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Uitgangspunten
• Om in aanmerking te komen voor promotie met een beloftenteam in de voetbalpiramide (naar
de 1e divisie en/of 2e divisie) in de seizoenen 2020/’21 t/m 2022/’23 dient een
betaaldvoetbalorganisatie uiterlijk 31 augustus 2020 een garantieverklaring voor haar
deelname met een beloftenteam aan de voetbalpiramide (1e divisie, 2e divisie) af te geven aan
het bestuur betaald voetbal.
• In het geval dat een betaaldvoetbalorganisatie wel een garantieverklaring voor haar deelname
heeft afgegeven, maar tegelijkertijd niet in aanmerking wenst te komen dan wel kan komen
voor promotie met een beloftenteam van de 2e divisie naar de 1e divisie, dan dient de
betaaldvoetbalorganisatie dit voor aanvang van het seizoen (voor dit seizoen uiterlijk 31
augustus 2020) aan te geven bij het bestuur betaald voetbal. Het betreffende beloftenteam
komt dan niet in aanmerking voor promotie naar de 1e divisie van het daaropvolgende
seizoen.
• In het geval van een beslissingswedstrijdenreeks speelt het hoogst spelende team de eerste
wedstrijd uit en de tweede wedstrijd thuis. In het geval dat beide teams, die deelnemen aan de
beslissingswedstrijdenreeks, uitkomen in dezelfde competitie, dan speelt het hoogst
geklasseerde team de eerste wedstrijd uit en de tweede wedstrijd thuis.
• In gevallen waarin hieronder niet is voorzien, beslist het bestuur betaald voetbal.
Promotie vanuit de 1e divisie naar de eredivisie
Beloftenteams kunnen niet promoveren vanuit de 1e divisie naar de eredivisie.
Degradatie vanuit de 1e divisie naar de 2e divisie
In het seizoen 2020/’21 nemen vier beloftenteams deel aan de 1 e divisie. Voor de promotie- en
degradatieregeling wordt met inachtneming van het bepaalde in artikel 17 lid 4 sub a van het
Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal een eindranglijst ten opzichte van deze vier beloftenteams
opgesteld. De beloftenteams die op deze eindranglijst eindigen op de posities 1, 2 en 3 handhaven
zich in de 1e divisie. Het beloftenteam dat op deze eindranglijst eindigt op positie 4 kan degraderen.
Hierbij geldt het navolgende:
• het beloftenteam degradeert niet indien het in de 1e divisie is geëindigd op de posities 1 t/m
10;
• indien het beloftenteam is geëindigd op de posities 11 t/m 18 en in de 2e divisie een
beloftenteam is geëindigd op positie 1 (en voor seizoen 2020/’21 vanuit deze
betaaldvoetbalorganisatie niet voor 31 augustus 2020 is aangegeven niet voor promotie naar
de 1e divisie in aanmerking te willen komen), dan volgt met inachtneming van artikel 17 lid 4
sub c van het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal een beslissingswedstrijdenreeks (uit en
thuis). De winnaar hiervan moet deelnemen aan de 1e divisie in het seizoen 2021/’22 (de
verliezer moet deelnemen aan de 2e divisie in het seizoen 2021/’22);
• indien het beloftenteam is geëindigd op de posities 19 of 20 en in de 2 e divisie is het hoogst
geklasseerde beloftenteam geëindigd op positie 1 of 2 (en voor seizoen 2020/’21 vanuit deze
betaaldvoetbalorganisatie niet voor 31 augustus 2020 is aangegeven niet voor promotie naar
de 1e divisie in aanmerking te willen komen), dan degradeert het eerstgenoemde beloftenteam
rechtstreeks naar de 2e divisie.
• indien een betaaldvoetbalorganisatie, dat met een beloftenteam uitkomt in de 1 e divisie, met
het 1e elftal degradeert vanuit de Eredivisie naar de 1e divisie, betekent dit automatisch
rechtstreekse degradatie van het betreffende beloftenteam naar de 2 e divisie. Ingeval dit
beloftenteam is geëindigd op de posities 1, 2 of 3 van de eindranglijst van de beloftenteams,
dan degradeert het beloftenteam dat op positie 4 is geëindigd niet.
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Promotie vanuit de 2e divisie naar de 1e divisie
In het seizoen 2020/’21 nemen twee beloftenteams deel aan de 2e divisie. Er kan sprake zijn van
promotie van een beloftenteam uit de 2e divisie naar de 1e divisie. Hierbij geldt het navolgende:
• geen beloftenteam uit de 2e divisie zal promoveren indien het laagst geklasseerde
beloftenteam in de 1e divisie niet is geëindigd op de posities 11 t/m 20;
• indien het laagst geklasseerde beloftenteam in de 1e divisie is geëindigd op de posities 11 t/m
18 en in de 2e divisie een beloftenteam is geëindigd op positie 1 (en voor seizoen 2020/’21
vanuit deze betaaldvoetbalorganisatie niet voor 31 augustus 2020 is aangegeven niet voor
promotie naar de 1e divisie in aanmerking te willen komen), dan volgt met inachtneming van
artikel 17 lid 4 sub c van het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal een
beslissingswedstrijdenreeks (uit en thuis). De winnaar moet deelnemen aan de 1e divisie in
het seizoen 2021/’22 (de verliezer moet deelnemen aan de 2e divisie in het seizoen 2021/’22);
• indien het laagst geklasseerde beloftenteam in de 1e divisie is geëindigd op de posities 19 of
20 en in de 2e divisie een beloftenteam is geëindigd op positie 1 of 2 (en voor seizoen
2020/’21 vanuit deze betaaldvoetbalorganisatie niet voor 31 augustus 2020 is aangegeven
niet voor promotie naar de 1e divisie in aanmerking te willen komen), dan promoveert het
laatstgenoemde beloftenteam rechtstreeks naar de 1e divisie.

Degradatie vanuit de 2e divisie naar de competitie Onder 21 divisie 1
In het seizoen 2020/’21 nemen twee beloftenteams deel aan de 2e divisie. Er kan sprake zijn van
degradatie van een beloftenteam uit de 2e divisie naar de competitie Onder 21 divisie 1. Hierbij geldt
het navolgende:
• geen beloftenteam uit de 2e divisie zal degraderen indien het laagst geklasseerde
beloftenteam in de 2e divisie niet is geëindigd op de posities 10 t/m 18;
• indien het laagst geklasseerde beloftenteam in de 2e divisie is geëindigd op de posities 10 t/m
16 en in de competitie Onder 21 divisie 1 een team algeheel kampioen is geworden waarvan
de betaaldvoetbalorganisatie tijdig een garantieverklaring heeft afgegeven, dan volgt met
inachtneming van artikel 17 lid 4 sub c van het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal een
beslissingswedstrijdenreeks (uit en thuis). De winnaar moet deelnemen aan de 2e divisie in
het seizoen 2021/’22 (de verliezer moet deelnemen aan de competitie Onder 21 divisie 1 in
het seizoen 2021/’22);
• indien het laagst geklasseerde beloftenteam in de 2e divisie is geëindigd op de posities 17 of
18, dan degradeert dit beloftenteam rechtstreeks naar de competitie Onder 21 divisie 1 indien
in de competitie Onder 21 divisie 1 een team algeheel kampioen dan wel runner-up is
geworden waarvan de betaaldvoetbalorganisatie tijdig een garantieverklaring heeft
afgegeven.
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Bepaling van de algeheel kampioen en de runner-up van de competitie Onder 21 divisie 1
• Indien de kampioen van de voorjaarscompetitie divisie 1 gelijk is aan de kampioen van de
najaarscompetitie divisie 1, dan is dit Onder 21 team algeheel kampioen van de competitie
Onder 21 en komt dit team in aanmerking voor promotie naar de 2e divisie indien de
betreffende betaaldvoetbalorganisatie tijdig een garantieverklaring heeft afgegeven.
o Ingeval geen tijdige garantieverklaring is afgegeven en het laagst geklasseerde
beloftenteam in de 2e divisie is geëindigd op de posities 17 of 18, dan vindt met in
achtneming van sub i t/m iv en met inachtneming van artikel 17 lid 4 sub c van het
Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal een beslissingswedstrijdenreeks (uit en thuis)
plaats tussen de nummer 2 van de najaarscompetitie en de nummer 2 van de
voorjaarscompetitie van de competitie Onder 21 divisie 1 om te bepalen wie als
runner-up wordt aangemerkt.
i.
Indien één van beide nummers 2 geen garantieverklaring heeft afgegeven,
wordt de andere nummer 2 als runner-up aangemerkt.
ii.
Indien beide nummers 2 geen garantieverklaring hebben afgegeven, is er
geen runner-up en vindt geen promotie naar de 2e divisie plaats en ook geen
degradatie vanuit de 2e divisie naar de competitie O21 divisie 1 plaats.
iii.
Ingeval de nummer 2 van de najaarscompetitie gelijk is aan de nummer 2 van
de voorjaarscompetitie, dan wordt dit team als runner-up aangemerkt
iv.
Mocht de nummer 2 van de najaarscompetitie in het voorjaar zijn geëindigd
op positie 7 of 8, dan wordt de nummer 2 van de voorjaarscompetitie als
runner-up aangemerkt.
• Indien de kampioen van de najaarscompetitie divisie 1 in de voorjaarscompetitie divisie 1
eindigt op positie 7 of 8 (en dus degradeert naar divisie 2), dan is de voorjaarskampioen de
algeheel kampioen van de competitie Onder 21 en komt dit team in aanmerking voor promotie
naar de 2e divisie indien de betreffende betaaldvoetbalorganisatie tijdig een garantieverklaring
heeft afgegeven.
o Ingeval geen tijdige garantieverklaring is afgegeven en het laagst geklasseerde
beloftenteam in de 2e divisie is geëindigd op de posities 17 of 18, dan vindt met in
achtneming van sub i t/m iv en met inachtneming van artikel 17 lid 4 sub c van het
Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal een beslissingswedstrijdenreeks (uit en thuis)
plaats tussen de nummer 2 van de najaarscompetitie en de nummer 2 van de
voorjaarscompetitie van de competitie Onder 21 divisie 1 om te bepalen wie als
runner-up wordt aangemerkt.
i.
Indien één van beide nummers 2 geen garantieverklaring heeft afgegeven,
wordt de andere nummer 2 als runner-up aangemerkt.
ii.
Indien beide nummers 2 geen garantieverklaring hebben afgegeven, is er
geen runner-up en vindt geen promotie vanuit de competitie O21 divisie 1
naar de 2e divisie plaats en ook geen degradatie vanuit de 2e divisie naar de
competitie O21 divisie 1 plaats.
iii.
Ingeval de nummer 2 van de najaarscompetitie gelijk is aan de nummer 2 van
de voorjaarscompetitie, dan wordt dit team als runner-up aangemerkt
iv.
Mocht de nummer 2 van de najaarscompetitie in het voorjaar zijn geëindigd
op positie 7 of 8, dan wordt de nummer 2 van de voorjaarscompetitie als
runner-up aangemerkt.

•

In andere gevallen volgt met inachtneming van artikel 17 lid 4 sub c van het Reglement
Wedstrijden Betaald Voetbal een beslissingswedstrijdenreeks (uit en thuis) tussen de
kampioen van de najaarscompetitie divisie 1 en de kampioen van de voorjaarscompetitie
divisie 1 om de algeheel kampioen van de competitie Onder 21 te bepalen (de verliezer wordt
aangemerkt als runner-up).
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Promotie vanuit de competitie Onder 21 divisie 1 naar de 2e divisie
Er kan sprake zijn van promotie van de competitie Onder 21 divisie 1 naar de 2e divisie. Hierbij geldt
het navolgende:
• indien het laagst geklasseerde beloftenteam in de 2e divisie niet is geëindigd op de posities 10
t/m 18 dan is er geen promotie vanuit de competitie Onder 21 divisie 1 naar de 2e divisie;
• indien het laagst geklasseerde beloftenteam in de 2e divisie is geëindigd op de posities 10 t/m
16 en in de competitie Onder 21 divisie 1 is een team algeheel kampioen geworden waarvan
de betaaldvoetbalorganisatie tijdig een garantieverklaring heeft afgegeven, dan volgt met
inachtneming van artikel 17 lid 4 sub c van het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal een
beslissingswedstrijdenreeks (uit en thuis). De winnaar hiervan moet deelnemen aan de 2e
divisie in het seizoen 2021/’22 (de verliezer moet deelnemen aan de competitie Onder 21
divisie 1 in het seizoen 2021/’22);
• indien het laagst geklasseerde beloftenteam in de 2e divisie is geëindigd op de posities 17 of
18, dan degradeert dit beloftenteam rechtstreeks naar de competitie Onder 21 divisie 1 indien
in de competitie Onder 21 divisie 1 een team algeheel kampioen is geworden waarvan de
betaaldvoetbalorganisatie tijdig een garantieverklaring heeft afgegeven. Dit laatstgenoemde
team promoveert in dat geval rechtstreeks naar de 2e divisie. Ingeval de
betaaldvoetbalorganisatie van de algeheel kampioen geen garantieverklaring heeft
afgegeven, dan promoveert de runner-up rechtstreeks naar de 2e divisie indien de
betreffende betaaldvoetbalorganisatie tijdig een garantieverklaring heeft afgegeven.
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