UITVOERINGSBESLUIT – OPLEIDINGSVERGOEDING VROUWENVOETBAL
Het bondsbestuur en het bestuur amateurvoetbal van de vereniging Koninklijke Nederlandse
Voetbalbond, statutair gevestigd te Zeist,
Overwegende dat:
a. de huidige systematiek in Nederland van de opleidingsvergoeding in relatie tot het
vrouwenvoetbal onvoldoende aansluit bij de FIFA-regelgeving (the Regulations on the
Status and Transfer of Players) aangezien op grond van de FIFA-regelgeving geen
opleidingsvergoeding is verschuldigd binnen het vrouwenvoetbal;
b. op dit moment zowel nationaal als internationaal wordt bezien hoe om te gaan met
opleidingsvergoedingen betreffende het vrouwenvoetbal;
c. de uitkomst van de onder b. bedoelde ontwikkelingen op dit moment niet bekend is en het
om die reden niet logisch lijkt nationaal reeds een regeling te hebben ten aanzien van
opleidingsvergoedingen betreffende het vrouwenvoetbal;
d. de huidige Nederlandse regeling de verdere ontwikkeling en professionalisering van het
vrouwenvoetbal in Nederland lijkt te belemmeren;
e. vanwege de redenen genoemd onder c. en d. er een voorkeur bestaat (ook) nationaal geen
opleidingsvergoeding verschuldigd te laten zijn binnen het vrouwenvoetbal;
f. op grond van artikel 31 lid 3 onder a. van de Statuten het bondsbestuur en het bestuur
amateurvoetbal bevoegd zijn in spoedeisende gevallen, een uitvoeringsbesluit vast te
stellen;
g. door middel van onderhavig uitvoeringsbesluit, de benodigde reglementswijzigingen
(tijdelijk) worden geïmplementeerd in de regelgeving van de KNVB.
Besluiten als volgt:
Binnen het vrouwenvoetbal zal geen opleidingsvergoeding verschuldigd zijn. Voor zover sprake is van
voor de datum van onderhavig besluit reeds gesloten (maar nog niet geregistreerde)
spelerscontracten, geldt dat ten aanzien van die contracten er ook geen recht op een
opleidingsvergoeding bestaat/ontstaat.

Het onderhavige besluit is genomen door het bondsbestuur en het bestuur amateurvoetbal op 30 juni
2020 en geldt per 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021. Het uitvoeringsbesluit wordt op de eerstvolgende
vergadering van de bondsvergadering en de ledenraad amateurvoetbal ter bekrachtiging voorgelegd.
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BIJLAGE I - Behorend bij het Uitvoeringsbesluit – Opleidingsvergoeding vrouwenvoetbal
REGLEMENTEN BONDSVERGADERING
Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen, Opleidingsvergoeding en
Solidariteitsbijdrage
Artikel 3 – Opleidingsvergoeding
1. Een club is een opleidingsvergoeding verschuldigd overeenkomstig het bepaalde in dit reglement
aan de clubs waarbij de speler gedurende zijn opleidingsperiode als speelgerechtigd lid is
geregistreerd geweest, indien:
a. de speler een spelerscontract heeft gesloten met die club of
b. de speler met die club een opvolgend spelerscontract heeft gesloten;
voor het einde van het seizoen waarin de speler de leeftijd van 22 jaar heeft bereikt.
2. Een betaaldvoetbalorganisatie is in aanvulling op het bepaalde in lid 1 een opleidingsvergoeding
verschuldigd indien de speler in vijf bindende wedstrijden van het eerste elftal van die
betaaldvoetbalorganisatie is uitgekomen.
3. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel en titel 3 van dit reglement is niet van toepassing in het geval
het spelerscontract wordt gesloten met een speelster.

REGLEMENTEN AMATEURVOETBAL
Reglement Wedstrijden Vrouwen
Artikel 1 – Algemene bepalingen
1. Dit reglement is van toepassing op de aan de eredivisie vrouwen en/of de beloften vrouwen
deelnemende clubs.
2. De eredivisie vrouwen is een competitie voor de top van het Nederlandse vrouwen voetbal. De
beloften vrouwen is een competitie voor tweede elftallen.
3. De clubs die hiervoor in aanmerking komen en aan de eredivisie vrouwen en/of aan de beloften
vrouwen wensen deel te nemen, dienen zich op een nader door het bestuur te bepalen termijn
schriftelijk te hebben aangemeld bij het bestuur.
4. De aan de eredivisie vrouwen deelnemende clubs dienen te voldoen en te blijven voldoen aan de
door het bestuur vastgestelde kwaliteitseisen eredivisie vrouwen.
5. De speelsters nemen als amateur- of contractspeelster deel aan de competitie.
6. Ten behoeve van de tuchtrechtspraak geldt het bepaalde in artikel 2 van het Reglement
Tuchtrechtspraak Vrouwen.
7. De nationale regelgeving met betrekking tot opleidingsvergoeding en solidariteitsbijdrage is van
overeenkomstige toepassing op contractspeelsters van een deelnemende club, in die zin dat het te
betalen opleidingsbedrag per opleidingsjaar geldend voor de sectie amateurvoetbal van toepassing
is.
8. Het bestuur is bevoegd dispensatie te verlenen met betrekking tot het in dit reglement bepaalde.
Een verzoek tot dispensatie dient schriftelijk aan het bestuur te worden gericht.
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