UITVOERINGSBESLUIT – VOORTIJDIG BEËINDIGEN COMPETITIES BETAALD VOETBAL EN
TOERNOOI VOOR DE KNVB BEKER
Het bestuur betaald voetbal van de vereniging Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, statutair
gevestigd te Zeist,
Overwegende dat:
a. het bestuur betaald voetbal belast is met de vaststelling van en het toezicht op de onder
verantwoordelijkheid van de sectie betaald voetbal te spelen wedstrijden en ter uitvoering van
deze taken jaarlijks competities uitschrijft en een toernooi voor de KNVB beker organiseert (artikel
2 Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal);
b. naar aanleiding van het coronavirus (SARS-CoV-2) en het op 21 april 2020 door de overheid
aangekondigde verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht tot 1 september 2020,
het bestuur betaald voetbal meerdere ad hoc beslissingen heeft moeten nemen met betrekking tot
het voortijdig stoppen van de competities betaald voetbal (eredivisie en eerste divisie inclusief
play-offwedstrijden) en het toernooi om de KNVB beker in het seizoen 2019/’20;
c. het van belang wordt geacht om ad hoc beslissingen voor de toekomst zo veel mogelijk te
voorkomen door middel van reglementaire vastlegging;
d. om deze reden de algemene vergadering betaald voetbal heeft ingestemd met het voorstel een
werkgroep te formeren die reglementsvoorstellen ter zake voorbereidt en bestaat uit: twee
algemeen directeuren van eredivisieclubs, twee algemeen directeuren van eerste divisieclubs,
een spelersafgevaardigde, een trainersafgevaardigde, het bestuur betaald voetbal en de general
counsel van de KNVB;
e. de werkgroep als bedoeld onder d als volgt heeft geadviseerd:
- om het bestuur betaald voetbal de bevoegdheid te geven om, in geval van door het bestuur
betaald voetbal geconstateerde overmacht, de competities betaald voetbal en het toernooi
voor de KNVB beker voortijdig te stoppen, nadat een maximale inspanning is geleverd om de
competities betaald voetbal (al dan niet in een gewijzigd format) en het toernooi voor de KNVB
beker in Nederland uit te spelen en nadat de afgevaardigden betaald voetbal zijn gehoord;
- hierbij zal gelden dat een individuele competitie niet voortijdig zal worden beëindigd maar dat
een besluit alsdan betrekking zal hebben op alle competities betaald voetbal en het toernooi
voor de KNVB beker;
- reglementair vast te leggen dat wanneer er in de eredivisie en eerste divisie:
• niet door alle deelnemers ten minste de helft van het reguliere aantal wedstrijden is
gespeeld (dus minder dan 50%)1, alle uitslagen worden geschrapt. In een dergelijke
situatie is er geen ranglijst op grond waarvan kampioenschappen worden bepaald,
Europese tickets worden toegekend (voor deelname aan internationale competities) en
vindt er geen promotie en degradatie plaats;
• door alle deelnemers ten minste de helft van het reguliere aantal wedstrijden is gespeeld
(dus 50% of meer)2, er een ranglijst wordt opgemaakt op grond waarvan de Europese
tickets worden toegekend (voor deelname aan internationale competities). Er vindt alsdan
alleen promotie en/of degradatie plaats door de teams die ten tijde van het besluit om te
stoppen al onherroepelijk zijn gepromoveerd of gedegradeerd. Voorts is alsdan alleen
sprake van een kampioenschap indien het desbetreffende team ten tijde van het besluit
om te stoppen al onherroepelijk kampioen is;

1

De eredivisie kent met 18 clubs in totaal 34 speelrondes (dus 34 wedstrijden per deelnemer) en de eerste divisie kent met 20
club in totaal 38 speelrondes (dus 38 wedstrijden per deelnemer). Er zijn minder dan 50% van de wedstrijden in de eredivisie en
eerste divisie gespeeld indien de competities voortijdig beëindigd worden op het moment dat in de eredivisie niet alle
deelnemers ten minste 17 wedstrijden hebben gespeeld en in de eerste divisie niet alle deelnemers ten minste 19 wedstrijden
hebben gespeeld.
2
Om de helft van het aantal wedstrijden gespeeld te hebben, moet elke deelnemer in de eredivisie ten minste 17 en elke
deelnemer in de eerste divisie ten minste 19 wedstrijden hebben gespeeld.
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•

door alle deelnemers ten minste 85% (of meer)3 van de wedstrijden van die competities
zijn gespeeld, er een ranglijst wordt opgemaakt op basis waarvan kampioenschappen
worden bepaald, de Europese tickets worden toegekend (voor deelname aan
internationale competities) en er wordt gepromoveerd en gedegradeerd (ongeacht of die
promotie/degradatie al onherroepelijk was ten tijde van het besluit om te stoppen);
f. de adviezen van de werkgroep genoemd onder e zijn besproken en akkoord bevonden binnen de
ECV en CED en tevens ter advies zijn voorgelegd aan de CSR en CTR;
g. 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;
h. door middel van onderhavig uitvoeringsbesluit, artikel 2 en 17 van het Reglement
Wedstrijden Betaald Voetbal worden aangevuld.
Besluit als volgt:
Ten aanzien van het besluit tot voortijdige beëindiging van de competities betaald voetbal geldt het
navolgende:
1. Indien naar het oordeel van het bestuur betaald voetbal de competities betaald voetbal en het
toernooi voor de KNVB beker wegens overmacht of onvoorziene omstandigheid niet kunnen
worden uitgespeeld, is het bestuur betaald voetbal bevoegd te besluiten deze competities en het
toernooi voor de KNVB beker voortijdig te stoppen, gehoord hebbende de afgevaardigden als
bedoeld in artikel 18 lid 7 van het Reglement Betaald Voetbal. Deze regeling wordt vastgelegd in
nieuw artikel 2 lid 7 van het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal.
Het bestuur betaald voetbal zal voordat het bestuur tot een besluit komt om de competities en het
toernooi voor de KNVB beker voortijdig te stoppen een maximale inspanning leveren om de
competities betaald voetbal (al dan niet in een gewijzigd format) en het toernooi voor de KNVB
beker in Nederland uit te spelen.
Ter verduidelijking, het is de bevoegdheid van het bestuur betaald voetbal om te beoordelen of er
sprake is van een overmachtssituatie of een onvoorziene omstandigheid ten gevolge waarvan de
competities betaald voetbal en het toernooi voor de KNVB beker niet kunnen worden uitgespeeld.
Afgesproken is dat de ECV en CED bijeen zullen komen voordat de afgevaardigden (waaronder
de clubs uit de eredivisie en eerste divisie) door het bestuur betaald voetbal worden gehoord.
2. Uitsluitend een individuele competitie zal niet voortijdig door het bestuur betaald voetbal worden
beëindigd. Een besluit tot voortijdige beëindiging zal alsdan betrekking hebben op alle competities
betaald voetbal en het toernooi voor de KNVB beker.
Ten aanzien van de rangorde van de competities geldt het navolgende:
3. De rangorde gedurende een competitie is uitgewerkt in artikel 17 lid 1 van het Reglement
Wedstrijden Betaald Voetbal waarbij een verduidelijking in de tekst wordt doorgevoerd. Bij een
gelijke stand (qua wedstrijdpunten, verliespunten, doelsaldo, doelpunten “voor” en resultaat van
de onderlinge competitiewedstrijd(en)), wordt de rangorde bepaald door de alfabetische volgorde
van de desbetreffende clubs.

3

Om 85% of meer van het aantal wedstrijden in de eredivisie en eerste divisie gespeeld te hebben, moet elke deelnemer in de
eredivisie ten minste 29 competitiewedstrijden (85% van 34 = 28,9) en elke deelnemer in de eerste divisie ten minste 33
competitiewedstrijden (85% van 38 = 32,3) hebben gespeeld.
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Ter verduidelijking, het gaat hier dus om de rangorde “lopende” het seizoen en derhalve zonder
dat hieraan consequenties worden verbonden. Als er “prijzen” moeten worden toegekend, dan is
de alfabetische volgorde niet doorslaggevend (zie hierna).
4. De rangorde na (een “normale”) afloop van een competitie is uitgewerkt in artikel 17 lid 4 onder a
van het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal waarbij een verduidelijking in de tekst is
doorgevoerd en bepaald is dat bij een gelijke stand (qua wedstrijdpunten, doelsaldo, doelpunten
“voor” en resultaat van de onderlinge competitiewedstrijden), een beslissingswedstrijd of een
beslissingswedstrijdenreeks wordt gespeeld.
Ter verduidelijking, dit betekent dat er na afloop van een competitie ook een
beslissingswedstrijd(en reeks) kan worden gespeeld door clubs die op een plek staan waar verder
geen sportieve gevolgen aan zijn verbonden. Hiervoor is gekozen omdat deze plekken op de
ranglijst wel bepalend zijn voor de verdeling van de tv-gelden overeenkomstig de binnen ECV en
CED verband afgesproken regelingen.
5. In artikel 17 lid 5 onder a van het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal wordt vastgelegd dat
wanneer het bestuur betaald voetbal overeenkomstig het bepaalde in nieuw artikel 2 lid 7 van het
Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal heeft besloten om de competities betaald voetbal
voortijdig te stoppen, de rangorde in die competities wordt bepaald door het aantal behaalde
wedstrijdpunten. Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten, is het doelsaldo bepalend. Is het doelsaldo
gelijk, dan is het aantal doelpunten “voor” beslissend. Is het aantal doelpunten “voor” gelijk, dan is
het resultaat van de onderlinge competitiewedstrijd(en) beslissend en wel als volgt:
- aantal behaalde punten in onderlinge wedstrijd(en);
- doelsaldo in onderlinge wedstrijd(en);
- aantal gescoorde doelpunten in onderlinge wedstrijd(en);
- aantal gescoorde uitdoelpunten in onderlinge wedstrijd(en).
Is ook het totale resultaat gelijk, dan beslist het lot.
Hierbij geldt dat, indien op het moment van het voortijdig stoppen van de competitie, niet alle
deelnemers evenveel wedstrijden hebben gespeeld, wordt uitgegaan van het gemiddelde per
wedstrijd met betrekking tot het aantal behaalde wedstrijdpunten, het doelsaldo, het aantal
doelpunten “voor” en in voorkomend geval het aantal gescoorde uitdoelpunten.
Ter verduidelijking, op het moment dat er slechts één onderlinge wedstrijd in de betreffende
competitie is gespeeld, zal in voorkomend geval (dus) naar het resultaat van deze enkele
onderlinge wedstrijd worden gekeken.
Indien niet alle deelnemers evenveel wedstrijden hebben gespeeld op het moment van het
voortijdig stoppen van de competitie, wordt (dus) eerst een ranglijst opgesteld op basis van de
gemiddelden van het aantal wedstrijdpunten, het doelsaldo (bij gelijk gemiddeld aantal
wedstrijdpunten) en het aantal doelpunten “voor” (bij gelijk gemiddeld doelsaldo). Is het gemiddeld
aantal doelpunten “voor” gelijk, dan is het gemiddelde resultaat van de onderlinge
competitiewedstrijd(en) beslissend.
Er worden in dit scenario (dus) geen play-offwedstrijden gespeeld.
6. In artikel 17 lid 5 onder b van het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal wordt vastgelegd dat
ingeval het bestuur betaald voetbal overeenkomstig nieuw artikel 2 lid 7 van het Reglement
Wedstrijden Betaald Voetbal heeft besloten de competities betaald voetbal voortijdig te stoppen, in
die competities alleen promotie en/of degradatie plaatsvindt door de teams die op grond van de
ranglijst genoemd in artikel 17 lid 5 onder a van het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal reeds
onherroepelijk zijn gepromoveerd respectievelijk gedegradeerd.
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Ter verduidelijking, onder “onherroepelijk” wordt verstaan het feit dat deze clubs een dermate
hoog of laag aantal wedstrijdpunten hebben behaald op basis waarvan zij ook bij het voortzetten
en uitspelen van de competities (zeker) zouden zijn gepromoveerd of gedegradeerd (en dus
feitelijk gezien niet meer kunnen worden ingehaald op de ranglijst door een andere club
respectievelijk een andere club niet meer kunnen inhalen op de ranglijst).
Dit uitgangspunt kan leiden tot 16, 17, 18, 19 of 20 deelnemers in de eredivisie en 22, 21, 20, 19
of 18 deelnemers in de eerste divisie, hetgeen alsdan van invloed zal kunnen zijn op (o.a.) de
promotie- en degradatieregeling in het volgende seizoen.
7. In artikel 17 lid 5 onder b van het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal wordt voorts vastgelegd
dat in het geval alle teams in de eredivisie en eerste divisie ten minste 85% van de wedstrijden
van de eredivisie respectievelijk eerste divisie in het desbetreffende seizoen hebben gespeeld, in
afwijking van het bepaalde hiervoor onder 6, op grond van de ranglijst genoemd in artikel 17 lid 5
onder a van het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal, wordt bepaald welke elftallen in de
eredivisie en eerste divisie in aanmerking komen voor: de titel, plaatsen die leiden tot promotie of
degradatie en deelname aan internationale competities.
Ter verduidelijking, bij de competitieplanning zal zo veel mogelijk rekening worden gehouden met
deze regeling met als doel dat op hetzelfde moment in de eredivisie en eerste divisie sprake zal
zijn van het gespeeld hebben van 85% van de wedstrijden (29 speelrondes in de eredivisie en 33
speelrondes in de eerste divisie). Voor de competities O21 en O18 moet in samenspraak met het
bestuur amateurvoetbal worden bezien op welke wijze deze regeling op een zo veel mogelijk
overeenkomstige wijze kan worden toegepast.
Bij de competitieplanning voor de eredivisie en eerste divisie zal voorts zo veel mogelijk worden
getracht dat halverwege de competities alle deelnemers een keer tegen elkaar hebben gespeeld.
In overleg met de clubs in de eredivisie en eerste divisie is er voor wat betreft het seizoen
2020/’21 overigens afgeweken van dit uitgangspunt.
8. In artikel 17 lid 5 onder c van het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal wordt vastgelegd dat
indien op het moment van het voortijdig stoppen van de competities betaald voetbal niet alle
teams in de eredivisie en eerste divisie ten minste de helft van het reguliere aantal wedstrijden
hebben gespeeld in de eredivisie respectievelijk eerste divisie (dus minder dan 50%), alle
uitslagen in de eredivisie en eerste divisie worden geschrapt en het bepaalde in artikel 17 lid 5
onder a van het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal niet van toepassing is.
Ter verduidelijking, er wordt in dit geval dus geen eindranglijst opgemaakt.
9. In het Reglement voor het toernooi om de KNVB beker zal worden opgenomen dat indien het
bestuur betaald voetbal heeft besloten het toernooi voor de KNVB beker voortijdig te stoppen, het
ticket voor de Europese clubcompetitie dat toe zou komen aan de winnaar van de KNVB beker,
doorschuift naar de opgemaakte ranglijst van de eredivisie en toekomt aan de hoogst geëindigde
club die zich niet kwalificeert voor de UEFA Europa Champions League (behoudens
andersluidende voorschriften van de UEFA). Voorts zal de ‘doorschuifregeling’ m.b.t. Europese
tickets alsdan van overeenkomstige toepassing zijn.
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10. Het bepaalde in dit uitvoeringsbesluit zal (ook) worden verwerkt in de navolgende reglementen:
- Reglement periodekampioenschappen eerste divisie betaald voetbal;
- Reglement play-off Europees ticket betaald voetbal;
- Reglement play-off promotie/degradatie betaald voetbal.

Het onderhavige besluit is genomen door het bestuur betaald voetbal op 8 september 2020 en geldt
per 9 september 2020 tot en met 30 juni 2021. 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 – VOORTIJDIG BEËINDIGEN COMPETITIES
BETAALD VOETBAL EN TOERNOOI VOOR DE KNVB BEKER
Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal
Artikel 2 – Taken en bevoegdheden bestuur betaald voetbal
1. t/m 6.
(ongewijzigd)
7. Indien naar het oordeel van het bestuur
betaald voetbal de competities betaald
voetbal en het toernooi voor de KNVB beker
wegens overmacht of onvoorziene
omstandigheid niet kunnen worden
uitgespeeld, is het bestuur betaald voetbal
bevoegd te besluiten deze competities en
het toernooi voor de KNVB beker voortijdig
te stoppen, gehoord hebbende de
afgevaardigden als bedoeld in artikel 18 lid 7
van het Reglement Betaald Voetbal.
Artikel 17 – Competitieresultaten
1. De rangorde in een competitie wordt bepaald
door het aantal behaalde wedstrijdpunten. Bij
een gelijk aantal wedstrijdpunten is het
aantal verliespunten bepalend voor de positie
op de ranglijst, dat wil zeggen hoe meer
verliespunten, hoe lager de positie. Zijn het
aantal wedstrijdpunten en het aantal
verliespunten gelijk, dan is het doelsaldo
bepalend. Is het doelsaldo gelijk, dan is het
aantal doelpunten "voor" beslissend. Is het
aantal doelpunten "voor" gelijk, dan is het
totale resultaat van de onderlinge
competitiewedstrijden beslissend waarbij de
in een uitwedstrijd gescoorde doelpunten
dubbel tellen. Indien het totale resultaat van
de onderlinge competitiewedstrijden geen
beslissing brengt of kan brengen dan wordt
de rangorde bepaald door:
a. de alfabetische volgorde van de naam
van de desbetreffende
betaaldvoetbalorganisaties, ingeval de
reguliere competitie nog niet is geëindigd;
of
b. het lot, ingeval de reguliere competitie is
geëindigd.
Het hiervoor vermelde laat onverlet het
bepaalde in lid 4 van dit artikel.

1. De rangorde in gedurende een competitie
wordt bepaald door het aantal behaalde
wedstrijdpunten. Bij een gelijk aantal
wedstrijdpunten is het aantal verliespunten
bepalend voor de positie op de ranglijst, dat
wil zeggen hoe meer verliespunten, hoe lager
de positie. Zijn het aantal wedstrijdpunten en
het aantal verliespunten gelijk, dan is het
doelsaldo bepalend. Is het doelsaldo gelijk,
dan is het aantal doelpunten "voor"
beslissend. Is het aantal doelpunten "voor"
gelijk, dan is het totale resultaat van de
onderlinge competitiewedstrijd(en)
beslissend en wel als volgt:
− aantal behaalde punten in onderlinge
wedstrijd(en);
− bij gelijk aantal behaalde punten:
doelsaldo in onderlinge wedstrijd(en);
− bij gelijk aantal behaalde punten en
doelsaldo: aantal gescoorde doelpunten
in onderlinge wedstrijd(en);
− bij gelijk aantal behaalde punten,
doelsaldo en aantal gescoorde
doelpunten: aantal gescoorde
uitdoelpunten in onderlinge
wedstrijd(en)waarbij de in een
uitwedstrijd gescoorde doelpunten
dubbel tellen.
Indien het totale resultaat van de onderlinge
competitiewedstrijd(en) geen beslissing
brengt of kan brengen, dan wordt de
rangorde bepaald door:
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a.
de alfabetische volgorde van de naam
van de desbetreffende
clubs.betaaldvoetbalorganisaties, ingeval de
reguliere competitie nog niet is geëindigd; of
b. het lot, ingeval de reguliere competitie is
geëindigd.
Het hiervoor vermelde laat onverlet het
bepaalde in lid 4 van dit artikel.
2. Voor een gewonnen wedstrijd ontvangt het
winnende elftal drie punten. Bij een gelijkspel
ontvangt elk elftal een punt. Bij verlies
worden geen punten toegekend.
3. Onder doelsaldo wordt verstaan, het aantal
doelpunten "voor" verminderd met het aantal
doelpunten "tegen".
4. a. Wanneer in een competitie twee of meer
elftallen in aanmerking komen voor een
titel, plaatsen die leiden tot promotie of
degradatie of beslissen over deelname
aan internationale competities, dan is het
doelsaldo beslissend, indien het behaalde
aantal punten gelijk is. Is het doelsaldo
gelijk dan is het aantal doelpunten “voor”
beslissend. Is ook het aantal doelpunten
“voor” gelijk, dan is het totale resultaat
van de onderlinge competitiewedstrijden
beslissend waarbij de in een uitwedstrijd
gescoorde doelpunten dubbel tellen. Is
ook het totale resultaat gelijk dan wordt
een beslissingswedstrijd of een
beslissingswedstrijdenreeks gespeeld.
b. Is de beslissing afhankelijk van het
resultaat van een beslissingswedstrijd,
dan zal bij een gelijke stand na negentig
minuten, de wedstrijd als volgt worden
verlengd:
- onmiddellijk na het verstrijken van de
negentig minuten wordt de wedstrijd,
nadat opnieuw is geloot voor de aftrap
of doelkeuze, met twee maal vijftien
minuten verlengd;
- na vijftien minuten spelen wordt van
doel gewisseld;
- is er, nadat twee maal vijftien minuten
is gespeeld, nog geen beslissing
gevallen, dan valt de beslissing door
het nemen van strafschoppen op de
wijze als bepaald in de spelregels.
c. Indien een beslissingswedstrijdenreeks
wordt vastgesteld, is bij een gelijk aantal
punten het doelsaldo van de reeks
beslissend. Is het doelsaldo gelijk dan is
het aantal doelpunten “voor” beslissend.
Is dit ook gelijk dan wordt de beslissing

4. a. De rangorde na afloop van een competitie
wordt bepaald door het aantal behaalde
wedstrijdpunten. Is het aantal
wedstrijdpunten gelijkWanneer in een
competitie twee of meer elftallen in
aanmerking komen voor een titel,
plaatsen die leiden tot promotie of
degradatie of beslissen over deelname
aan internationale competities, dan is het
doelsaldo beslissend, indien het behaalde
aantal punten gelijk is. Is het doelsaldo
gelijk dan is het aantal doelpunten “voor”
beslissend. Is ook het aantal doelpunten
“voor” gelijk, dan is het totale resultaat
van de onderlinge competitiewedstrijden
beslissend en wel als volgt:
− aantal behaalde punten in onderlinge
wedstrijden;
− bij gelijk aantal behaalde punten:
doelsaldo in onderlinge wedstrijden;
− bij gelijk aantal behaalde punten en
doelsaldo: aantal gescoorde
doelpunten in onderlinge wedstrijden;
− bij gelijk aantal behaalde punten,
doelsaldo en aantal gescoorde
doelpunten: aantal gescoorde
uitdoelpunten in onderlinge
wedstrijdenwaarbij de in een
uitwedstrijd gescoorde doelpunten
dubbel tellen.
Is ook het totale resultaat van de
onderlinge competitiewedstrijden gelijk,
dan wordt een beslissingswedstrijd of een
beslissingswedstrijdenreeks gespeeld.
b. Is de beslissing afhankelijk van het
resultaat van een beslissingswedstrijd,
dan zal bij een gelijke stand na negentig
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verkregen door het nemen van
strafschoppen op de wijze als bepaald in
de spelregels.

minuten, de wedstrijd als volgt worden
verlengd:
- onmiddellijk na het verstrijken van de
negentig minuten wordt de wedstrijd,
nadat opnieuw is geloot voor de aftrap
of doelkeuze, met twee maal vijftien
minuten verlengd;
- na vijftien minuten spelen wordt van
doel gewisseld;
- is er, nadat twee maal vijftien minuten
is gespeeld, nog geen beslissing
gevallen, dan valt de beslissing door
het nemen van strafschoppen op de
wijze als bepaald in de spelregels.
c. Indien een beslissingswedstrijdenreeks
wordt vastgesteld, is bij een gelijk aantal
punten het doelsaldo van de reeks
beslissend. Is het doelsaldo gelijk dan is het
aantal doelpunten “voor” beslissend. Is dit
ook gelijk dan wordt de beslissing verkregen
door het nemen van strafschoppen op de
wijze als bepaald in de spelregels.
5. a. Wanneer het bestuur betaald voetbal
overeenkomstig het bepaalde in artikel 2
lid 7 van dit reglement heeft besloten de
competities betaald voetbal voortijdig te
stoppen, dan wordt de rangorde in die
competities bepaald door het aantal
behaalde wedstrijdpunten. Bij een gelijk
aantal wedstrijdpunten, is het doelsaldo
bepalend. Is het doelsaldo gelijk, dan is
het aantal doelpunten "voor" beslissend.
Is het aantal doelpunten "voor" gelijk, dan
is het resultaat van de onderlinge
competitiewedstrijd(en) beslissend en wel
als volgt:
− aantal behaalde punten in onderlinge
wedstrijd(en);
− bij gelijk aantal behaalde punten:
doelsaldo in onderlinge wedstrijd(en);
− bij gelijk aantal behaalde punten en
doelsaldo: aantal gescoorde
doelpunten in onderlinge
wedstrijd(en);
− bij gelijk aantal behaalde punten,
doelsaldo en aantal gescoorde
doelpunten: aantal gescoorde
uitdoelpunten in onderlinge
wedstrijd(en).
Is ook het totale resultaat gelijk dan
beslist het lot.
Indien op het moment van het voortijdig
stoppen van de competitie, niet alle
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5. a. De betaaldvoetbalorganisatie waartoe het
elftal behoort dat na afloop van de
competitie van de eredivisie de meeste
wedstrijdpunten heeft behaald, is
kampioen van de eredivisie van de sectie
betaald voetbal van Nederland.
b. De betaaldvoetbalorganisatie waartoe het
elftal behoort dat na afloop van de
competitie van de eerste divisie de
meeste wedstrijdpunten heeft behaald, is

deelnemers evenveel wedstrijden hebben
gespeeld, wordt uitgegaan van het
gemiddelde per wedstrijd met betrekking
tot het aantal behaalde wedstrijdpunten,
het doelsaldo, het aantal doelpunten
“voor” en in voorkomend geval het aantal
gescoorde uitdoelpunten.
b. Wanneer het bestuur betaald voetbal
overeenkomstig het bepaalde in artikel 2
lid 7 van dit reglement heeft besloten de
competities betaald voetbal voortijdig te
stoppen, dan vindt in die competities
alleen promotie en/of degradatie plaats
door de teams die op grond van de
ranglijst genoemd in lid 5 onder a. van dit
artikel reeds onherroepelijk zijn
gepromoveerd respectievelijk
gedegradeerd.
In het geval alle teams in de eredivisie en
eerste divisie ten minste 85% van de
wedstrijden van de eredivisie
respectievelijk eerste divisie in het
desbetreffende seizoen hebben gespeeld,
wordt in afwijking van het bepaalde in de
vorige volzin op grond van de ranglijst
genoemd in lid 5 onder a. van dit artikel
bepaald welke elftallen in de eredivisie en
eerste divisie in aanmerking komen voor:
a. de titel;
b. plaatsen die leiden tot promotie of
degradatie;
c. deelname aan internationale
competities.
c. Indien op het moment van het voortijdig
stoppen van de competities betaald
voetbal niet alle teams in de eredivisie en
eerste divisie ten minste de helft van het
reguliere aantal wedstrijden hebben
gespeeld in de eredivisie respectievelijk
eerste divisie, dan worden alle uitslagen
in de eredivisie en eerste divisie
geschrapt en is het bepaalde in lid 5
onder a. van dit artikel niet van
toepassing.
(hernummeren)
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kampioen van de eerste divisie van de
sectie betaald voetbal.
c. Het bestuur betaald voetbal kan bij
bestuursbesluit
periodekampioenschappen organiseren.
De regeling wordt voor de aanvang van
het seizoen bekend gemaakt.
d. Lid 4 van dit artikel is van
overeenkomstige toepassing op het in dit
lid bepaalde.
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