UITVOERINGSBESLUIT – TESTEN OP CORONAVIRUS (aangevulde versie)
Het bestuur betaald voetbal van de vereniging Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, statutair
gevestigd te Zeist,
Overwegende dat:
a. naar aanleiding van het coronavirus (SARS-CoV-2) en na overleg met vertegenwoordigers van
betaaldvoetbalorganisaties, ECV, CED en KNVB besloten is dat spelers, bepaalde team-officials,
scheidsrechters, assistent-scheidsrechters en vierde-officials voorafgaand aan wedstrijden in de
eredivisie en eerste divisie en de na afloop van deze competities te spelen play-offwedstrijden, de
KNVB beker1 en de Johan Cruijff-schaal2, moeten worden getest op het coronavirus;
b. alleen ingeval van een tijdig afgenomen SARS-CoV-2-RNA (neus- en keeluitstrijk + Polymerase
Chain Reaction (PCR)) test en verkregen negatieve uitslag, na analyse in een door een nationale
accreditatie-instantie aangesloten bij de vereniging European co-operation for Accreditation
geaccrediteerd laboratorium voor moleculaire SARS-CoV-2 diagnostiek3, deze personen mogen
deelnemen aan, respectievelijk hun functie uitoefenen bij, de wedstrijden genoemd onder a;
c. het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal niet voorziet in de verplichting van het tijdig
afnemen van een SARS-CoV-2-RNA test en verkregen negatieve uitslag om te mogen
deelnemen aan, respectievelijk een functie te mogen uitoefenen bij de wedstrijden
genoemd onder a;
d. 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;
e. door middel van onderhavig uitvoeringsbesluit, artikel 5, 11, 26 en 27 van het Reglement
Wedstrijden Betaald Voetbal worden aangevuld;
f. het bestuur betaald voetbal, al dan niet door middel van steekproeven, zal (doen) controleren of
aan de reglementaire verplichtingen met betrekking tot de SARS-CoV-2-RNA (neus- en
keeluitstrijk + PCR) testen wordt voldaan.
Besluit als volgt:
Spelers mogen alleen deelnemen aan, en team-officials (die plaats nemen op de bank en/of in de
dug-out of op de extra zitplaatsen buiten de instructiezone), scheidsrechters, assistentscheidsrechters en vierde-officials mogen alleen hun functie uitoefenen bij, wedstrijden in de eredivisie
en eerste divisie en de na afloop van deze competities te spelen play-offwedstrijden, de KNVB beker
en de Johan Cruijff-schaal, ingeval van een tijdig afgenomen SARS-CoV-2-RNA (neus- en keeluitstrijk
+ Polymerase Chain Reaction (PCR)) test en verkregen negatieve uitslag.

Het onderhavige besluit is genomen door het bestuur betaald voetbal op 25 augustus 2020 en geldt
per 25 augustus 2020 tot en met 30 juni 2021. Per 26 augustus 2020 is het besluit aangevuld (zie geel
gearceerde weergegeven passages) en is derhalve dit aangevulde besluit van kracht. Het
uitvoeringsbesluit wordt tijdens de eerstvolgende vergadering van de algemene vergadering betaald
voetbal ter bekrachtiging voorgelegd.

1

De verplichting om te testen op het coronavirus om te mogen deelnemen aan, respectievelijk een functie te mogen uitoefenen
bij, wedstrijden in het toernooi voor de KNVB beker, geldt vanaf de 1e ronde (voor alle wedstrijden). De verplichting geldt nog
niet in de 1e kwalificatieronde en 2e kwalificatieronde waaraan uitsluitend wordt deelgenomen door amateurverenigingen.
2
In het seizoen 2020/’21 wordt er geen wedstrijd om de Johan Cruijff-schaal gespeeld.
3
Door de Nederlandse overheid is de Stichting Raad voor Accreditatie aangewezen als nationale accreditatie-instantie. Een
overzicht van door de Stichting Raad voor Accreditatie geaccrediteerde laboratoria voor moleculaire SARS-CoV-2 diagnostiek is
te vinden op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (https://lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/aanvullend). De
andere nationale accreditatie-instanties die zijn aangesloten bij de vereniging European co-operation for Accreditation zijn te
raadplegen via https://european-accreditation.org/ea-members/directory-of-ea-members-and-mla-signatories/.
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BIJLAGE I - Behorend bij het Uitvoeringsbesluit – TESTEN OP CORONAVIRUS
Reglement Wedstrijd Betaald Voetbal
Artikel 5 – Voorwaarden deelneming door spelers
1. Aan door het bestuur betaald voetbal
1.
uitgeschreven of goedgekeurde wedstrijden
kan slechts worden deelgenomen door de
speler, die:
a. lid is van de KNVB en ten minste zestien
jaar is, behoudens het bepaalde in het
Reglement Landelijke Jeugdcompetities;
b. voldaan heeft of ten aanzien van wie
voldaan is aan wettelijke eisen,
waaronder de eisen met betrekking tot de
tewerkstellingsvergunning;
c. met inachtneming van het bepaalde in
artikel 8 van het Algemeen Reglement
speelgerechtigd is voor de desbetreffende
betaaldvoetbalorganisatie en wiens
speelgerechtigdheid niet als gevolg van
een opgelegde straf of om een andere
reden is opgeschort;
d. medisch is goedgekeurd door een door
de KNVB erkende instantie;
e. van het bestuur betaald voetbal een
verklaring van geen bezwaar heeft
gekregen nadat hij aan een of meer
wedstrijden onder goedkeuring van een
bij de FIFA aangesloten buitenlandse
bond heeft deelgenomen;
f. voor zover hij contractspeler is, voldoet
aan de op hem van toepassing zijnde
bepalingen van het Reglement Betaald
Voetbal of enig ander reglement de sectie
betaald voetbal betreffende.
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Aan door het bestuur betaald voetbal
uitgeschreven of goedgekeurde wedstrijden
kan slechts worden deelgenomen door de
speler, die:
a. lid is van de KNVB en ten minste zestien
jaar is, behoudens het bepaalde in het
Reglement Landelijke Jeugdcompetities;
b. voldaan heeft of ten aanzien van wie
voldaan is aan wettelijke eisen, waaronder
de eisen met betrekking tot de
tewerkstellingsvergunning;
c. met inachtneming van het bepaalde in
artikel 8 van het Algemeen Reglement
speelgerechtigd is voor de desbetreffende
betaaldvoetbalorganisatie en wiens
speelgerechtigdheid niet als gevolg van
een opgelegde straf of om een andere
reden is opgeschort;
d. medisch is goedgekeurd door een door de
KNVB erkende instantie;
e. van het bestuur betaald voetbal een
verklaring van geen bezwaar heeft
gekregen nadat hij aan een of meer
wedstrijden onder goedkeuring van een bij
de FIFA aangesloten buitenlandse bond
heeft deelgenomen;
f. voor zover hij contractspeler is, voldoet
aan de op hem van toepassing zijnde
bepalingen van het Reglement Betaald
Voetbal of enig ander reglement de sectie
betaald voetbal betreffende;
g. ingeval van wedstrijden in de eredivisie en
eerste divisie en de na afloop van deze
competities te spelen play-offwedstrijden,
de KNVB beker en de Johan Cruijffschaal, in aanvulling op het bepaalde in
sub d van dit artikellid, negatief getest is
door middel van een SARS-CoV-2-RNA
(neus- en keeluitstrijk + PCR) test. De test
moet zijn afgenomen maximaal 2 dagen
voorafgaand aan de betreffende
wedstrijddag en zijn geanalyseerd in een
door een nationale accreditatie-instantie
aangesloten bij de vereniging European
co-operation for Accreditation
geaccrediteerd laboratorium voor
moleculaire SARS-CoV-2 diagnostiek. De
uitslag van de test moet ontvangen en
beschikbaar zijn ten minste 4 uur voor
aanvang van de betreffende wedstrijd.
2

Artikel 11 – Wedstrijdformulier
1. t/m 6.

(ongewijzigd)
(nieuw)
7. Team-officials mogen enkel op het
wedstrijdformulier van wedstrijden in de
eredivisie en eerste divisie en de na afloop
van deze competities te spelen playoffwedstrijden, de KNVB beker en de Johan
Cruijff-schaal worden genoemd, indien zij
negatief getest zijn door middel van een
SARS-CoV-2-RNA (neus- en keeluitstrijk +
PCR) test. De test moet zijn afgenomen
maximaal 2 dagen voorafgaand aan de
betreffende wedstrijddag en zijn
geanalyseerd in een door een nationale
accreditatie-instantie aangesloten bij de
vereniging European co-operation for
Accreditation geaccrediteerd laboratorium
voor moleculaire SARS-CoV-2 diagnostiek.
De uitslag van de test moet ontvangen en
beschikbaar zijn ten minste 4 uur voor
aanvang van de betreffende wedstrijd.

Artikel 26 – Aanwijzing van de scheidsrechter, assistent-scheidsrechters, video-assistentscheidsrechter en de vierde official
1. t/m 4.
(ongewijzigd)
(nieuw)
5. Personen die op grond van dit artikel bij
wedstrijden in de eredivisie en eerste divisie
en de na afloop van deze competities te
spelen play-offwedstrijden, de KNVB beker
en de Johan Cruijff-schaal worden
aangesteld of aangewezen als
scheidsrechter, assistent-scheidsrechter en
vierde official, dienen negatief getest te zijn
door middel van een SARS-CoV-2-RNA
(neus- en keeluitstrijk + PCR) test. De test
moet zijn afgenomen maximaal 2 dagen
voorafgaand aan de betreffende wedstrijddag
en zijn geanalyseerd in een door een
nationale accreditatie-instantie aangesloten
bij de vereniging European co-operation for
Accreditation geaccrediteerd laboratorium
voor moleculaire SARS-CoV-2 diagnostiek.
De uitslag van de test moet ontvangen en
beschikbaar zijn ten minste 4 uur voor
aanvang van de betreffende wedstrijd.
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Artikel 27 – Afwezigheid of uitvallen van scheidsrechter, assistent-scheidsrechter, videoassistent-scheidsrechter of assistent-video-assistent-scheidsrechter
1. t/m 2.
(ongewijzigd)
3. a. Als de assistent-scheidsrechter een
3. a. Als de assistent-scheidsrechter een
kwartier voor de aanvang van de wedstrijd
kwartier voor de aanvang van de wedstrijd
niet aanwezig is, zal de door de KNVB
niet aanwezig is, zal de door de KNVB
aangestelde vierde official hem
aangestelde vierde official hem
vervangen.
vervangen.
b. Indien geen door de KNVB aangestelde
b. Indien geen door de KNVB aangestelde
vierde official aanwezig is, dient in eerste
vierde official aanwezig is, dient in eerste
instantie een tot de sectie betaald voetbal
instantie een tot de sectie betaald voetbal
toegelaten assistent-scheidsrechter te
toegelaten assistent-scheidsrechter te
worden benaderd, bij afwezigheid van wie
worden benaderd, bij afwezigheid van wie
achtereenvolgens in aanmerking komen
achtereenvolgens in aanmerking komen
een tot de KNVB competitie van de sectie
een tot de KNVB competitie van de sectie
amateurvoetbal toegelaten scheidsrechter
amateurvoetbal toegelaten scheidsrechter
of bij gebreke hiervan elk lid van de
of bij gebreke hiervan elk lid van de
KNVB. Genoemde scheidsrechters of
KNVB. Genoemde scheidsrechters of
leden van de KNVB mogen geen lid zijn
leden van de KNVB mogen geen lid zijn
van een van de betrokken
van een van de betrokken
betaaldvoetbalorganisaties.
betaaldvoetbalorganisaties;
c. Aanvullend geldt dat genoemde
scheidsrechters of leden van de KNVB bij
wedstrijden in de eredivisie en eerste
divisie en de na afloop van deze
competities te spelen play-offwedstrijden,
de KNVB beker en de Johan Cruijffschaal negatief getest dienen te zijn door
middel van een SARS-CoV-2-RNA (neusen keeluitstrijk + PCR) test. De test moet
zijn afgenomen maximaal 2 dagen
voorafgaand aan de betreffende
wedstrijddag en zijn geanalyseerd in een
door een nationale accreditatie-instantie
aangesloten bij de vereniging European
co-operation for Accreditation
geaccrediteerd laboratorium voor
moleculaire SARS-CoV-2 diagnostiek. De
uitslag van de test moet ontvangen en
beschikbaar zijn ten minste 4 uur voor
aanvang van de betreffende wedstrijd.
4. t/m 8.
(ongewijzigd)
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