UITVOERINGSBESLUIT – AANPASSINGEN SEIZOEN 2020/’21 LICENTIEREGLEMENT BETAALD
VOETBAL ALS GEVOLG VAN COVID-19 (aangepaste versie)
Het bestuur betaald voetbal van de vereniging Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, statutair
gevestigd te Zeist,

Overwegende dat:
a. COVID-19 ervoor zorgt dat bij het merendeel van de betaaldvoetbalorganisaties op dit
moment de nadruk ligt op (het (financieel) overleven van) het seizoen 2020/’21 en derhalve
op liquiditeit en continuïteit;
b. om deze reden is nagedacht over tijdelijke aanpassingen (in de toepassing) van het
licentiesysteem met een focus op de korte termijn in plaats van op de (middel)lange termijn
en waarbij tegelijkertijd toekomstige financiële informatie niet van toegevoegde waarde
wordt geacht indien er (nog) veel onzekerheden bestaan als gevolg van COVID-19;
c. de primaire doelstelling van het licentiesysteem is het waarborgen van de continuïteit van
de competities betaald voetbal, en derhalve ook die van de betaaldvoetbalorganisaties;
d. de competities betaald voetbal in het seizoen 2020/’21 in september 2020 aanvangen;
e. het bepaalde in a. tot en met d. heeft geleid tot een voorstel aan de algemene vergadering
betaald voetbal tot aanpassingen (in de toepassing) van het licentiesysteem voor wat
betreft het seizoen 2020/’21 overeenkomstig de als bijlage I bij dit besluit opgenomen
memo;
f. de algemene vergadering betaald voetbal op 18 juni 2020 heeft ingestemd met het
bepaalde in de onder e. genoemde memo, zulks met inachtneming van een andere datum
voor het indienen van de jaarstukken 2019/’20 en de prognose 2020/’21, en de
implementatie daarvan in het Licentiereglement Betaald Voetbal door middel van een
uitvoeringsbesluit van het bestuur betaald voetbal en (waar nodig) aanpassing van de bij
het Licentiereglement Betaald Voetbal behorende richtlijnen;
g. het bestuur betaald voetbal op 23 juli 2020 een uitvoeringsbesluit heeft genomen naar
aanleiding van hetgeen is opgenomen onder a. t/m f.;
h. op dit moment geen volledige helderheid bestaat over de precieze voorwaarden van de
NOW 3.0 regeling aangezien deze voorwaarden op dit moment nader worden uitgewerkt en
naar verwachting uiterlijk 1 oktober 2020 bekend zullen worden gemaakt door de overheid;
i. het bestuur betaald voetbal na overleg met de financiële adviescommissie betaald voetbal
van oordeel is dat het bekend worden van de voorwaarden van NOW 3.0 overeenkomstig
hetgeen is opgemerkt onder h. met zich moet brengen dat de deadline voor het indienen
van de jaarstukken 2019/’20 en de prognose 2020/’21 voor alle betaaldvoetbalorganisaties
moet worden gewijzigd van uiterlijk 15 oktober 2020 naar uiterlijk 2 november 2020;
j. door de deadline als genoemd onder i. te verplaatsen naar uiterlijk 2 november 2020, het de
reële verwachting is dat alsdan de NOW 3.0 regeling en de daarvoor geldende
voorwaarden voldoende helder zijn zodat enerzijds een betaaldvoetbalorganisatie in staat is
om de NOW 3.0 regeling te verwerken in de prognose 2020/’21 en anderzijds de
accountant een oordeel kan vormen over hetgeen in de prognose 2020/’21 is verwerkt;
k. door de deadline als genoemd onder i. te verplaatsen naar uiterlijk 2 november 2020, er
bovendien een zo actueel mogelijk beeld kan worden geschetst betreffende het seizoen
2020/’21 op basis van de dan beschikbare informatie, in het bijzonder betreffende het
aantal toeschouwers dat in relatie tot COVID-19 kan en mag worden toegelaten bij
wedstrijden in het betaald voetbal;
l. indien een betaaldvoetbalorganisatie op uiterlijk 2 november 2020 geen sluitende
liquiditeitsprognose heeft overgelegd, de verplichting wordt opgelegd om binnen een termijn
van zes weken (alsnog) een sluitende liquiditeitsprognose te overleggen (al dan niet door
middel van een externe garantstelling), waarbij alsdan de sanctie van een publieke
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waarschuwing niet (meer) zal worden opgelegd indien er op 2 november 2020 geen
sluitende liquiditeitsprognose is overgelegd;
m. op grond van artikel 31 lid 3 onder a. van de Statuten het bestuur betaald voetbal bevoegd
is, in spoedeisende gevallen, een uitvoeringsbesluit vast te stellen;
n. door middel van onderhavig uitvoeringsbesluit, het Licentiereglement Betaald Voetbal
(tijdelijk) wordt aangepast;
o. het bestuur betaald voetbal tevens, waar nodig ingevolge het onderhavige besluit, de bij het
Licentiereglement Betaald Voetbal behorende richtlijnen zal aanpassen.

Besluit als volgt:
1. Voor alle betaaldvoetbalorganisaties geldt dat zij geen begroting betreffende het seizoen 2020/’21
behoeven te overleggen.
2. Voor alle betaaldvoetbalorganisaties geldt dat zowel de jaarstukken 2019/’20 als de prognose
2020/’21 op uiterlijk 2 november 2020 moeten zijn overgelegd.
3. Op grond van de jaarstukken 2019/’20 en prognose 2020/’21 wordt voor iedere
betaaldvoetbalorganisatie een FRS-score berekend. Hieraan worden echter geen consequenties
verbonden in die zin dat er geen verplichting zal worden opgelegd tot het ondergaan van een
clubontwikkelscan en het indienen van een plan van aanpak bij een FRS-score van 15 of hoger.
Tevens geldt dat de vangnetbepaling ‘sluitende liquiditeitsprognose’ niet van toepassing is voor
wat betreft het seizoen 2020/’21.
Indien een betaaldvoetbalorganisatie uiterlijk op 2 november 2020 geen sluitende
liquiditeitsprognose heeft overgelegd, wordt de verplichting opgelegd om binnen een termijn van
zes weken (alsnog) een sluitende liquiditeitsprognose te overleggen (al dan niet door middel van
een externe garantstelling). Indien een betaaldvoetbalorganisatie geen sluitende
liquiditeitsprognose binnen voornoemde termijn van zes weken heeft overgelegd, wordt de sanctie
van 3 wedstrijdpunten in mindering opgelegd evenals de verplichting om binnen een termijn van
vier weken (alsnog) een sluitende liquiditeitsprognose te overleggen (al dan niet door middel van
een externe garantstelling). Indien een betaaldvoetbalorganisatie ook geen sluitende
liquiditeitsprognose binnen voornoemde termijn van vier weken heeft overgelegd, wordt wederom
de sanctie van 3 wedstrijdpunten in mindering opgelegd evenals de verplichting om binnen een
nader te bepalen termijn (alsnog) een sluitende liquiditeitsprognose te overleggen (al dan niet
door middel van een externe garantstelling). Indien uiteindelijk niet wordt voldaan om alsnog een
sluitende liquiditeitsprognose te overleggen (al dan niet door middel van een externe
garantstelling) wordt een nader te bepalen sanctie opgelegd.
4. Voor zover voor een betaaldvoetbalorganisatie geldt dat deze een (vervolg) plan van aanpak had
moeten indienen op 8 april 2020 of 15 juni 2020, wordt deze verplichting met een jaar opgeschort.
Reeds opgelegde normstellingen komen te vervallen.
Een FRS-score van hoger dan 15 o.b.v. de jaarstukken 2019/’20 en prognose 2020/’21 wordt wel
meegeteld met het oog op de structurele verbetering van de financiële positie. Van die verbetering
is sprake indien een betaaldvoetbalorganisatie twee jaar achtereenvolgend een FRS-score van
hoger dan 15 behaalt.
5. Indien het negatief eigen vermogen niet voldoende is verbeterd blijkens de jaarcijfers 2019/’20, en
de betaaldvoetbalorganisatie in kwestie dus niet voldoet aan de (reglementair) verplichte
verbetering van het negatieve eigen vermogen, worden daarvoor geen sancties opgelegd.
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De besluiten genoemd in 1. tot en met 5. zijn nader uitgewerkt in het Licentiereglement Betaald
Voetbal overeenkomstig bijlage II bij dit besluit.
Het onderhavige besluit is genomen door het bestuur betaald voetbal op 23 juli 2020. Per 28
september 2020 is het besluit aangepast (zie geel gearceerde weergegeven passages) en is derhalve
dit aangepaste besluit van kracht. Het onderhavige uitvoeringsbesluit wordt tijdens de eerstvolgende
vergadering van de algemene vergadering betaald voetbal ter bekrachtiging voorgelegd.
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BIJLAGE I (memo) - Behorend bij het Uitvoeringsbesluit – Aanpassingen seizoen 2020/’21
Licentiereglement Betaald Voetbal als gevolg van COVID-19

Datum
Kenmerk
Onderwerp

: 3 juni 2020
: LZK/BLZ/1920-206
: Uitgangspunten licentiesysteem seizoen 2020/’21

INLEIDING
COVID-19 en de impact van dit virus op het betaald voetbal Nederland, vormt aanleiding om te bezien
of voor het seizoen 2020/’21 het licentiesysteem/de toepassing van het licentiesysteem zou moeten
worden aangepast. Onderstaand wordt hierop nader ingegaan, inclusief diverse voorstellen tot
wijziging.

WIJZIGINGEN FINANCIEEL KADER
COVID-19 zorgt ervoor dat er bij het merendeel van de BVO’s druk ontstaat op liquiditeit. Enkele
BVO’s zitten gedurende de periode waarin het virus nu heerst, in de overlevingsstand. De meeste
BVO’s zullen (noodgedwongen) niet verder kijken dan het huidige seizoen (2019/’20) en het
aankomende seizoen (2020/’21), dus feitelijk niet veel verder dan één seizoen. Deze situatie zet aan
tot een licentiesysteem waarin de focus ligt op de korte termijn in plaats van op de lange termijn. Als
primaire doelstelling van het licentiesysteem moet de continuïteit en dus liquiditeit van de competities
betaald voetbal, en derhalve ook die van BVO’s, worden gewaarborgd. Hierbij wordt uitgegaan van
het scenario waarin de competities 2020/’21 in september 2020 aanvangen. De verplichtingen binnen
het licentiesysteem die zien op verbetering van de financiële positie hebben betrekking op de
(middel)lange termijn moeten vanuit dit perspectief worden opgeschort/uitgesteld tot nader order.
Ofschoon er uitstel/opschorting plaatsvindt ten aanzien van verplichtingen op lange(re) termijn, zullen
die verplichtingen in de nabije toekomst wel weer van toepassing zijn. Bovendien lijkt het
onontkoombaar dat een van de voorwaarden, die de overheid zal stellen in het geval van het ter
beschikking stellen van een financieel vangnet ter overbrugging van de Coronacrisis, is dat clubs een
fundamentele transitie kunnen maken naar een nieuwe, duurzame en financieel gezonde toekomst
voor de komende jaren.
Uitstel betekent derhalve geen afstel. Dit betekent dat een BVO de lange(re) termijn niet helemaal uit
het oog kan verliezen. Immers, bij een slechte(re) uitgangspositie als gevolg van een focus op
uitsluitend korte termijn, is de verbetering naar het gewenste niveau (bijvoorbeeld een FRS-score van
meer dan 15) moeilijker te bewerkstelligen. Al het bovenstaande leidt tot de volgende voorstellen:
Geen begroting 2020/’21
De BVO’s in de eerste- en eredivisie dienen geen begroting in. Hiervoor worden de navolgende
redenen aangevoerd:
te veel onzekerheden die van invloed zijn op de waarde van deze begroting hetgeen leidt tot
een risico van schijnzekerheid;
begroting (te) dicht op indienen van de prognose;
begroting niet (standaard) voorzien van onderzoeksrapport accountant;
start competitie (op zijn vroegst) in 2e week september.
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Jaarcijfers 2019/’20 en prognose 2020/’21
Met het (laten) vervallen van de begroting moet de concessie worden gevonden in de prognose over
het seizoen 2020/’21. Gelet op het feit dat bij de prognose veelal de jaarcijfers als uitgangspunt
worden genomen, moeten zowel de jaarcijfers als de prognose op hetzelfde moment worden
ingediend. Er wordt voorgesteld om alle BVO’s, dat wil zeggen in zowel de ere- als eerste divisie, de
jaarcijfers 2019/’20 en de prognose 2020/’21 te laten overleggen op (uiterlijk) 1 oktober 2020. Voor de
BVO’s in de eerste divisie is dit een maand eerder dan te doen gebruikelijk. Echter, door het (laten)
vervallen van de begroting wordt inzicht in de financiële positie in het seizoen 2020/’21 in november
als te laat beschouwd.
Voor de separate voorstellen ten aanzien van de verplichtingen die samenhangen met (onder andere)
de jaarcijfers wordt verwezen naar verderop in dit memo: financieel rating systeem, plan van aanpak
en verbetering negatief eigen vermogen.
Ten tijde van 1 oktober zal er meer informatie bekend zijn over het (wel of niet beschikbaar zijn van
het) “financieel vangnet”. De prognose kan eventueel (desgewenst) hiervoor gebruikt worden, om
voorwaarden ten aanzien van het financieel vangnet (vooraf) te toetsen, temeer omdat de accountant
hier ook bij betrokken is. De jaarcijfers van 2020/’21 kunnen dienen om voorwaarden ten aanzien van
het financieel vangnet achteraf te toetsen. Eventuele sancties in relatie tot dit vangnet, bijvoorbeeld
het per direct terugbetalen van ontvangen gelden, kunnen tevens gekoppeld worden aan de
rapportages binnen het licentiesysteem.
De termijn(en) om een garantstelling te moeten indienen, in het scenario dat de liquiditeitsprognose
niet sluitend is, zijn overwogen. Normaliter is die termijn acht weken. De sanctie van een publieke
waarschuwing wordt een geschikte geacht, zeker in opmaat naar een andere (zwaardere) sanctie.
Een publieke waarschuwing dat een BVO (nog) geen sluitende liquiditeitsprognose heeft
bewerkstelligd, zorgt ervoor dat de buitenwacht nader op de hoogte wordt gebracht. Tevens doet een
dergelijke waarschuwing wellicht ook de achterban mobiliseren. E.e.a. leidt tot het navolgende
voorstel:
o
(uiterlijk) 1 oktober dient de BVO een sluitende liquiditeitsprognose te overleggen;
o
een niet sluitende liquiditeitsprognose op 1 oktober = publieke waarschuwing + nieuwe termijn
van 8 weken (conform regulier proces);
o
na 8 weken niet sluitend = 3 wedstrijdpunten in mindering. + nieuwe termijn van 4 weken
(conform huidig sanctiebeleid licentiecommissie);
o
na 4 weken niet sluitend = 3 wedstrijdpunten in mindering + nog nader vast te stellen
termijn/sanctie (niet vastgelegd in richtlijnen en/of jurisprudentie).
Financieel Rating Systeem (als onderdeel van de jaarcijfers 2019/’20 en prognose 2020/’21)
Een FRS-score wordt nog wel berekend voor iedere BVO op basis van het (in 2018) vernieuwde FRSsysteem (geen overgangsregeling) voor wat betreft de jaarcijfers 2019/’20 en prognose 2020/’21. Er
worden echter geen gevolgen aan die FRS-score verbonden, dat wil zeggen er wordt geen
verplichting tot het indienen van een plan van aanpak opgelegd bij een FRS-score van 15 of minder1.
Hoewel een plan van aanpak pas in april of juni 2021 zou moeten worden ingediend, waarbij de
verwachting (hoop) is dat de situatie tenminste enigszins genormaliseerd is, zal de verplichting tot het
indienen van een plan van aanpak toch beschouwd worden als een sanctie voor iets waar de
betreffende BVO niks aan heeft kunnen doen.
Bovendien zou het seizoen 2020/’21 het eerste seizoen zijn waarover moet worden gerapporteerd in
het plan van aanpak, waarin de financiële positie moet worden verbeterd en op basis waarvan reeds
normstellingen worden opgelegd. Dit seizoen is vanuit een financieel perspectief ook een afwijkend
seizoen gelet op het feit dat in ieder geval een gedeelte van het seizoen zonder publiek zal (moeten)
Een clubontwikkelscan vindt dientengevolge evenmin plaats in het seizoen 2020/’21.
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worden gespeeld. Een verbetering in het seizoen 2020/’21 wordt derhalve niet als reëel verondersteld.
De FRS-score wordt wel aan de BVO gecommuniceerd, teneinde bewustzijn of bewustwording van de
financiële positie te bewerkstelligen. Ook zal deze BVO extra begeleiding krijgen van het bureau
licentiezaken bij een FRS-score van 15 of minder.
(Vervolg) plan van Aanpak
Op dit moment bevinden zich enkele BVO’s in een zogenaamd plan van aanpak traject. Eén BVO
bevindt zich al enkele jaren in een plan van aanpak traject. Voor de overige BVO’s geldt dat het plan
van aanpak nog niet is ingediend, normaliter zou de deadline hiervoor 8 april of 15 juni 2020 zijn. De
datum van 8 april hield verband met de UEFA-begroting, deze is echter door UEFA niet meer van
toepassing verklaard. De datum van 15 juni houdt verband met de KNVB-begroting, deze verplichting
is echter (op dit moment) uitgesteld tot nader order.
Er wordt voorgesteld om de verplichting tot het opmaken en indienen van een plan van aanpak met
een jaar op te schorten. Hierbij zal een FRS-score van meer dan 15 punten o.b.v. de jaarcijfers
2019/’20 en prognosecijfers 2020/’21 wel worden meegeteld met oog op de structurele verbetering
van de financiële positie. Van die verbetering is sprake indien de BVO twee jaar achtereenvolgend
een FRS-score van hoger dan 15 behaalt.
Voor de BVO, die zich reeds bevindt in een plan van aanpak traject, geldt dat het moeten overleggen
van een vervolg plan van aanpak tevens zal worden opgeschort met een jaar. Dit betekent dat de
huidige normstellingen komen te vervallen. De betreffende BVO zal vanaf 15 juni 2021 wel het pad
vervolgen waar het nu geëindigd is, dat wil zeggen met inachtneming van de duur waarin de BVO zich
thans al in het plan van aanpak bevindt en waar de BVO zich bevindt in het sanctietraject.
Alle BVO’s die zich bevinden in een plan van aanpak traject ontvangen extra aandacht en
ondersteuning van het bureau licentiezaken.
Verbetering negatief eigen vermogen
De BVO’s met een negatief eigen vermogen hebben ingevolge het Licentiereglement de verplichting
om een negatief eigen vermogen te verbeteren. Deze BVO’s moeten die verbetering middels de door
de accountant gecontroleerde (modelstaat) jaarcijfers aantonen. Overeenkomstig het voorstel voor het
plan van aanpak wordt de verbetering van het negatief eigen vermogen wel geanalyseerd en hierover
wordt wel terugkoppeling gegeven. Er worden echter geen sancties verbonden in het scenario waarin
het negatief eigen vermogen niet voldoende is verbeterd blijkens de jaarcijfers 2019/’20. Er zal t.z.t.
worden gekeken op welke wijze na het uitstel/opschorting deze verplichting wordt gecontinueerd,
opnieuw ‘ijken’ behoort daarbij tot de mogelijkheden.
Licentie-eis F.02
Vooralsnog is er geen reden om wijzigingen aan te brengen in licentie-eis F.02 (halfjaarcijfers
2020/’21).
Licentie-eis F.04 t/m F.08
Licentie-eis F.04 betreft de publicatie van het bestuursverslag (financiële positie). COVID-19 moet niet
leiden tot het doen van afbreuk aan transparantie, om die reden moet deze eis ook van toepassing
zijn in het seizoen 2020/’21. De licentie-eisen F.05 t/m F.08 zien op betalingsachterstanden en er lijkt
geen reden te zijn om deze aan te passen in het seizoen 2020/’21.
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Licentie-eis F.09
Deze licentie-eis heeft betrekking op de meldplicht van een BVO bij wezenlijke wijzigingen in de
financiële positie van een BVO. Ook in het seizoen 2020/’21 is deze eis (meer dan ooit) van belang. In
het scenario dat alle voorstellen doorgang vinden, worden de BVO’s (nogmaals) expliciet gewezen op
deze meldplicht. Deze verplichting is nog meer van belang op het moment dat de begroting (conform
voorstel) niet behoeft te worden ingediend en ziet in het bijzonder op de periode 1 juni tot en met 1
oktober 2020. UEFA hanteert een soortgelijk alternatief bij de UEFA-licentieaanvraag: de BVO heeft
een soortgelijke meldplicht als het gaat om de LOR (licentie-eis F.14) nu de (UEFA)-begroting is
komen te vervallen. Op het moment dat er bijvoorbeeld sprake is of zal zijn van een liquiditeitstekort,
is het van belang dat tijdig melding wordt gemaakt, zodat mogelijk nog ingegrepen kan worden, al dan
niet met (be)hulp van het bureau licentiezaken.
Licentie-eis F.10 t/m F.14
Deze eisen hebben betrekking op de UEFA-licentie(aanvraag) en hierbij heeft de KNVB de
besluitvorming van UEFA te volgen. Derhalve moeten deze eisen zonder bericht van UEFA
vooralsnog intact blijven.
Duur uitstel/opschorting van de verplichtingen binnen financieel kader
Bovenstaande voorstellen gelden voorlopig uitsluitend voor het seizoen 2020/’21. Het nu reeds
uitstellen/opschorten voor een langere periode en dit als zodanig communiceren, wordt als voorbarig
beschouwd. Er is op dit moment nog (te) veel onduidelijkheid, onder andere voor wat betreft de
periode waarin zonder publiek gespeeld moet worden maar ook voor wat betreft de financiële
overheidsmaatregelen en de duur hiervan. Het is zeer redelijk om e.e.a. van seizoen tot seizoen te
beoordelen, dit neemt echter niet weg dat nader uitstel/opschorting van bovenvermelde verplichtingen
niet moet worden uitgesloten.
OVERIGE KADERS/LICENTIE-EISEN
Vooralsnog wordt er geen reden gezien om wijzigingen aan te brengen in de niet-financiële licentieeisen, in aanvulling op licentie-eis S.05 (contractspelers) waar reeds wijzigingen zijn aangebracht. Bij
enkele licentie-eisen is sprake van fysiek contact (bijvoorbeeld licentie-eis S.03: medische controle) of
in ieder geval een doorgaans fysieke bijeenkomst (licentie-eis S.06: scheidsrechters en spelregels en
licentie-eis P.17: introductieprogramma directieleden, bestuurders en
commissarissen/toezichthouders). Voor wat betreft eerstgenoemde licentie-eis is Edwin Goedhart
(bondsarts) gepolst in hoeverre de BVO’s komend seizoen per uiterlijk 1 oktober aan de verplichting
van het keuren van alle A-selectie spelers kunnen voldoen. Uit de overige licentie-eisen volgt niet dat
de bijeenkomsten fysiek plaats moeten vinden, dit kan tevens digitaal. Zo heeft er al een
introductieprogramma voor directieleden, bestuurders en commissarissen/toezichthouders
plaatsgevonden via Teams.
Indien noodzakelijk kan er altijd nog dispensatie per BVO of licentie-eis verleend worden.
****
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BIJLAGE II - Behorend bij het Uitvoeringsbesluit – Aanpassingen seizoen 2020/’21
Licentiereglement Betaald Voetbal als gevolg van COVID-19
Licentiereglement Betaald Voetbal
Artikel 6 – Verplichtingen licentiehouder/licentieaanvrager
1. t/m 5.
6. Een licentiehouder/licentieaanvrager is
verplicht om jaarlijks aan de licentiecommissie
ter hand te doen stellen, een en ander conform
de daartoe door het bestuur betaald voetbal
vastgestelde richtlijnen:
a. de jaarstukken over het daaraan
voorafgaande seizoen en prognose over
het alsdan lopende seizoen, zulks uiterlijk
op:
i. 1 oktober van enig jaar, indien de
licentiehouder alsdan uitkomt in de
eredivisie;
ii. 1 november van enig jaar, indien de
licentiehouder alsdan uitkomt in de
eerste divisie;
b. de halfjaarcijfers over het alsdan lopende
seizoen, zulks uiterlijk op 1 maart van enig
jaar;
c. een begroting voor het komende seizoen,
zulks uiterlijk op 15 juni van enig jaar,
indien:
i. voor de licentiehouder een plan van
aanpak geldt als bedoeld in lid 10 van
dit artikel;
ii. uit de jaarstukken als genoemd in lid 6
sub a. en/of halfjaarcijfers als genoemd
in lid 6 sub b, na eventueel
doorgevoerde correcties, een negatief
eigen vermogen blijkt;
iii. bij de jaarstukken als genoemd in lid 6
sub a. en/of de halfjaarcijfers als
genoemd in lid 6 sub b. door de
accountant een verklaring is afgegeven
die een (on)verplichte paragraaf bevat
vanwege een continuïteitsvraagstuk of
niet goedkeurend is; en/of
iv. de licentiehouder in het opvolgende
seizoen zal uitkomen in de eerste
divisie.
Een licentiehouder die op grond van sub
c. i. tot en met iii, maar niet op grond van
sub c. iv, verplicht is om een begroting in
te dienen, kan worden vrijgesteld van de
verplichting tot het ter hand stellen van
een begroting indien de betreffende

(ongewijzigd)
6. Een licentiehouder/licentieaanvrager is
verplicht om jaarlijks aan de licentiecommissie ter
hand te doen stellen, een en ander conform de
daartoe door het bestuur betaald voetbal
vastgestelde richtlijnen:
a. de jaarstukken over het daaraan
voorafgaande seizoen en prognose over
het alsdan lopende seizoen, zulks uiterlijk
op:
i. 1 oktober van enig jaar, indien de
licentiehouder alsdan uitkomt in de
eredivisie;
ii. 1 november van enig jaar, indien de
licentiehouder alsdan uitkomt in de
eerste divisie;
Voorgaande geldt niet voor wat betreft het
seizoen 2020/’21, in zoverre dat de
licentiehouder, dat wil zeggen de
licentiehouder die alsdan uitkomt in de
eredivisie én de licentiehouder die alsdan
uitkomt in de eerste divisie, verplicht is de
jaarstukken 2019/’20 en de prognose
2020/’21 uiterlijk op 15 oktober 2020 2
november 2020 aan de licentiecommissie
ter hand te doen stellen.
b. de halfjaarcijfers over het alsdan lopende
seizoen, zulks uiterlijk op 1 maart van enig
jaar;
c. een begroting voor het komende seizoen,
zulks uiterlijk op 15 juni van enig jaar,
indien:
i. voor de licentiehouder een plan van
aanpak geldt als bedoeld in lid 10 van
dit artikel;
ii. uit de jaarstukken als genoemd in lid 6
sub a. en/of halfjaarcijfers als genoemd
in lid 6 sub b, na eventueel
doorgevoerde correcties, een negatief
eigen vermogen blijkt;
iii. bij de jaarstukken als genoemd in lid 6
sub a. en/of de halfjaarcijfers als
genoemd in lid 6 sub b. door de
accountant een verklaring is afgegeven
die een (on)verplichte paragraaf bevat
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licentiehouder reeds ‘future financial
information’ (UEFA-begroting) als bedoeld
in licentie-eis F.13 heeft ingediend op
basis waarvan door de licentiecommissie
geen belemmering is gebleken voor het
verstrekken van een UEFA licentie.
d. het controledocument betreffende de
licentie-eisen sportief kader, organisatie
kader en administratief kader, zulks
uiterlijk op:
i. 1 oktober en 1 maart van enig jaar
indien de licentiehouder alsdan uitkomt
in de eredivisie;
ii. 1 november en 1 maart van enig jaar
indien de licentiehouder alsdan uitkomt
in de eerste divisie;
e. het controledocument betreffende de
licentie-eisen juridisch kader, zulks uiterlijk
op:
i. 1 oktober van enig jaar indien de
licentiehouder uitkomt in de eredivisie;
ii. 1 november van enig jaar indien de
licentiehouder alsdan uitkomt in de
eerste divisie;
f. het overzicht betreffende de
licentievoorwaarden infrastructureel kader,
zulks uiterlijk op 1 maart van enig jaar.

7.
8. Indien uit de jaarstukken als genoemd in lid 6
sub a van dit artikel, eventueel na doorgevoerde
correcties door de licentiecommissie, een
negatief eigen vermogen blijkt, geldt dat de
licentiehouder verplicht is om per seizoen een
verbetering van het eigen vermogen te
realiseren van ten minste 5% zulks
overeenkomstig het bepaalde in de Richtlijn
verbetering negatief eigen vermogen.

9.

vanwege een continuïteitsvraagstuk of
niet goedkeurend is; en/of
iv. de licentiehouder in het opvolgende
seizoen zal uitkomen in de eerste
divisie.
Een licentiehouder die op grond van sub c.
i. tot en met iii, maar niet op grond van sub
c. iv, verplicht is om een begroting in te
dienen, kan worden vrijgesteld van de
verplichting tot het ter hand stellen van een
begroting indien de betreffende
licentiehouder reeds ‘future financial
information’ (UEFA-begroting) als bedoeld
in licentie-eis F.13 heeft ingediend op basis
waarvan door de licentiecommissie geen
belemmering is gebleken voor het
verstrekken van een UEFA licentie.
d. het controledocument betreffende de
licentie-eisen sportief kader, organisatie
kader en administratief kader, zulks uiterlijk
op:
i. 1 oktober en 1 maart van enig jaar
indien de licentiehouder alsdan uitkomt
in de eredivisie;
ii. 1 november en 1 maart van enig jaar
indien de licentiehouder alsdan uitkomt
in de eerste divisie;
e. het controledocument betreffende de
licentie-eisen juridisch kader, zulks uiterlijk
op:
i. 1 oktober van enig jaar indien de
licentiehouder uitkomt in de eredivisie;
ii. 1 november van enig jaar indien de
licentiehouder alsdan uitkomt in de
eerste divisie;
f. het overzicht betreffende de
licentievoorwaarden infrastructureel kader,
zulks uiterlijk op 1 maart van enig jaar.
(ongewijzigd)
8. Indien uit de jaarstukken als genoemd in lid 6
sub a van dit artikel, eventueel na doorgevoerde
correcties door de licentiecommissie, een
negatief eigen vermogen blijkt, geldt dat de
licentiehouder verplicht is om per seizoen een
verbetering van het eigen vermogen te realiseren
van ten minste 5% zulks overeenkomstig het
bepaalde in de Richtlijn verbetering negatief
eigen vermogen. Voorgaande geldt niet voor wat
betreft het seizoen 2020/’21, in zoverre dat er
geen sancties worden opgelegd indien het
negatief eigen vermogen niet voldoende is
verbeterd blijkens de jaarstukken 2019/’20.
(ongewijzigd)
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10. Een licentiehouder die op basis van het
financieel ratingsysteem 15 punten of minder
heeft behaald, is verplicht om een
clubontwikkelscan te ondergaan en een plan van
aanpak in te dienen. Het plan van aanpak moet
tezamen met de begroting als genoemd in artikel
6 lid 6 sub c van dit reglement worden
ingediend. Het op te stellen plan van aanpak
dient te voorzien in concrete prestaties van de
KNVB licentiehouder waaraan op daarvoor
vastgestelde data dient te zijn voldaan. Het plan
van aanpak dient door de licentiecommissie te
worden goedgekeurd.

11. Indien voor de KNVB
licentiehouder/licentieaanvrager een plan van
aanpak geldt als bedoeld in lid 10 van dit artikel,
dient de KNVB licentiehouder/licentieaanvrager
tijdig te voldoen aan hetgeen daarin ten aanzien
van hem is vastgelegd. Een plan van aanpak
kan door de licentiecommissie op verzoek van
de licentiehouder worden herzien indien daartoe
gronden aanwezig zijn, zulks ter beoordeling van
de licentiecommissie. Een herzieningsverzoek
moet ten minste vier weken voor de datum
waarop aan de desbetreffende verplichting of
verplichtingen dient te zijn voldaan, zijn
ontvangen. De herziening kan geen betrekking
hebben op de in het oorspronkelijke plan van
aanpak gestelde datum waarop aan de
desbetreffende verplichting of verplichtingen
dient te zijn voldaan. Indien het verzoek tot
herziening wordt gehonoreerd, stelt de
licentiecommissie zo nodig het aan het plan van
aanpak gekoppelde sanctietraject opnieuw vast.
Een verzoek tot herziening heeft geen
schorsende werking. Tegen een beslissing op
een verzoek tot herziening staat geen beroep
open.

10. Een licentiehouder die op basis van het
financieel ratingsysteem 15 punten of minder
heeft behaald, is verplicht om een
clubontwikkelscan te ondergaan en een plan van
aanpak in te dienen. Voorgaande geldt niet voor
wat betreft het seizoen 2020/’21, in zoverre dat er
geen verplichting wordt opgelegd tot het
ondergaan van een clubontwikkelscan en het
indienen van een plan van aanpak indien op
basis van het financieel ratingsysteem 15 punten
of minder worden behaald. Het plan van aanpak
moet tezamen met de begroting als genoemd in
artikel 6 lid 6 sub c van dit reglement worden
ingediend. Het op te stellen plan van aanpak
dient te voorzien in concrete prestaties van de
KNVB licentiehouder waaraan op daarvoor
vastgestelde data dient te zijn voldaan. Het plan
van aanpak dient door de licentiecommissie te
worden goedgekeurd.
11. Indien voor de KNVB
licentiehouder/licentieaanvrager een plan van
aanpak geldt als bedoeld in lid 10 van dit artikel,
dient de KNVB licentiehouder/licentieaanvrager
tijdig te voldoen aan hetgeen daarin ten aanzien
van hem is vastgelegd. Voorgaande geldt niet
voor wat betreft het seizoen 2020/’21, met
uitzondering van het vervolg van het plan van
aanpak hetgeen tezamen met de begroting voor
het komende seizoen (2021/’22), als bedoeld in
lid 6 sub c van dit artikel, moet worden ingediend.
Een plan van aanpak kan door de
licentiecommissie op verzoek van de
licentiehouder worden herzien indien daartoe
gronden aanwezig zijn, zulks ter beoordeling van
de licentiecommissie. Een herzieningsverzoek
moet ten minste vier weken voor de datum
waarop aan de desbetreffende verplichting of
verplichtingen dient te zijn voldaan, zijn
ontvangen. De herziening kan geen betrekking
hebben op de in het oorspronkelijke plan van
aanpak gestelde datum waarop aan de
desbetreffende verplichting of verplichtingen dient
te zijn voldaan. Indien het verzoek tot herziening
wordt gehonoreerd, stelt de licentiecommissie zo
nodig het aan het plan van aanpak gekoppelde
sanctietraject opnieuw vast. Een verzoek tot
herziening heeft geen schorsende werking.
Tegen een beslissing op een verzoek tot
herziening staat geen beroep open.
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