zijn geweest bij de
onderhandelingen betreffende de
totstandkoming daarvan.
2. De KNVB zal tevens het bedrag publiceren
dat elke bij de KNVB aangesloten club in
totaal is overeengekomen om in voornoemde
periode te betalen aan intermediairs die door
de KNVB zijn geregistreerd voor de
onderhandelingen betreffende de
totstandkoming van spelerscontracten en/of
overeenkomsten, die de KNVB heeft
geregistreerd, betreffende de
overschrijvingen van spelers.

1. (ongewijzigd)

2. De KNVB zal tevens het totaalbedrag
publiceren dat daadwerkelijk aan
intermediairs is betaald door elke bij de
KNVB aangesloten club in totaal is
overeengekomen om in voornoemde periode
over het voorafgaande seizoen te betalen
aan intermediairs die door de KNVB zijn
geregistreerd voor de onderhandelingen
betreffende de totstandkoming van
spelerscontracten en/of overeenkomsten, die
de KNVB heeft geregistreerd, betreffende de
overschrijvingen van spelers.

TOELICHTING
Uit de huidige tekst van artikel 3 lid 2 van het Reglement intermediairs volgt dat de KNVB uiterlijk op
31 maart van enig jaar het bedrag publiceert dat elk van de aangesloten clubs “is overeengekomen”
om in “de voorafgaande periode” te betalen aan intermediairs “die door de KNVB zijn geregistreerd”.
Deze regel is ingevoerd nadat er eerder onduidelijkheid is geweest omtrent de wijze waarop de KNVB
de publicatie in dezen verzorgt. Inmiddels wordt aan dit onderwerp ook aandacht besteed in de UEFA
Club Licensing and Financial Fair Play Regulations. In artikel 47bis van deze regelgeving is het
navolgende bepaald:
‘The licence applicant must publish on its website or on the website of its licensor by the date (which
cannot be later than the date of the submission of the list of licensing decision to the UEFA
administration) and in the form communicated by the licensor:
a) the total amount paid in the latest reporting period to or for the benefit of agents/intermediaries; and
b) the last audited annual financial information assessed by the licensor.’
Ter voorkoming dat er meerdere reglementaire systemen bestaan om hetzelfde te bewerkstelligen,
wordt voorgesteld om de verplichting in het Reglement Intermediairs aan te laten sluiten op het
bepaalde in UEFA-reglementering (waarmee nog steeds wordt voldaan aan de verplichtingen
ingevolge het in dezen van toepassing zijnde FIFA-reglement).
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