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Bij deze door het bestuur betaald voetbal georganiseerde competitie gelden de navolgende
bepalingen:
Titel I – Algemene bepalingen
Artikel 1 – Reglement
Dit reglement is van toepassing op het toernooi om de TOTO KNVB Beker als bedoeld in artikel 2 lid 2
onder a. van het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal.
Titel II – Inschrijving en verplichtingen
Artikel 2 – Deelnemers
De (maximaal) 110 deelnemende clubs zijn:
- alle (maximaal) 34 clubs die met hun eerste team uitkomen in de competities eredivisie en eerste
divisie van de sectie betaald voetbal seizoen 2020/’21, hierna te noemen
betaaldvoetbalorganisaties;
- (maximaal) 76 clubs die met hun eerste team uitkomen in een van de competities amateurvoetbal
seizoen 2020/’21, hierna te noemen amateurverenigingen.
De betaaldvoetbalorganisaties en amateurverenigingen die hiervoor in aanmerking komen en aan het
toernooi om de TOTO KNVB Beker wensen deel te nemen, dienen zich uiterlijk vrijdag 17 juli 2020
voor 12.00 uur schriftelijk te hebben aangemeld bij het bestuur betaald voetbal middels het daartoe
bestemde inschrijvingsformulier.
Iedere betaaldvoetbalorganisatie of amateurvereniging die zich inschrijft voor het toernooi om de
TOTO KNVB Beker, seizoen 2020/’21, dient te voldoen aan het bepaalde in het onderhavige
reglement.
Indien een betaaldvoetbalorganisatie of amateurvereniging die zich heeft ingeschreven voor het
toernooi om de TOTO KNVB Beker, seizoen 2020/’21, in strijd handelt met het bepaalde in het
onderhavige reglement kan het bestuur betaald voetbal besluiten de desbetreffende
betaaldvoetbalorganisatie of amateurvereniging niet toe te laten tot het eerstvolgende toernooi om de
TOTO KNVB Beker, waarvoor inschrijving plaatsvindt, zulks onverminderd de bevoegdheden van de
betreffende tuchtrechtelijke organen.
Een betaaldvoetbalorganisatie of amateurvereniging die zich na inschrijving terugtrekt uit het toernooi
om de TOTO KNVB Beker is aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende kosten van de KNVB en de
(overige) deelnemers aan het toernooi om de TOTO KNVB Beker.
De bekerwedstrijden worden exclusief uitgezonden door één zender op het zogeheten open net (FOX
NL) en één “betaal TV” zender (FOX SPORTS) (hierna gezamenlijk te noemen: “de
zendgemachtigden”), die door de KNVB voorafgaand aan het begin van het toernooi om de TOTO
KNVB Beker aan de deelnemers bekend zullen worden gemaakt.
Een betaaldvoetbalorganisatie of amateurvereniging die deelneemt aan het toernooi om de TOTO
KNVB Beker dient de zendgemachtigden toegang en faciliteiten zoals vermeld in hoofdstuk I en II van
het Handboek voor het toernooi om de TOTO KNVB Beker, hierna te noemen: "bekerhandboek", te
verschaffen ten behoeve van het maken van televisieopnamen betreffende de wedstrijd.
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De deelnemers aan het toernooi om de TOTO KNVB Beker dienen de huisstijl TOTO KNVB Beker
zoals omschreven in artikel 3 en artikel 67 van het bekerhandboek na te leven.
Bij bekerwedstrijden kan gebruik worden gemaakt van de video-assistent-scheidsrechter
overeenkomstig en met inachtneming van het protocol zoals dat is vastgesteld door de IFAB.
Het bestuur betaald voetbal bepaalt bij welke bekerwedstrijden gebruik gemaakt zal worden van de
video-assistent-scheidsrechter (VAR).
Titel III – Opzet toernooi
Artikel 3 – Opzet toernooi
Het toernooi om de TOTO KNVB Beker seizoen 2020/’21 bestaat uit 2 kwalificatierondes en 6
reguliere speelrondes (1e ronde, 2e ronde, achtste finales, kwartfinales, halve finales, finale), een
schematisch overzicht van de opzet van het toernooi om de TOTO KNVB Beker seizoen 2020/’21 is te
vinden in Bijlage I. Alle wedstrijden zijn zogeheten knock-out wedstrijden. Voor de wedstrijden in de 1e
kwalificatieronde zal een gerichte loting plaatsvinden, waarbij amateurverenigingen uitkomende in de
competities van het zaterdagvoetbal zoveel als mogelijk worden gekoppeld aan amateurverenigingen
uitkomende in de competities van het zondagvoetbal. Als de 1e en de 2e kwalificatieronde afgelopen
zijn, wordt geloot voor de 1e ronde van de TOTO KNVB Beker met
a. een nader te bepalen aantal winnaars van de 2e kwalificatieronde;
b. de voor de kwalificatierondes vrijgestelde 34 betaaldvoetbalorganisaties;
c. en de voor de kwalificatierondes vrijgestelde 2 amateurverenigingen, te weten de
periodekampioenen van de competitie tweede divisie van de sectie amateurvoetbal seizoen
2019/’20 (IJsselmeervogels en Katwijk) (hierna: periodekampioenen).
Vooralsnog wordt na afloop van elke navolgende ronde middels vrije loting de wedstrijden voor de
daaropvolgende speelronde bepaald met inachtneming van het gestelde in artikel 5 van dit reglement.
De lotingen als genoemd hiervoor dienen plaats te vinden in een representatieve ruimte die in overleg
met de KNVB en de zendgemachtigde(n) wordt vastgesteld. Een club die verzocht wordt medewerking
te verlenen aan de loting, is verplicht een speler of clubicoon van de desbetreffende club ter
beschikking te stellen voor het verrichten van (ondersteuning bij) de loting, zulks in overleg met de
zendgemachtigde(n) die de loting live uitzendt op het open net en conform het gestelde in artikel 52
van het bekerhandboek.
Met uitzondering van de wedstrijden in de 1e ronde en de finale, wordt gespeeld op het terrein van de
deelnemer die door het lot als thuisspelende deelnemer is aangewezen.
Afwijking hiervan is niet mogelijk tenzij sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 11 van dit
reglement. De thuisspelende deelnemer is verplicht de door het bestuur betaald voetbal (indien de
deelnemer een betaaldvoetbalorganisatie is) of het bestuur amateurvoetbal (indien de deelnemer een
amateurvereniging is en overeenkomstig het bepaalde in de reglementen amateurvoetbal) goedgekeurde
wedstrijdkleding voor haar thuiswedstrijden te dragen met inachtneming van het gestelde in artikel 31 en
32 van dit reglement.
Artikel 4A – 1e kwalificatieronde
Aan de 1e kwalificatieronde neemt een nader te bepalen aantal amateurverenigingen van maximaal 60
amateurverenigingen deel overeenkomstig het bepaalde in het Handboek competitiezaken
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amateurvoetbal seizoen 2019/’20 alsmede het door het bestuur amateurvoetbal genomen besluit naar
aanleiding van de tussentijdse beëindiging van de districtsbekercompetities.
Deze maximaal 60 amateurverenigingen worden via loting aan elkaar gekoppeld en spelen om
maximaal 30 plaatsen in de 2e kwalificatieronde. Er bestaat geen recht op een rondevergoeding voor
wedstrijden waarvoor men is vrijgesteld.
In de 1e kwalificatieronde zullen, voor zover mogelijk, een zaterdag amateurvereniging en een zondag
amateurvereniging tegen elkaar uitkomen, waarbij geldt dat de wedstrijden in de 1e kwalificatieronde
op zaterdag 29 augustus en zondag 30 augustus 2020 worden gespeeld. Er wordt niet in regio’s
geloot en het lot bepaalt wie de thuisspelende deelnemer is.
NB1:

De 2 periodekampioenen van de competitie tweede divisie amateurvoetbal in het seizoen
2019/’20 zijn vrijgesteld van het spelen van wedstrijden in de 1e en 2e kwalificatierondes en
stromen direct in de 1e ronde in.

NB2:

De maximaal 14 amateurverenigingen die uitkomen in de competitie tweede divisie
amateurvoetbal seizoen 2020/’21 en die geen periodekampioen van de competitie tweede
divisie amateurvoetbal seizoen 2019/’20 zijn geworden, zijn vrijgesteld van het spelen van een
wedstrijd in de 1e kwalificatieronde en stromen direct in de 2e kwalificatieronde in.

Artikel 4B – 2e kwalificatieronde
Aan de 2e kwalificatieronde nemen maximaal 44 amateurverenigingen deel;
a. de 30 winnaars van de bekerwedstrijden in de 1e kwalificatieronde; en
b. de maximaal 14 amateurverenigingen die zijn vrijgesteld van het spelen van een wedstrijd in
de 1e kwalificatieronde zoals aangegeven in artikel 4A van dit reglement.
De maximaal 44 amateurverenigingen spelen om maximaal 26 plaatsen in de 1e ronde van het
toernooi om de TOTO KNVB Beker (door loting zal worden bepaald wie uiteindelijk van deze 44
amateurverenigingen zal worden vrijgesteld van het spelen van een wedstrijd in de 2 e
kwalificatieronde).
Er bestaat geen recht op een rondevergoeding voor wedstrijden waarvoor men is vrijgesteld.
In de 2e kwalificatieronde is er sprake van een vrije loting en geldt dat de wedstrijden op dinsdag 6,
oktober, woensdag 7 oktober en/of donderdag 8 oktober 2020 worden gespeeld. Er wordt niet in
regio’s geloot en het lot bepaalt wie de thuisspelende deelnemer is.
Artikel 5A – 1e ronde
Aan de 1e ronde nemen deel:
a. de maximaal 26 winnaars van de 2e kwalificatieronde (waaronder mede verstaan de
amateurverenigingen die zijn vrijgesteld van het spelen van een wedstrijd in de 2 e kwalificatieronde
zoals aangegeven in artikel 4B van dit reglement); en;
b. de maximaal 2 amateurverenigingen die waren vrijgesteld van het spelen van een wedstrijd in de 1e en 2e
kwalificatieronde zoals aangegeven in artikel 4A van dit reglement; en
c. de maximaal 32 betaaldvoetbalorganisaties.
Het lot bepaalt wie van het nader te bepalen aantal deelnemers in de 1e ronde tegen elkaar uitkomen
om maximaal 30 plaatsen in de 2e ronde, alsmede wie de thuisspelende deelnemer is. Indien echter in
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de 1e ronde een amateurvereniging en een betaaldvoetbalorganisatie tegen elkaar uitkomen, speelt
de amateurvereniging thuis.
NB3: De eerste elftallen van betaaldvoetbalorganisaties die in het seizoen 2020/’21 uitkomen in de
groepsfase van de UEFA clubcompetities zijn vrijgesteld van deelname aan de 1e ronde en zijn direct
geplaatst voor de 2e ronde. Er bestaat geen recht op een rondevergoeding voor wedstrijden waarvoor
men is vrijgesteld.
NB4: Indien niet alle 4 amateurverenigingen die waren vrijgesteld van het spelen van een wedstrijd in de
1e en 2e kwalificatieronde zoals aangegeven in artikel 4A van dit reglement en alle 34
betaaldvoetbalorganisaties deelnemen aan het toernooi om de TOTO KNVB Beker, worden één of
meer betaaldvoetbalorganisaties vrijgesteld van het spelen van een wedstrijd in de 1e ronde, deze
betaaldvoetbalorganisaties worden middels loting aangewezen. Er bestaat geen recht op een
rondevergoeding voor wedstrijden waarvoor men is vrijgesteld.
Artikel 5B – 2e ronde, achtste finales, kwartfinales en halve finales
Aan de 2e ronde nemen 32 clubs deel: de winnaars van de 1e ronde en de voor de 1e ronde
vrijgestelde betaaldvoetbalorganisaties.
De 16 winnaars van de 2e ronde nemen deel aan de achtste finales.
De 8 winnaars van de achtste finales nemen deel aan de kwartfinales.
De 4 winnaars van de kwartfinales nemen deel aan de halve finales.
Artikel 6 – Finale
De 2 winnaars van de halve finales nemen deel aan de finale.
De finale wordt door het bestuur betaald voetbal georganiseerd en gespeeld in Stadion Feijenoord te
Rotterdam op zondag 18 april 2021 om 18.00 uur. De winnaar van de eerst gelote halve finale zal als
thuisspelende deelnemer in de finale worden aangemerkt. Dit betekent dat de winnaar van de eerst
gelote halve finale verplicht is de door het betreffende bestuur goedgekeurde wedstrijdkleding voor de
thuiswedstrijden te dragen met inachtneming van het gestelde in artikel 31 en 32 van dit reglement.
Tevens heeft de winnaar van de eerst gelote halve finale recht op het gebruik van de kleedkamer van de
thuisspelende club.
Als uitzondering hierop geldt dat indien de betaaldvoetbalorganisatie Feyenoord op basis van het
bovenstaande in de finale als uitspelende deelnemer wordt aangemerkt, zij het recht hebben om wel gebruik
te maken van de kleedkamer van de thuisspelende club.
De KNVB en de finalisten komen na onderling overleg, waarbij uiteindelijk de KNVB beslist, tot een
verdeling van de toegangskaarten. Als uitgangspunt (betreft derhalve geen recht van de finalisten)
geldt dat beide finalisten evenveel kaarten toegewezen krijgen.
De op de finalisten rustende verplichtingen betreffende de finale zijn neergelegd in bijlage II.
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Artikel 7 – UEFA Europa League
De winnaar van de TOTO KNVB Beker 2020/’21 wordt overeenkomstig de desbetreffende UEFAreglementering door de KNVB ingeschreven voor de UEFA Europa League seizoen 2021/’22.
Indien de winnaar van de TOTO KNVB Beker 2020/’21 zich heeft geplaatst voor de (voorronde van
de) UEFA Champions League, zal het bestuur betaald voetbal een UEFA Europa League ticket
toewijzen conform de betreffende UEFA-reglementering geldend voor het seizoen 2021/’22 (de
verliezend bekerfinalist krijgt in dit geval niet automatisch een ticket toegewezen).
Het bestuur betaald voetbal is bevoegd onderhavig artikel te wijzigen c.q. aan te passen conform de
UEFA-voorschriften geldend voor het seizoen 2021/’22.
Artikel 8 – Johan Cruijff-schaal
De winnaar van de TOTO KNVB Beker seizoen 2020/’21 zal spelen tegen de kampioen van de
competitie eredivisie van de sectie betaald voetbal (hierna te noemen: “de landskampioen”) seizoen
2020/’21, in een door het bestuur betaald voetbal te organiseren wedstrijd om de Johan Cruijff-schaal
XXV. Is de winnaar van de TOTO KNVB Beker seizoen 2020/’21 tevens landskampioen seizoen
2020/’21, dan zal de nummer 2 van de eindrangschikking na 34 speelrondes in de competitie
eredivisie van de sectie betaald voetbal seizoen 2020/’21 de plaats van de winnaar van de TOTO
KNVB Beker seizoen 2020/’21 innemen.
Artikel 9 – Gelijkspel na 90 minuten
Bij een gelijkspel na het verstrijken van de reguliere speeltijd bij wedstrijden in het toernooi om de
TOTO KNVB Beker seizoen 2020/’21, wordt de volgende regeling gehanteerd:
- onmiddellijk na het verstrijken van de reguliere speeltijd wordt opnieuw geloot voor doelkeuze;
- er wordt voor een periode van 2 x 15 minuten verlengd;
- na 15 minuten wordt van doel gewisseld;
indien de wedstrijd, nadat 2 x 15 minuten is gespeeld, niet door een van beide teams is beslist, valt
de beslissing door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals is vastgelegd in de Spelregels
Veldvoetbal.
Artikel 10 – Opstellen van een niet speelgerechtigde speler
Indien de aanklager betaald voetbal – voor de eerstvolgende wedstrijd van de betreffende club in het
toernooi om de TOTO KNVB Beker – vaststelt dat een club met een niet speelgerechtigde speler heeft
deelgenomen aan een wedstrijd in het toernooi om de TOTO KNVB Beker, dan verklaart het bestuur
betaald voetbal de wedstrijd – waaraan de niet speelgerechtigde speler heeft deelgenomen – ongeldig
en bepaalt dat deze wedstrijd niet zal worden overgespeeld.
De club die met een niet speelgerechtigde speler heeft deelgenomen, wordt, ongeacht het resultaat
van de wedstrijd waaraan de niet speelgerechtigde speler heeft deelgenomen, uitgesloten van verdere
deelname aan het toernooi om de TOTO KNVB Beker. De tegenstander in de wedstrijd waaraan de
niet speelgerechtigde speler heeft deelgenomen, zal alsdan worden aangemerkt als winnaar van deze
wedstrijd.
Indien de aanklager betaald voetbal – na de eerstvolgende wedstrijd van de betreffende club in het
toernooi om de TOTO KNVB Beker – vaststelt dat een club met een niet speelgerechtigde speler heeft
deelgenomen aan een wedstrijd in het toernooi om de TOTO KNVB Beker, dan verklaart het bestuur
betaald voetbal, in afwijking van het gestelde in artikel 7 van het Reglement Wedstrijden Betaald
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Voetbal, de wedstrijd waaraan de niet speelgerechtigde speler heeft deelgenomen niet ongeldig en
bepaalt dat de wedstrijd niet zal worden overgespeeld.
De club die met een niet speelgerechtigde speler heeft deelgenomen, wordt, ongeacht het resultaat
van de gespeelde wedstrijd of wedstrijden van de betreffende club in het toernooi om de TOTO KNVB
Beker, uitgesloten van verdere deelname aan het toernooi om de TOTO KNVB Beker. De
tegenstander in de laatst gespeelde wedstrijd van de betreffende club in het toernooi om de TOTO
KNVB Beker zal alsdan worden aangemerkt als winnaar van deze wedstrijd.
Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de bevoegdheden van de aanklager betaald voetbal ingevolge
het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal.
Artikel 11 – Wedstrijdverbod
Indien een wedstrijd in het toernooi om de TOTO KNVB Beker van overheidswege wordt verboden, is
het de club in kwestie toegestaan de betreffende wedstrijd op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip op
neutraal terrein te spelen.
De alsdan verantwoordelijke burgemeester heeft de bevoegdheid nadere en/of beperkende voorwaarden
te stellen aan de veiligheidsorganisatie.
Indien het niet mogelijk is de desbetreffende wedstrijd op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip op neutraal
terrein te spelen, wordt de uitslag van de wedstrijd automatisch 0-1 en wordt deze als gespeeld
beschouwd. De thuisspelende club wordt alsdan geacht niet aan de betreffende speelronde te hebben
deelgenomen.
Het niet mogen spelen op het door de KNVB overeenkomstig artikel 14 eerste en tweede alinea van
dit reglement vastgestelde tijdstip wordt eveneens aangemerkt als een wedstrijdverbod van
overheidswege.
Indien een op dinsdag of woensdag vastgestelde bekerwedstrijd, wegens het niet hebben van een
speelklaar veld wordt afgelast, wordt deze wedstrijd direct verschoven naar de daaropvolgende
donderdag. Indien de wedstrijd dan ook geen doorgang kan vinden, zal de wedstrijd op een, zo
spoedig mogelijk, nader door het bestuur betaald voetbal vast te stellen tijdstip worden gespeeld.
Artikel 12 – Orde en veiligheid
Ten behoeve van de organisatie van orde en veiligheid zijn de Voorschriften Wedstrijdorganisatie
Betaald Voetbal uit het Handboek Competitiezaken seizoen 2020/’21 van toepassing.
Artikel 13 – Tuchtrechtspraak
Ten behoeve van de tuchtrechtspraak is het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal van
toepassing op zowel de aan de TOTO KNVB Beker deelnemende betaaldvoetbalorganisaties als de
aan de TOTO KNVB Beker deelnemende amateurverenigingen, ongeacht de speelronde of het al dan
niet thuisspelen van deze amateurverenigingen. Vorengaande betreft zowel de straffen naar
aanleiding van directe rode kaarten en wanordelijkheden als vooronderzoeken.
De waarschuwingen gegeven aan spelers van de betaaldvoetbalorganisaties en aan spelers van de
amateurverenigingen in wedstrijden in het toernooi om de TOTO KNVB Beker worden eveneens
geregistreerd overeenkomstig de bepalingen van het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal.
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Voor spelers van de amateurverenigingen geldt dat een uitsluiting van deelname aan de
eerstvolgende wedstrijd in het toernooi om de TOTO KNVB Beker naar aanleiding van de registratie
van waarschuwingen gegeven in één of meer wedstrijden in het toernooi om de TOTO KNVB Beker
verjaart bij aanvang van het tweede seizoen direct volgend op de betreffende wedstrijd waarin de
uitsluiting is opgelegd.
De waarschuwingen gegeven aan spelers die zijn geregistreerd na de wedstrijden in de 1e en 2e
kwalificatierondes van het toernooi om de TOTO KNVB Beker vervallen na de 2e kwalificatieronde van
het toernooi om de TOTO KNVB Beker. Uitsluitingen als gevolg van in de 1e en/of 2e
kwalificatierondes geregistreerde waarschuwingen gegeven aan spelers komen niet te vervallen.
Titel IV – Speeldata en aanvangstijden
Artikel 14 – Aanvangstijden
Alle wedstrijden worden gespeeld conform het als bijlage I bij dit reglement opgenomen
speeldagenschema. Het bestuur betaald voetbal kan in uitzonderlijke omstandigheden besluiten dat
afwijking van dit speeldagenschema noodzakelijk is. Een dergelijk besluit zal uiterlijk 2 maanden
voorafgaand aan de geplande wedstrijddata bekend worden gemaakt.
De wedstrijden vangen aan om 18.30 uur, 19.45 uur of 20.45 uur.
De zendgemachtigde(n) heeft het recht om te bepalen welke wedstrijden live worden uitgezonden
hetgeen (mede) bepalend zal zijn voor de aanvangstijdstippen van deze wedstrijden. In beginsel
uiterlijk binnen 2 werkdagen na de loting zullen de aanvangstijdstippen bekend moeten zijn van de
wedstrijden die live worden uitgezonden.
De thuisspelende clubs van de niet-live uitgezonden wedstrijden mogen daarna zelf bepalen op welk
tijdstip de wedstrijd aanvangt mits niet later dan 20.00 uur en niet eerder dan 18.30 uur. De
betreffende clubs moeten de KNVB hiervan in kennis stellen binnen 4 werkdagen nadat bekend is
gemaakt welke wedstrijden live worden uitgezonden.
Van het live uitzenden van een wedstrijd als genoemd hiervoor is sprake indien ten minste één helft
van de desbetreffende wedstrijd rechtstreeks en integraal wordt uitgezonden.
Alleen het bestuur betaald voetbal kan in navolgende situaties en in overleg met de
zendgemachtigden een wedstrijd op een ander tijdstip vaststellen:
- teneinde een extra wedstrijd volledig integraal en live te doen uitzenden;
- indien een amateurvereniging in de 1e ronde een thuiswedstrijd speelt die niet live wordt
uitgezonden en de amateurvereniging niet voldoet aan de eisen met betrekking tot de
lichtinstallatie conform artikel 17 van dit reglement.
Artikel 15 – Speeldata
De wedstrijden uit het toernooi om de TOTO KNVB Beker worden vanaf de 1e ronde tot en met de
halve finales op dinsdag-, woensdag- en/of donderdagavonden gespeeld, zulks ter beoordeling van
het bestuur betaald voetbal.
Als uitgangspunt geldt dat er op de desbetreffende avonden geen voetbal in UEFA clubcompetities
(Champions League en Europa League), geen wedstrijden van het Nederlands A-elftal en geen
wedstrijden in het kader van de competities eredivisie en eerste divisie van de sectie betaald voetbal
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worden gespeeld. Indien door toedoen van een deelnemer het bepaalde in dit artikel niet (kan worden)
wordt nagekomen, zulks ter beoordeling van het bestuur betaald voetbal, is de desbetreffende
deelnemer volledig aansprakelijk voor de door de KNVB en de (overige) deelnemers aan het toernooi
om de TOTO KNVB Beker dientengevolge geleden en te lijden schade.
Titel V – Speelveld en stadion
Artikel 16
De accommodatie van elke deelnemer dient geschikt te zijn voor het faciliteren van een kwalitatief
deugdelijke live uitzending van voetbalwedstrijden, conform het bepaalde in hoofdstuk I van het
bekerhandboek. Dit geldt eveneens voor de alternatieve accommodatie die de deelnemer bij
inschrijving voor het toernooi om de TOTO KNVB Beker dient op te geven indien de eigen
accommodatie niet beschikbaar is of niet blijkt te voldoen aan de eisen voor een live uitzending.
Clubs zijn verplicht geen andere camerateams dan die van de zendgemachtigden in het stadion toe te
laten met uitzondering van hetgeen in hoofdstuk I a van het bekerhandboek is vermeld. Uitsluitend
indien de zendgemachtigden geen opnamen maken van de betreffende wedstrijd is het regionale tvzenders toegestaan opnamen te maken maar alsdan uitsluitend bij een wedstrijd in de 1e en 2e
kwalificatieronde en de 1e ronde en niet eerder dan nadat hiertoe schriftelijk goedkeuring van de
KNVB is ontvangen.
Het is Club media en KNVB media toegestaan opnamen te maken van de betreffende bekerwedstrijd
van een club tot en met de halve finale, nadat zowel de KNVB als de zendgemachtigden hiermee
schriftelijk hebben ingestemd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 36 van dit reglement.
Het betreffende verzoek van de regionale tv-zenders,Club media en/of KNVB media hiertoe dient
uiterlijk 1 week voor de wedstrijddatum te zijn ingediend bij de zendgemachtigde en de KNVB. Het
beeldmateriaal dient om niet ter beschikking te worden gesteld aan de KNVB en/of de
zendgemachtigden.
De thuisspelende club is verplicht om bij wedstrijden die live worden uitgezonden om niet een
representatieve en reclamevrije studioruimte in het stadion ter beschikking te stellen met uitzicht op
het veld, waar tevens de loting kan worden verricht alsmede de live uitzending van de loting. De loting
vindt plaats op de laatste speeldag van iedere speelronde of op de zaterdag na de betreffende TOTO
KNVB Bekerronde in de studio’s van FOX Sports in Amsterdam. De KNVB besluit en communiceert
tijdig waarvoor gekozen wordt in de betreffende ronde.
Indien de loting bij de club wordt gehouden is het niet toegestaan, op welke wijze dan ook, een
biermerk in beeld te brengen dat conflicterend is met Heineken 0,0%. De KNVB heeft het recht
Heineken 0,0%bier in Heineken 0,0%glazen te laten schenken in de ruimte waar de loting plaatsvindt.
Artikel 17 – Lichtinstallatie
Vanaf de 1e ronde dient de accommodatie bij alle wedstrijden te zijn uitgerust met een lichtinstallatie
met de minimale gemiddelde horizontale verlichtingssterkte 300 lux.
Bij wedstrijden in de 1e ronde die live door een of beide zendgemachtigden worden uitgezonden, dient
de accommodatie te zijn uitgerust met een lichtinstallatie met de minimale gemiddelde horizontale
verlichtingssterkte 500 lux met een gelijkmatigheid van 0,7.
Indien een amateurvereniging in de 1e ronde een thuiswedstrijd speelt die niet live wordt uitgezonden
door een zendgemachtigde en de amateurvereniging niet voldoet aan de eisen met betrekking tot de
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lichtinstallatie kan het bestuur betaald voetbal in overleg met de zendgemachtigden, een wedstrijd op
een ander tijdstip vaststellen.
Bij wedstrijden vanaf de 2e ronde die live worden uitgezonden dient de minimale gemiddelde
horizontale verlichtingssterkte van de lichtinstallatie 500 lux te bedragen met een gelijkmatigheid van
0,7.
Indien de accommodatie van de thuisspelende club niet voldoet aan voornoemde eisen, is het de club
in kwestie toegestaan:
- een mobiele lichtinstallatie te huren opdat alsnog aan voornoemde eisen wordt voldaan;
- te spelen in een andere accommodatie die voldoet aan voornoemde eisen, mits deze club zulks bij
de inschrijving van het toernooi om de TOTO KNVB Beker kenbaar heeft gemaakt en niet zijnde de
accommodatie van de tegenstander.
Indien de lichtsterkte niet aan de eisen als genoemd in dit artikel voldoet, zal aan de thuisspelende
club door de KNVB een boete kunnen worden opgelegd tot een maximum van 100% van het van de
KNVB te ontvangen prijzengeld voor die wedstrijd.
Voorts kunnen de zendgemachtigden, indien niet kan worden voldaan aan de vereisten ten aanzien
van de lichtinstallatie, besluiten het voorgenomen televisieverslag van de betreffende wedstrijd niet of
slechts gedeeltelijk uit te zenden.
Artikel 18 – Kunstgras
Clubs die hun reguliere competitiewedstrijden op een door de KNVB goedgekeurd kunstgrasveld
(kunnen) spelen, is het toegestaan om hun thuiswedstrijden voor het toernooi om de TOTO KNVB
Beker 2020/’21 op dit kunstgrasveld te spelen.
Titel VI – Kaartverkoop
Artikel 19 – Entreeprijzen
Tot en met de 2e ronde is de thuisspelende club vrij in het bepalen van entreeprijzen met
inachtneming van het hierna bepaalde.
Voor de achtste finales en kwartfinales zijn alle deelnemers gehouden entreeprijzen voor de losse
kaartverkoop te hanteren van minimaal 25% van de prijzen die gehanteerd worden bij de losse
kaartverkoop tijdens reguliere competitiewedstrijden van het betreffende vak.
Voor de halve finales zijn alle deelnemers gehouden entreeprijzen voor de losse kaartverkoop te
hanteren van minimaal 50% van de prijzen die gehanteerd worden bij de losse kaartverkoop tijdens
reguliere competitiewedstrijden van het betreffende vak.
Voor de supporters van de uitspelende club wordt de entreeprijs tot en met de achtste finales
gefixeerd op 5 euro per kaart. De entreeprijs voor supporters van de uitspelende club mag echter nooit
hoger zijn dan de prijs voor een kaart van een vergelijkbaar vak voor het thuispubliek
Voor de kwartfinales en halve finales wordt voor de supporters van de uitspelende club de entreeprijs
gefixeerd op 10 euro per kaart. De entreeprijs voor supporters van de uitspelende club mag echter
nooit hoger zijn dan de prijs voor een kaart van een vergelijkbaar vak voor het thuispubliek.
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Daarnaast kan de uitspelende club bij de verkoop aan zijn supporters maximaal de organisatiekosten
doorberekenen (zoals de inzet van stewards, het vervoer en de verzekering).
Deelnemers die in het bezit zijn van loges, skyboxen en/of business-seats, dienen voor deze plaatsen,
indien zij bezet zijn, de prijs van de duurste tribuneplaats in de wedstrijdafrekening ex artikel 39 van dit
reglement van de achtste finale, kwartfinale en halve finale op te nemen. Deze prijs ziet enkel op de
kosten voor de zitplaats.
Indien een betaaldvoetbalorganisatie in de seizoenkaart de toegang tot de desbetreffende
bekerwedstrijd heeft opgenomen, dient voor deze plaatsen indien zij bezet zijn, de losse verkoopprijs
van de plaatsen in kwestie (of plaatsen met vergelijkbare zichtlijnen), in de wedstrijdafrekening ex
artikel 39 van dit reglement van de achtste finale, kwartfinale en halve finale op te worden genomen.
Artikel 20 – Vrijkaarten
Bij wedstrijden om de TOTO KNVB Beker in de achtste finales, de kwartfinales en de halve finales
mag niet meer dan 2% van de stadioncapaciteit voor vrijkaarten worden aangewend, evenwel met een
maximum van 1.000 plaatsen (kaarten ten behoeve van KNVB-officials en toernooisponsors niet
meegerekend). Indien het desbetreffende stadion een capaciteit heeft van ten hoogste 10.000
plaatsen, mogen maximaal 200 kaarten als vrijkaarten worden aangewend (kaarten ten behoeve van
KNVB-officials en toernooisponsors niet meegerekend).
Indien een deelnemende club meer dan 2% van de stadioncapaciteit voor vrijkaarten wil aanwenden,
dient zij dit schriftelijk vooraf voor te leggen aan de KNVB, waarna het bestuur betaald voetbal beslist.
Artikel 21 – Informatie op toegangsbewijzen
Op de toegangsbewijzen dient in ieder geval te worden vermeld voor welke speelronde de kaarten
gelden, het seizoen 2020/’21 en het feit dat de KNVB Standaardvoorwaarden van toepassing zijn.
Artikel 22 – (Koop)kaarten bezoekende club
De bezoekende club heeft, ten behoeve van onder meer bestuursleden en sponsors, in ieder geval
recht op ten minste 35 kaarten die om niet beschikbaar dienen te worden gesteld door de
thuisspelende club. Voornoemde kaarten vallen niet onder het maximum aantal vrijkaarten zoals
genoemd in artikel 20 van dit reglement.
Bij amateurverenigingen geldt dat een bezoekende club met inbegrip van kaarten voor de
combiregeling, in beginsel recht heeft op ten minste het aantal toegangskaarten conform navolgend
schema:
Capaciteit stadion thuisspelende
amateurvereniging
tot en met 4.000
vanaf 4.001

Minimum aantal kaarten bezoekende club
200
300

Bij een club, uitkomend met haar eerste elftal in de competitie eredivisie of eerste divisie van de sectie
betaald voetbal, geldt dat een bezoekende club met inbegrip van kaarten voor de combiregeling, in
beginsel recht heeft op ten minste het aantal toegangskaarten conform licentie-eis I.16.
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Capaciteit stadion thuisspelende
betaaldvoetbalorganisatie
tot en met 10.000
vanaf 10.001 tot en met 15.000
vanaf 15.001 tot en met 20.000
vanaf 20.001 tot en met 30.000
vanaf 30.001

Minimum aantal kaarten bezoekende club
400
500
750
1.000
1.200

Bovenvermelde aantallen kunnen uiterlijk per 1 augustus 2020 door het bestuur betaald voetbal naar
beneden worden bijgesteld overeenkomstig de bepalingen die hierover worden opgenomen in het
KNVB Handboek Competitiezaken betaald voetbal 2020/’21.
In het veiligheidsoverleg, voorafgaand aan de wedstrijd, dient overeenstemming te worden bereikt
over het aantal beschikbare kaarten en de wijze waarop deze kaarten worden verstrekt. Indien de
deelnemers hierover niet tot overeenstemming komen, beslist het bestuur betaald voetbal.
Kaarten mogen in dat geval niet worden aangeboden c.q. verkocht voordat het bestuur betaald
voetbal heeft besloten.
Titel VII – Commerciële rechten KNVB
Artikel 23 – Kaarten sponsors
Voor het seizoen 2020/’21 zijn er maximaal 3 toernooisponsors, waaronder Heineken 0,0% en TOTO.
De toernooisponsors hebben het recht om de logo’s van de aan het toernooi om de TOTO KNVB
Beker (seizoen 2019/’20) deelnemende clubs te gebruiken doch uitsluitend:
a. in combinatie met het KNVB Bekerlogo; en
b. voor kaartverkoop stimulerende activiteiten betreffende wedstrijden om de TOTO KNVB Beker, niet
zijnde acties waarbij kaarten (al dan niet in combinatie met een product) worden weggegeven; en
c. waarbij uitsluitend de logo’s kunnen worden gebruikt van de clubs die deelnemen aan de wedstrijd
waarop de verkoop stimulerende activiteiten betrekking hebben.
Bij elke wedstrijd vanaf de 1e ronde dienen ten behoeve van de toernooisponsors in totaal 1,25% aan
kaarten van de stadioncapaciteit om niet beschikbaar te worden gesteld aan de KNVB, doch in geval
de wedstrijd in kwestie live wordt uitgezonden door een of beide zendgemachtigden niet minder dan
100 kaarten en bij de overige wedstrijden niet minder dan 50 kaarten.
Indien de KNVB kaarten op grond van dit artikel heeft besteld, dient de thuisspelende club om niet
toegang te verlenen tot een representatieve, overdekte ruimte (van de beste categorie), voorzien van
catering (exclusief cateringkosten) en toiletvoorziening, voor ten minste 20 personen.
De KNVB informeert de clubs schriftelijk uiterlijk drie weken vóór de wedstrijd hoeveel kaarten er op
grond van dit artikel worden afgenomen. De clubs leveren de kaarten aan de KNVB ten behoeve van
de toernooisponsors.
Daarnaast hebben de toernooisponsors vanaf de 1e ronde gezamenlijk het recht een aantal kaarten te
kopen conform de voor die wedstrijd geldende entreeprijzen van in totaal maximaal 7,5% van de totale
stadioncapaciteit (inclusief het uitvak).
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De kaarten als bedoeld in dit artikel zijn geldig voor zitplaatsen op de lange zijde tussen de twee 16metergebieden en komen voor zover mogelijk uit een aaneengesloten representatief vak, tenzij dit
vanwege veiligheidsoverwegingen niet mogelijk is. De clubs leveren de kaarten aan de KNVB ten
behoeve van de toernooisponsors. De KNVB informeert de clubs schriftelijk uiterlijk drie weken voor
de wedstrijd over de op grond van dit artikel door de clubs aan te leveren kaarten. De 'koop'kaarten
worden (indien van toepassing) direct door de club aan de KNVB gefactureerd.
De KNVB heeft, voor door haar nader aan te wijzen personen en aan te wijzen wedstrijden, recht op
een rondleiding door het stadion op de dag van de wedstrijd, waarbij aan een rondleiding maximaal 8
personen zullen deelnemen. Voornoemde rondleiding dient geheel verzorgd en begeleid te worden
door de thuisspelende club en dient ten minste twee uur voor aanvang van de wedstrijd te zijn
beëindigd. De KNVB informeert de clubs in kwestie uiterlijk drie weken voor de wedstrijd schriftelijk
over het plaatsvinden van de rondleiding als bedoeld in deze alinea en hoeveel personen daaraan
zullen deelnemen.
Artikel 24 – Sponsorwedstrijd
Vanaf de 1e ronde kan per speelronde één wedstrijd door de KNVB worden aangewezen als
sponsorwedstrijd. De KNVB maakt zo spoedig mogelijk na de loting bekend welke wedstrijd als
zodanig is aangewezen. De thuisspelende club verleent volledige medewerking aan de organisatie
van de sponsorwedstrijd.
Bij de sponsorwedstrijd is de KNVB gerechtigd de commercials van de KNVB Bekersponsors en
KNVB op de videoschermen in de stadions te (doen) tonen.
De KNVB kan onverminderd het bepaalde in artikel 23 en 35 van dit reglement, bij de aangewezen
(thuisspelende) club maximaal het genoemde onder a) tot en met d) van dit artikel afnemen in ruil voor
een vaste vergoeding van € 7.500,--:
a. representatieve en reclamevrije hospitalityruimte van de beste categorie, zulks ter beoordeling van
de KNVB, voor circa 75 personen. De KNVB heeft hierbij het recht in deze ruimte enkel Heineken
0,0%bier in Heineken 0,0%glazen te laten schenken aan haar gasten;
b. recht op het aanbrengen van sponsoruitingen in de hospitalityruimte en buiten het stadion;
c. circa 75 business-seats/topkaarten op de hoofdtribune, in een aaneengesloten vak, voor
zitplaatsen op de lange zijde tussen de twee 16-metergebieden en voor zover mogelijk uit een
aaneengesloten representatief vak, tenzij dit vanwege veiligheidsoverwegingen niet mogelijk is;
d. circa 75 parkeerkaarten voor de beste categorie parkeerplaats van de betaaldvoetbalorganisatie.
Artikel 25 – Boarding t.b.v. KNVB
Bij elke wedstrijd die door een of beide zendgemachtigden live wordt uitgezonden,
met uitzondering van de finale, heeft de KNVB, met inachtneming van artikel 57 van het
bekerhandboek, het recht op:
a. een centerline-bord van 12 meter vóór de bestaande rolbandboarding en/of LED-systemen;
b. 4 virtual posities naast de doelen. Indien dit niet mogelijk is (zulks ter beoordeling van de KNVB)
dient achter elk doel (vanaf het midden van het doel richting de bovenste hoekvlag) een 12meterbord te worden geplaatst van Heineken 0,0% en TOTO en de eventuele derde sponsor of,
indien een LED-systeem gebruikt wordt, heeft de KNVB het recht op 9 minuten op het LEDsysteem (4,5 minuten per sponsor of 3 minuten per sponsor indien er een derde sponsor is);
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c. twee cornerborden van minimaal 6 meter op de doellijn bij de cornervlag aan de zijde van de
centrale camerapositie, ten behoeve van het zichtbaar maken van uitingen op het vlak van
sportiviteit en respect.
De vergoeding voor het plaatsen van voornoemde virtuals en/of boarding is reeds opgenomen in de
live-vergoeding zoals bedoeld in artikel 43 van dit reglement.
De clubs verlenen hun medewerking aan het tijdig en juist plaatsen van de boarding inclusief
backdropborden alsmede de overige exposure van de KNVB. Boarding en backdropborden worden
door de KNVB geplaatst.
Clubs zijn bij het gebruik van beeldmateriaal zoals genoemd in artikel 36 van dit artikel ten behoeve
van eigen diensten niet gerechtigd de door de KNVB geplaatste reclameborden en uitingen die zijn
geplaatst in het stadion, onzichtbaar te maken middels virtuele of andere technieken.
De KNVB wordt het eerste recht geboden om in aanvulling op de boarding als bedoeld in dit artikel, bij
wedstrijden die door een of beide zendgemachtigden live worden uitgezonden, extra boardingposities
voor de toernooisponsors in te kopen.
Artikel 26 – Live geen virtual boarding thuisclub
Indien de KNVB bij de wedstrijden die door een of beide zendgemachtigden live worden uitgezonden
van oordeel is dat, conform artikel 25 sub b. van dit reglement, de virtual posities niet gebruikt kunnen
worden, is het de clubs niet toegestaan deze ruimte alsnog in te vullen. Bij wedstrijden die live worden
uitgezonden door een of beide zendgemachtigden, is het gebruik maken van cam-carpets door de
clubs niet toegestaan.
De plaatsing van virtuele reclame door de clubs bij wedstrijden die niet live worden uitgezonden door
een of beide zendgemachtigden, dient te geschieden met inachtneming van de van toepassing zijnde
wet- en regelgeving.
Artikel 27 – Boarding opbrengst
De thuisspelende partij heeft tot en met de halve finale het recht de boarding te exploiteren, met
inachtneming van het gestelde in artikel 25 en 26 van dit reglement. Bij wedstrijden tot en met de
achtste finales komt de opbrengst uit boarding toe aan de thuisspelende deelnemer.
In de kwartfinale en halve finale, indien de wedstrijd volledig live wordt uitgezonden, heeft de
bezoekende club recht op een vaste vergoeding van de thuisspelende club voor boarding volgens
onderstaande tabel:
- kwartfinale exclusief op Fox Sports Eredivisie
€ 5.500,-- kwartfinale op Open net
€ 8.000,-- halve finale exclusief op Fox Sports Eredivisie
€ 12.000,-- halve finale op Open net
€ 17.000,-De vergoeding dient te worden betrokken in de wedstrijdafrekening ex artikel 39 van dit reglement. De
clubs kunnen bij de KNVB en/of FOX Sports opvragen welke wedstrijden op het open net worden
uitgezonden.
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Artikel 28 – Center-cirkel
De KNVB heeft het recht bij elke wedstrijd vanaf de 1e ronde een center-cirkel van de KNVB Beker
en/of de toernooisponsors neer te leggen of door de club neer te laten leggen.
Voor het seizoen 2020/’21 wordt de center-cirkel bij elke wedstrijd die door een of beide
zendgemachtigden live wordt uitgezonden ingevuld door Heineken 0,0%.
Artikel 29 – Branche-exclusiviteit
Het is de clubs niet toegestaan uitingen in hun stadions te hebben in het bijzonder doch niet
uitsluitend op de reclameborden van televisiezenders die concurrenten zijn van de
zendgemachtigden.
Artikel 30 – Promotioneel gebruik KNVB Bekerlogo
Het is clubs toegestaan ten behoeve van de promotie van bekerwedstrijden het KNVB Bekerlogo te
gebruiken.
Het is clubs toegestaan de beeldmerken van de KNVB Beker te (doen) gebruiken in combinatie met
de clubsponsors doch uitsluitend voor kaartverkoop stimulerende acties als bedoeld in artikel 23 van
dit reglement en zoals aangegeven in artikel 67 van het bekerhandboek.
Indien clubs gebruik wensen te maken van de naam KNVB Beker en/of het - logo op merchandise
artikelen, dient hiervoor goedkeuring te worden gevraagd aan de KNVB.
Artikel 31 – TOTO KNVB Bekerlogo op shirt winnaar
Er is geen winnaar van de TOTO KNVB Beker seizoen 2019/’20. Om die reden wordt dit seizoen ook
geen TOTO KNVB Bekerlogo gedragen op het shirt.
Artikel 32 – Mouwbadge en aanvoerdersband
De KNVB maakt voor het seizoen 2020/’21 aanspraak op de mouwbadge en draagt zorg voor de
tijdige aanlevering van de mouwbadge aan de deelnemende clubs. Op de mouwbadge kunnen onder
meer uitingen van sportiviteit en in het geval van de finale het finalelogo, zoals beschreven in bijlage
II, worden afgebeeld.
De KNVB maakt voor het seizoen 2020/’21 aanspraak op de aanvoerdersbanden vanaf de kwartfinale
en draagt zorg voor de tijdige aanlevering van de aanvoerdersbanden aan de deelnemende clubs. Op
de aanvoerdersband wordt uitsluitend een uiting van sportiviteit en respect afgebeeld.
Voor zowel de mouwbadge als de aanvoerdersband geldt dat de KNVB vrije keuze heeft om deze in
te vullen. Clubs kunnen bij het bekerteam opvragen of voor een betreffende ronde wel of geen gebruik
wordt gemaakt van dit recht.
Artikel 33 – Interviews
Alle interviews dienen te worden opgenomen voor het interviewbord van de KNVB Beker (op het veld
(superflash) of in de catacomben (flash en mixed zone).
De interviewruimte alsmede de persconferentieruimte moet door deelnemers opgeleverd worden
zonder enige reclame-uiting behoudens het sponsor backdropbord KNVB Beker, dat wordt geplaatst
door de KNVB.
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Clubs dienen mee te werken aan de verslaglegging van de zendgemachtigden, of overige
rightsholders, conform de aanwijzingen in hoofdstuk I en II van het bekerhandboek, alsmede de
aanwijzingen van de KNVB Venue manager op te volgen.
Hiertoe zijn clubs verplicht mee te werken aan ten minste:
- toegang tot en toestemming voor opnames van de eerste 15 minuten van de laatste training voor
de wedstrijd;
- voorafgaand aan de wedstrijd een interview met beide trainers tijdens de warming-up;
- toegang tot het veld direct na afloop ten behoeve van interviews met spelers;
- na afloop van de wedstrijd een persconferentie/interview voor het backdropbord KNVB Beker, met
ten minste de trainer, aanvoerder van beide teams en/of de man of the match;
- Één persoon per club die medewerking verleent aan het concept ‘Onvoorspelbaar’. Dit is een
mediaproductie van de KNVB en zendgemachtigde, welke dient ter promotie van de TOTO KNVB
Beker toernooi.
Artikel 34 – Player escorts en referee escorts
Bij de wedstrijden die live worden uitgezonden, worden de player escorts tot en met de halve finale
ingevuld in samenspraak tussen:
- de KNVB en;
- de thuisspelende club,
waarbij de 11 player escorts die meelopen met het thuisspelende team geleverd worden door (de
shirtsponsor of jeugdsponsor van) de thuisspelende club en de 11 player escorts die meelopen met
het uitspelende team door de bekersponsor.
Ten behoeve van de player escorts, zal de KNVB tenues (doen) produceren waarop per wedstrijd
navolgende sponsors worden gedrukt:
- bekersponsor;
- shirtsponsor of jeugdsponsor thuisspelende club;
- shirtsponsor of jeugdsponsor uitspelende club,
waarbij de sponsors van de clubs niet brancheconflicterend mogen zijn met de KNVB Bekersponsor,
zulks ter beoordeling van de KNVB.
De KNVB zal uiterlijk 2 weken voor de wedstrijd aan de betreffende clubs bekend maken of zij gebruik
maakt van de commerciële exploitatie van de player escorts.
Vanaf de kwartfinales is enkel aan de KNVB en/of de toernooisponsors het exclusieve recht gegund
voor commerciële exploitatie van de man of the match.
Indien de KNVB geen gebruik maakt van het recht tot commerciële exploitatie van de man of the
match en/of de player escorts, dan kan de thuisspelende club hiervan gebruik maken.
Voorafgaand aan de betreffende wedstrijd zal de KNVB aangeven of gebruik zal worden gemaakt van
het recht op de player escorts en/of man of the match.
Gedurende het hele toernooi is de referee escort van de KNVB (scheids- en assistentscheidsrechters) bij wedstrijden om de TOTO KNVB Beker exclusief voorbehouden aan de sponsor
van de KNVB scheidsrechters, Arag.
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Indien de sponsor Arag geen gebruik maakt van het recht voor commerciële exploitatie van de referee
escort informeert de KNVB de thuisspelende club uiterlijk twee weken voorafgaand aan de wedstrijd of
de thuisclub van voornoemd recht gebruik kan maken.
Voor zowel de player escorts als de referee escort geldt dat, als de KNVB en/of de toernooisponsors
en sponsor Arag geen gebruik maken van het recht voor commerciële exploitatie, het de clubs is
toegestaan hieraan invulling te geven, waarbij deze commerciële rechten niet mogen worden benut
door een concurrent van één van de KNVB Bekersponsors.
Artikel 35 – KNVB organisatie
Indien de KNVB overeenkomstig artikel 34 van dit reglement gebruik maakt van het recht op de
players en/of referee escort, is de desbetreffende thuisspelende club verplicht gratis kaarten
beschikbaar te stellen op de hoofdtribune met een maximum van 80 (maximaal 10 voor de referee
escort en maximaal 70 voor de player escorts). Deze kaarten zijn bedoeld voor de betreffende
deelnemer plus 2 personen en de begeleiding voor de player escorts. Tevens dienen deze personen
toegang te krijgen tot een representatieve ontvangstruimte van de beste categorie. De kaarten zijn
geldig voor zitplaatsen op de lange zijde tussen de twee 16-metergebieden en komen voor zover
mogelijk uit een aaneengesloten representatief vak, tenzij dit vanwege veiligheidsoverwegingen niet
mogelijk is. Tevens dient een omkleedruimte met goede faciliteiten beschikbaar te worden gesteld.
Voornoemde kaarten vallen niet onder het maximum aantal (vrij)kaarten zoals genoemd in de artikelen
20, 23 en 24 van dit reglement.
Artikel 35A – Presenting partner
Tot en met de halve finales is aan de thuisspelende club het exclusieve recht gegund voor
commerciële exploitatie van de presenting partner. Hierbij dient de branche-exclusiviteit van de KNVBbekersponsors in acht te worden genomen.
Artikel 36 – Mediarechten en beeldmateriaal
Ingevolge de volmacht van alle deelnemers verzorgt de KNVB op exclusieve basis de exploitatie van
alle mediarechten met betrekking tot het toernooi om de TOTO KNVB Beker. Dit omvat onder meer de
opnamerechten en de uitzendrechten voor alle vormen van media. De KNVB zal ervoor zorgdragen
dat de intellectuele eigendomsrechten betreffende het beeldmateriaal van de wedstrijden in het
toernooi om de TOTO KNVB Beker door de zendgemachtigden aan de KNVB wordt overgedragen.
De clubs verkrijgen ten behoeve van uitzending via hun Club media, tegen handelingskosten het
beeldmateriaal ten behoeve van voor- en nabeschouwingen op respectievelijk de dag voor en de dag
na hun eigen wedstrijd (thuis- en uitwedstrijden), onder voorbehoud van toestemming door de
zendgemachtigde(n). Clubs mogen vanaf 23.59 uur op de laatste reguliere wedstrijddag van elke
speelronde, de beelden gebruiken voor highlights op Club media kanalen, waaronder het eigen
branded tv-kanaal, en club social media conform het bepaalde in artikel 13 en 15 tot en met 18 van
het bekerhandboek.
Elke vorm van sublicentiëring door de clubs is uitgesloten tot 06.00 uur op de dag volgend op de
laatste reguliere wedstrijddag van elke speelronde.
Na deze periode zijn clubs gerechtigd tot het uitzenden van en het sublicentiëren van het
beeldmateriaal van de door de desbetreffende club gespeelde thuiswedstrijden via alle mediavormen,
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met uitzondering van open net en andere gratis te ontvangen televisiezenders (waaronder de
internetportals van desbetreffende zenders).
Het is clubs en derden, behoudens de zendgemachtigden, niet toegestaan zonder voorafgaande
goedkeuring van de KNVB opnamen van de wedstrijden te maken. Beeldmateriaal wordt tegen
handlingkosten aan desbetreffende clubs verstrekt, conform de bepalingen in het bekerhandboek.
Titel VIII - Financiën
Artikel 37 – Kosten arbitrage
Tot en met de 2e ronde worden de werkelijke kosten voor arbitrage doorbelast aan de thuisspelende
club.
Vanaf de achtste finales worden de werkelijke kosten voor arbitrage per wedstrijd, met uitzondering
van de finale, gelijkelijk doorbelast aan de desbetreffende deelnemers. Voor wat betreft het gebruik
van de VAR geldt dat vanaf de kwartfinales de werkelijke kosten gepaard gaande met de inzet van de
VAR voor rekening van de KNVB komen.
Artikel 38 – Verdeling inkomsten
Tot en met de 2e ronde heeft de thuisspelende club recht op het financiële resultaat van de wedstrijd.
De bezoekende club heeft recht op een "bezoekersvergoeding" van € 2.500,-- per wedstrijd.
De bezoekende club kan na het spelen van de wedstrijd een factuur zenden voor dit bedrag,
vermeerderd met btw, gericht aan de KNVB, afdeling crediteurenadministratie, postbus 555, 3700 AN
Zeist.
Vanaf de achtste finale wordt een resultaatdeling per wedstrijd (zulks met uitzondering van de finale)
toegepast waarbij beide deelnemers 50% van het nettoresultaat (zie artikel 39 van dit reglement)
ontvangen.
Indien voornoemd nettoresultaat berekend conform artikel 39 van dit reglement negatief uitkomt, kan
dit tekort na goedkeuring van de desbetreffende afrekening door het bestuur betaald voetbal geheel of
gedeeltelijk worden aangevuld voor zover voldoende fondsen in de voorgaande seizoenen verkregen
uit de zogenaamde 5% afdracht aanwezig zijn, tot een maximum van € 7.500,--.
Indien een deelnemer naar de mening van het bestuur betaald voetbal genoegzaam aannemelijk
maakt dat het werkelijk gerealiseerde tekort groter is dan het tekort of het in eerste instantie
weergegeven positieve resultaat, berekend conform het bepaalde in artikel 39 van dit reglement, kan
het bestuur betaald voetbal besluiten dit werkelijk gerealiseerde tekort geheel of gedeeltelijk aan te
vullen, voor zover voldoende fondsen in de voorgaande seizoenen verkregen uit de zogenaamde 5%
afdracht aanwezig zijn tot een maximum van € 7.500,--.
Artikel 39 – Netto-opbrengst overige wedstrijden
1. Het nettoresultaat van de wedstrijden in de achtste finale, kwartfinale en de halve finales wordt
berekend door van de bruto recetteopbrengst de omzetbelasting (9% btw) af te trekken waarna van
het alsdan verkregen bedrag de navolgende posten worden afgetrokken:
i.
organisatiekosten, waaronder (doch niet uitsluitend) stadion- of terreinhuur (inclusief
verlichting) en de kosten voor wedstrijd- en veiligheidsorganisatie. Aan organisatiekosten dient
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een vast deel van de bruto recetteopbrengst exclusief btw te worden toegerekend, te weten
35% met een maximum van € 250.000,--;
ii. heffing KNVB (2,5% van de bruto recetteopbrengst exclusief btw) indien de thuisspelende
deelnemer een deelnemer is die uitkomt in de competitie eredivisie of eerste divisie van de
sectie betaald voetbal. Indien betreffende heffing over de recetteopbrengst van deze wedstrijd
door de KNVB wordt gerestitueerd, dan heeft de bezoekende club recht op 50% van de
gerestitueerde heffing. Deze verrekening vindt plaats tussen de thuisspelende en de
bezoekende club;
iii. heffing Stimuleringsfonds Jeugdvoetbal (4,9% van de bruto recetteopbrengst exclusief btw)
indien een betaaldvoetbalorganisatie de thuisspelende deelnemer is;
iv. reis- en verblijfkosten bezoekende deelnemer.
2. Indien het maximum als genoemd in lid 1 onder i. van dit artikel aan organisatiekosten wordt
overschreden, bijvoorbeeld in geval van extra veiligheidsmaatregelen, kunnen deze meerkosten
uitsluitend in de afrekening worden betrokken (en derhalve ten laste van de bruto recetteopbrengst
exclusief BTW worden gebracht) indien en voor zover de bezoekende club zich hiermee
voorafgaand aan de wedstrijd schriftelijk akkoord heeft verklaard.
3. Bij dit reglement is als bijlage III een standaardformulier betreffende de afrekening opgenomen.
Artikel 40 – Afgelasting door de scheidsrechter
Indien een wedstrijd om de TOTO KNVB Beker door de scheidsrechter wordt afgelast dan kunnen
reeds gemaakte organisatiekosten ten laste van de "tweede" wedstrijd worden gebracht. Bovendien
worden in dat geval, binnen redelijke grenzen, de reeds gemaakte reis- en verblijfkosten van de
bezoekende deelnemer in mindering gebracht op de bruto recetteopbrengst exclusief btw van de
"tweede" wedstrijd.
Indien een wedstrijd is aangevangen maar geheel of gedeeltelijk moet worden overgespeeld, wordt
dezelfde regeling gehanteerd als hierboven vermeld bij een wedstrijd die wordt afgelast.
Artikel 41 – Reis- en verblijfkosten
Voor de kwalificatierondes hebben bezoekende deelnemers geen recht op verrekening van de reis- en
verblijfskosten. Vanaf de 2e ronde worden de reis- en verblijfkosten van de bezoekende deelnemer
rechtstreeks tussen beide deelnemers aan desbetreffende wedstrijd verrekend. Hiertoe zendt de
bezoekende deelnemer een factuur, indien van toepassing vermeerderd met btw, aan de
thuisspelende deelnemer. De thuisspelende deelnemer neemt een redelijke betaaltermijn in acht van
maximaal 28 dagen na de factuurdatum.
Voor het seizoen 2020/’21 gelden de navolgende normbedragen:
- 10 tot 100 km
€ 700,-- 100 t/m 200 km
€ 900,-- boven 200 km
€ 1.100,-Het aantal kilometers voor de bepaling van de reis- en verblijfkosten wordt gebaseerd op het minst
aantal kilometers dat de bezoekende deelnemer moet maken om vanuit de plaats van vestiging op de
plaats van bestemming te komen (enkele reis).
Artikel 42 – Afrekening
De verantwoording van opbrengsten en kosten (afrekening) moet binnen 14 dagen na de wedstrijddag
aan de bezoekende deelnemer worden gezonden.
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Betaling van het verschuldigde bedrag dient binnen 8 dagen na de schriftelijke akkoordbevinding door
de bezoekende deelnemer te geschieden. De thuisspelende deelnemer is verantwoordelijk voor de
naleving van de in dit artikel genoemde termijnen.
Van deze geaccordeerde afrekening dient eveneens binnen 8 dagen na akkoordbevinding een
afschrift aan de afdeling Finance & Control betaald voetbal van de KNVB te worden gezonden. Indien
niet aan deze termijn wordt voldaan, kan het bestuur betaald voetbal aan de betreffende club een
sanctie opleggen.
Indien de bezoekende deelnemer niet akkoord gaat met de afrekening, dan wordt de desbetreffende
afrekening binnen 30 dagen na de datum van de betreffende wedstrijd ter beoordeling aan het bestuur
betaald voetbal voorgelegd. Het bestuur betaald voetbal zal alsdan de definitieve afrekening
vaststellen.
Artikel 43 – Verdeelschema inkomsten
Er is door het bestuur betaald voetbal een verdeelschema opgesteld voor wat betreft de
sponsorgelden en de TV-gelden betreffende het toernooi om de TOTO KNVB Beker.
De bedragen zullen op het moment dat deze zijn vastgesteld aan de deelnemers bekend worden
gemaakt middels een separaat schrijven.
De clubs die een wedstrijd spelen die voor ten minste 45 minuten integraal en live op de tv-zender van
ten minste één van de zendgemachtigden wordt uitgezonden, ontvangen een zogeheten livevergoeding. De hoogte van deze live-vergoeding zal op het moment dat deze bekend is aan de
deelnemers kenbaar worden gemaakt. De hoogte van de vergoeding verschilt tussen een wedstrijd
die op betaaltelevisie wordt uitgezonden en een wedstrijd die op het open net live wordt uitgezonden.
De live-vergoeding is inclusief de vergoeding voor reclame-uitingen zoals genoemd in artikel 25 van
dit reglement.
Indien een wedstrijd zowel op het open net live als op betaaltelevisie wordt uitgezonden en hierop een
live-vergoeding van toepassing is, dan ontvangt de club enkel de vergoeding voor de uitzending op
het open net.
Artikel 44
Het bedrag dat de deelnemende clubs op grond van artikel 43 van dit reglement uitgekeerd krijgen,
wordt in beginsel in rekening-courant verrekend. De desbetreffende clubs dienen hiertoe binnen 14
dagen na afloop van de desbetreffende speelronde een (btw) factuur in te dienen bij de afdeling
Finance & Control betaald voetbal van de KNVB.
Titel IX – Slotbepalingen
Artikel 45
Alle bijlagen alsmede het bekerhandboek maken onlosmakelijk onderdeel uit van dit reglement.
Artikel 46
Voor zover in dit reglement niet anders is bepaald en voor zover van toepassing, gelden de
betreffende bepalingen uit de reglementen betaald voetbal en de Spelregels Veldvoetbal.
Artikel 47
Bij geschillen omtrent het in dit reglement bepaalde beslist het bestuur betaald voetbal.
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Artikel 48
Bij het niet voldoen aan enige bepaling van dit reglement (inclusief de bijlagen) alsmede het
bekerhandboek, kan het bestuur betaald voetbal de betreffende club op enig moment van (verdere)
deelname aan het toernooi om de TOTO KNVB Beker uitsluiten en/of heeft het bestuur betaald
voetbal de mogelijkheid om te besluiten tot inhouding van (een gedeelte van) de aan de betreffende
club tegoed komende vergoedingen en/of andere financiële middelen.
Artikel 49
In gevallen waarin niet is voorzien of waarin op grond van bijzondere omstandigheden naar de mening
van het bestuur betaald voetbal afwijking noodzakelijk is, beslist het bestuur betaald voetbal.
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BIJLAGE I

Wedstrijdschema

Speeldata

1e kwalificatieronde
Max. 60 amateurteams

augustus
zat 29, zon 30

2e kwalificatieronde
Max. 44 amateurteams

oktober
din 6, woe 7, don 8

1e ronde
Max. 62 teams

oktober
din 27, woe 28, don 29

2e ronde
32 teams

december
din 15, woe 16, don 17

achtste finales
16 teams

januari
din 19, woe 20, don 21

kwartfinales
8 teams

februari
din 9, woe 10, don 11

halve finales
4 teams

maart
din 2, woe 3, don 4

finale
2 teams

april
zondag 18
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BIJLAGE II
Op straffe van vermindering van de te verkrijgen premies in het kader van het toernooi om de TOTO
KNVB Beker, gelden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van het Reglement voor het toernooi
om de TOTO KNVB Beker seizoen 2020/’21, voor de finalisten de hierna genoemde verplichtingen.
Artikel 1
a. In het algemeen dienen alle bij de finale betrokken partijen, waaronder de finalisten, alles in het
werk te stellen om de finale van de TOTO KNVB Beker succesvol te maken.
b. In het bijzonder dienen de finalisten:
- in de week voorafgaand aan de finale op een nader te bepalen tijdstip en locatie medewerking
te verlenen aan een persconferentie voor het backdropbord TOTO KNVB Beker waarbij de
trainer-coach en aanvoerder van beide finalisten verplicht aanwezig is;
- toe te staan dat van de laatste training ten minste 15 minuten beeldmateriaal wordt opgenomen
en na afloop van de laatste training medewerking wordt verleend aan een persconferentie met
een representatieve afvaardiging;
- medewerking te verlenen aan een kort interview met de trainer-coach voorafgaand aan de
wedstrijd op het veld tijdens de warming up;
- zich voorafgaand aan de wedstrijd op een door de KNVB te bepalen plaats op te stellen
teneinde de pers de gelegenheid te bieden om elftalfoto’s te maken;
- medewerking te verlenen aan interviews na afloop van de wedstrijd door spelers en de trainercoach;
- de verplichting op zich te nemen om als winnend finalist zich op te stellen als groep naast het
podium en aandacht te hebben voor de huldiging van het verliezende team en de arbitrage.;
- de verplichting op zich te nemen om als verliezend finalist zich na ontvangst van de
miniatuurbekers als groep op te stellen aan de linkerzijde van het podium en aandacht te
hebben voor de huldiging van het winnende team. De verliezend finalist mag het veld verlaten
zodra de laatste speler van het winnende team het podium heeft verlaten;
- na afloop van de wedstrijd een persconferentie/interview voor het backdropbord TOTO KNVB
Beker te geven, met tenminste de trainer-coach, aanvoerder en/of man of the match van beide
teams;
- op hun shirt het finale-logo, bestaande uit het TOTO KNVB Beker logo en mogelijk de logo's van
beide finalisten af te beelden. Het finale-logo dient te worden afgebeeld op de rechtermouw van het
shirt. Het finale-logo wordt door de KNVB aangeleverd;
- tegen inkoopprijs 14 nieuwe tenues beschikbaar te stellen voor de player escorts;
- goedkeuring van de KNVB te verkrijgen alvorens zij, voorafgaand en na afloop van de wedstrijd, op
het veld afwijkende tenues zullen dragen;
- goedkeuring van de KNVB te verkrijgen alvorens zij terzake merchandising voor de supporters
gebruik mag maken van het logo en/of de beeltenis van de TOTO KNVB Bekerfinale;
- zich te conformeren aan de door de KNVB toegezonden persinstructie voor de finale;
- zich te conformeren aan het door de KNVB opgestelde draaiboek voor de TOTO KNVB
Bekerfinale.
Artikel 2
De winnaar van de TOTO KNVB Beker 2020/’21 dient zich na afloop van de huldigingsceremonie op het
podium te verzamelen teneinde de pers de gelegenheid te bieden om een elftalfoto van de winnaar te
maken.
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Artikel 3
De winnend finalist stelt de zendgemachtigden en een door de KNVB geselecteerde groep fotografen in
de gelegenheid om direct na afloop van de huldigingsceremonie - mede in de kleedkamer - opnamen te
maken ten behoeve van de live-uitzending en nabeschouwingen van de finale. Het is niet toegestaan een
met Heineken 0,0% conflicterend biermerk in de kleedkamers te schenken.
Artikel 4
Indien een Club media zoals bedoeld in artikel 36 van het Reglement voor het toernooi om de TOTO
KNVB Beker seizoen 2020/’21 van één van de finalisten opnames wenst te maken of beeldmateriaal
van de finale wenst te ontvangen dan dienen zij dit uiterlijk 1 week voorafgaand aan de finale kenbaar
te maken aan de KNVB en de zendgemachtigden.
Het is de betreffende Club media niet toegestaan wedstrijdbeelden op te nemen. Voorafgaand aan de
wedstrijd en na afloop van de huldiging mag men met één (ENG) camera sfeerbeelden op het veld
maken, waarbij de aanwijzingen van de zendgemachtigden of de KNVB inzake de camera positie van
de Club media camera dienen te worden opgevolgd.
Het betreffende Club mediakanaal ontvangt, indien aangevraagd, tegen handelingkosten het
beeldverslag van de wedstrijd.
Het is de zendgemachtigden en de KNVB toegestaan beeldmateriaal dat door een Club mediakanaal
tijdens de finaledag op het terrein van de finale is opgenomen, om niet (tegen handelingskosten) uit te
zenden op hun zenders, alsmede op de website van de KNVB en sponsors van het toernooi de TOTO
KNVB Beker.
Voorts is het Club media toegestaan opnames in de kleedkamer te maken van de wedstrijd, nadat de
zendgemachtigden gereed zijn met de opnames ten behoeve van live uitzending. Indien het de
zendgemachtigden wordt toegestaan door de verliezende partij om opnames in de kleedkamer te
maken, dan geldt deze toestemming eveneens voor het branded tv-kanaal.
Voor het gebruik/uitzending van beelden door een branded tv-kanaal is artikel 36 van het dit reglement
van overeenkomstige toepassing.
Artikel 5
Voorafgaand aan de finale van het toernooi om de TOTO KNVB Beker worden tussen de KNVB en de
deelnemende clubs schriftelijke afspraken gemaakt over (onder andere) het handhaven van orde en
de veiligheid bij de finale van de TOTO KNVB Beker.
De aan de finale van de TOTO KNVB Beker deelnemende clubs zijn verantwoordelijk voor
wanordelijkheden veroorzaakt door (een deel van) de aanhang van de desbetreffende club, tenzij de
desbetreffende club naar het oordeel van de tuchtrechtelijke organen aannemelijk maakt dat zij voor,
tijdens en na de wedstrijd voldoende maatregelen heeft getroffen van dusdanig verstrekkende en
stringente aard, dat de kans dat haar aanhang zich misdraagt te verwaarlozen is.
De desbetreffende club wordt niet bestraft voor wanordelijkheden door (een deel van) haar aanhang
indien de club aantoont dat (het desbetreffende deel van) haar aanhang die de wanordelijkheden
heeft veroorzaakt:
- niet beschikte over door de club verstrekte geldige toegangskaarten; en
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-

de club zoveel mogelijk heeft bevorderd dat haar aanhang niet zonder door de club verstrekte
geldige toegangskaart zou afreizen.

Artikel 6
Aan de finalisten wordt per club 10 minuten LED boarding ter beschikking gesteld. Het recht als
bedoeld in de vorige volzin mag door elke club uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van één
shirtsponsor die niet brancheconflicterend mag zijn met de KNVB Bekersponsors of met NIKE. De
uiting mag uitsluitend na goedkeuring van de KNVB worden gebruikt. Goedkeuring dient ten minste
een week voorafgaand aan de dag van de finale te worden verzocht bij de KNVB.
Indien de shirtsponsor wel brancheconflicterend is als genoemd in de vorige volzin, mag de club in
kwestie het recht gebruiken ten behoeve van één andere hoofdsponsor die niet conflicterend mag zijn
met de toernooisponsors of met NIKE.
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BIJLAGE III
Overeenkomstig artikel 39 van dit reglement gaat separaat in Excel een standaardformulier
betreffende de afrekening. Deze is uitsluitend bedoeld voor de achtste, kwart en halve finales van het
toernooi om de TOTO KNVB Beker.
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