UITVOERINGSBESLUIT – WISSELSPELERS
Het bestuur betaald voetbal van de vereniging Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, statutair
gevestigd te Zeist,
Overwegende dat:
a. de International Football Association Board (IFAB) op 8 mei 2020 het voorstel van de FIFA
heeft goedgekeurd om competitieorganisatoren de mogelijkheid te bieden tot tijdelijke
wijziging van regel 3 – Spelers – van de Spelregels, dit gelet op de impact van COVID-19
op de competities wereldwijd en op de gezondheid van spelers;
b. de tijdelijke wijziging als bedoeld onder a. optioneel was en zag op de mogelijkheid voor
competitieorganisatoren, waarvan de competities zouden worden afgerond in 2020, tot het
toestaan van vijf wisselspelers in een wedstrijd;
c. de belangrijkste reden voor de tijdelijke wijziging als bedoeld onder a. en b. was, de impact
op de gezondheid van spelers in competities die in een (ver)korte periode moesten worden
uitgespeeld, in verschillende weersomstandigheden;
d. de IFAB een beoordeling heeft gemaakt of deze tijdelijke wijziging moet worden verlengd tot
en met 2021, waarbij de IFAB in die beoordeling rekening heeft gehouden met de feedback
van stakeholders en een analyse van de impact van COVID-19 op de competitiekalenders;
e. de beoordeling heeft getoond dat de aanvankelijke redenen voor de tijdelijke wijziging nog
steeds gelden en de impact op de gezondheid van spelers, door meerdere factoren,
(hoogstwaarschijnlijk) blijft bestaan;
f. de IFAB op 15 juli 2020 de mogelijkheid tot wijziging van regel 3 – Spelers – van de
Spelregels heeft verlengd voor (o.a.) competities die uiterlijk 31 juli 2021 zijn afgerond;
g. het bestuur betaald voetbal van oordeel is dat ten aanzien van de door haar vastgestelde
wedstrijden in de eredivisie, de eerste divisie, de play-off om Europees voetbal, de play-off
om promotie en degradatie, de TOTO KNVB Beker en de competities Onder 21 en Onder
18 gebruik zou moeten worden gemaakt van de mogelijkheid onder f. voor het seizoen
2020/’21;
h. op grond van artikel 31 lid 3 onder a. van de Statuten het bestuur betaald voetbal bevoegd
is om in spoedeisende gevallen, een uitvoeringsbesluit vast te stellen;
i. door middel van onderhavig uitvoeringsbesluit, het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal
wordt aangevuld.
Besluit als volgt:
Voor wedstrijden in de eredivisie, de eerste divisie, de play-off om Europees voetbal, de play-off om
promotie en degradatie en de TOTO KNVB Beker:
1. Het maximumaantal toegestane wisselspelers per elftal in een wedstrijd betreft vijf. In het
geval van een verlenging is er een extra wisselspeler per elftal toegestaan, wat het
maximumaantal alsdan brengt op zes wisselspelers per elftal.
2. Het maximumaantal momenten in een wedstrijd waarin spelers mogen worden gewisseld,
betreft drie per elftal. In het geval van een verlenging is er een extra moment per elftal waarin
spelers mogen worden gewisseld, wat het maximumaantal momenten in een wedstrijd waarin
spelers mogen worden gewisseld alsdan brengt op vier per elftal.
3. Vervanging van een of meerdere spelers gedurende de rust van een wedstrijd of
voorafgaande aan of gedurende de rust van een verlenging wordt niet gezien als het
gebruiken van een van de momenten waarin spelers mogen worden gewisseld als bedoeld
onder 2.
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4. In het geval van een verlenging worden een of meerdere niet gebruikte momenten waarin
spelers mogen worden gewisseld gedurende de wedstrijd meegenomen naar de verlenging.
5. In het geval dat beide elftallen gedurende de wedstrijd of de verlenging op hetzelfde moment
een of meerdere spelers vervangen, dan hebben beide elftallen een van de momenten waarin
spelers mogen worden gewisseld gebruikt.
Voor wedstrijden in de competities Onder 21 en Onder 18:
6. In het geval van een verlenging, mag in de verlenging een zesde speler, onder wie de
doelverdediger, worden vervangen, ongeacht of gedurende de wedstrijd en de verlenging
reeds het maximaal toegestane aantal van vijf spelers, onder wie de doelverdediger, is
vervangen.
Het onderhavige besluit is genomen door het bestuur betaald voetbal op 29 juli 2020. Het
uitvoeringsbesluit wordt tijdens de eerstvolgende vergadering van de algemene vergadering betaald
voetbal ter bekrachtiging voorgelegd.
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BIJLAGE I - Behorend bij het Uitvoeringsbesluit – WISSELSPELERS
Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal
Artikel 8 – Invallersbepalingen
1. Gedurende een wedstrijd mogen in totaal
negentien personen, te weten maximaal
zeven team-officials en maximaal twaalf
wisselspelers, op de bank en/of in de dug-out
plaatsnemen.
2. Indien de beschikbare ruimte zulks toelaat,
zijn maximaal vijf extra zitplaatsen
toegestaan voor team-officials. Deze extra
zitplaatsen bevinden zich buiten de
instructiezone en ten minste vijf meter achter
of naast de bank en/of dug-out.
3. Gedurende een wedstrijd mogen maximaal
drie spelers worden vervangen, onder wie de
doelverdediger. Indien sprake is van een
verlenging, mag in de verlenging een vierde
speler, onder wie de doelverdediger, worden
vervangen, ongeacht of gedurende de
wedstrijd en de verlenging reeds het
maximaal toegestane aantal van drie spelers,
onder wie de doelverdediger, is vervangen.

4. Vanaf het moment dat een vervangen speler
het speelveld heeft verlaten, mag hij niet
meer aan de wedstrijd deelnemen.
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3. Gedurende een wedstrijd mogen maximaal
drie vijf spelers worden vervangen, onder wie
de doelverdediger. Een elftal heeft gedurende
een wedstrijd driemaal een moment waarin
voornoemde vijf spelers mogen worden
vervangen. Een vervanging gedurende de
rust van een wedstrijd wordt hierbij niet
gezien als het gebruiken van een van de drie
momenten waarin spelers mogen worden
vervangen. Indien sprake is van een
verlenging, dan worden een of meerdere niet
gebruikte momenten waarin spelers mogen
worden vervangen, meegenomen naar de
verlenging. Tevens verkrijgt ieder elftal dan
een vierde moment waarin een of meerdere
spelers mogen worden vervangen. In mag in
de verlenging mag tevens een vierde zesde
speler, onder wie de doelverdediger, worden
vervangen, ongeacht of gedurende de
wedstrijd en de verlenging reeds het
maximaal toegestane aantal van drie vijf
spelers, onder wie de doelverdediger, is
vervangen. Een vervanging van een of
meerdere spelers voorafgaand aan of
gedurende de rust van de verlenging wordt
hierbij niet gezien als het gebruiken van een
moment waarin spelers mogen worden
vervangen.
Indien beide elftallen gedurende de wedstrijd
of de verlenging tegelijkertijd een of meerdere
spelers vervangen, dan hebben beide
elftallen een van de momenten waarin
spelers mogen worden vervangen gebruikt.
(ongewijzigd)
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5. Wanneer een betaaldvoetbalorganisatie
meent, dat de scheidsrechter de
invallersbepalingen onjuist heeft toegepast,
kan zij binnen acht dagen na de
desbetreffende wedstrijd het bestuur betaald
voetbal verzoeken de wedstrijd te laten
overspelen vanaf het ogenblik waarop de
onjuiste beslissing is genomen.
6. Wanneer een elftal een wedstrijd aanvangt
met minder dan elf maar meer dan zeven
spelers mag dit elftal tijdens die wedstrijd,
met inachtneming van het bepaalde in dit
artikel, het aantal spelers aanvullen tot elf of
zoveel minder als speelgerechtigd zijn deel te
nemen.
7. In afwijking van hetgeen bepaald in lid 1 en
lid 3 geldt voor een wedstrijd in de
leeftijdsklassen Onder 21 en Onder 18 dat
gedurende een wedstrijd in totaal veertien
personen, te weten maximaal zeven teamofficials en maximaal 7 wisselspelers, op de
bank en/of in de dug-out mogen plaatsnemen
en maximaal vijf spelers mogen worden
vervangen, onder wie de doelverdediger.
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(ongewijzigd)

(ongewijzigd)

7. In afwijking van hetgeen bepaald in lid 1 en lid
3 geldt voor een wedstrijd in de
leeftijdsklassen Onder 21 en Onder 18 dat
gedurende een wedstrijd in totaal veertien
personen, te weten maximaal zeven teamofficials en maximaal 7 wisselspelers, op de
bank en/of in de dug-out mogen plaatsnemen
en maximaal vijf spelers mogen worden
vervangen, onder wie de doelverdediger.
Indien sprake is van een verlenging, mag in de
verlenging een zesde speler, onder wie de
doelverdediger, worden vervangen, ongeacht
of gedurende de wedstrijd en de verlenging
reeds het maximaal toegestane aantal van vijf
spelers, onder wie de doelverdediger, is
vervangen.
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