UITVOERINGSBESLUIT – UITWIJKEN INGEVAL VAN CORONA UITBRAAK
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. de mogelijkheid bestaat dat er als gevolg van een verbod van overheidswege naar aanleiding van
een uitbraak van het coronavirus (SARS-CoV-2) in een bepaalde regio (tijdelijk) geen wedstrijden
kunnen worden gespeeld (hierna: corona uitbraak);
c. het van belang wordt geacht om ingeval van een corona uitbraak uit te (kunnen) wijken naar de
accommodatie van een andere betaaldvoetbalorganisatie opdat een vastgestelde wedstrijd
(alsnog) gespeeld zal worden op de vastgestelde wedstrijddatum, dan wel op een andere
speeldatum in de speelronde waarin de wedstrijd is vastgesteld, zulks teneinde zo veel als
mogelijk het (ongestoorde) verloop van de competities te kunnen garanderen en de procedure
zoals uitgewerkt in artikel 16 lid 10 van het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal hiertoe niet,
dan wel onvoldoende, de mogelijkheid biedt;
d. alle betaaldvoetbalorganisaties hebben aangegeven zich in te zullen spannen richting de lokale
overheid en stadioneigenaar (indien dit niet de betaaldvoetbalorganisatie is) om de door hen
gebruikte accommodatie ter beschikking te stellen aan een andere betaaldvoetbalorganisatie
teneinde uitwijken als bedoeld onder c. mogelijk te maken ingeval van een corona uitbraak;
e. primair zal worden gekeken naar de mogelijkheid om de wedstrijd te spelen op het eerste veld van
een andere betaaldvoetbalorganisatie in verband met de noodzakelijke tv-registratie van de
wedstrijd, maar dat uitwijken naar andere velden niet op voorhand wordt uitgesloten en dat in dit
verband ook de KNVB zich zal inspannen om de wedstrijd te kunnen laten spelen op de KNVB
Campus;
f. de betreffende wedstrijd zonder publiek zal worden gespeeld en op een door het bestuur betaald
voetbal goedgekeurd speelveld dat bestaat uit:
- natuurgras, indien dit ook de ondergrond is van het speelveld van de thuisspelende
betaaldvoetbalorganisatie van de vastgestelde wedstrijd; of
- kunstgras, indien dit ook de ondergrond is van het speelveld van die thuisspelende
betaaldvoetbalorganisatie.
Indien dit niet mogelijk is, kan het bestuur betaald voetbal besluiten dat de wedstrijd gespeeld
wordt op een goedgekeurd speelveld met een andere ondergrond;
g. het besluit om de wedstrijd te spelen in een andere accommodatie zo spoedig mogelijk door het
bestuur betaald voetbal zal worden genomen, doch uiterlijk 24 uur voor de aanvangstijd van de
(opnieuw) vastgestelde wedstrijd waarna de beide betrokken betaaldvoetbalorganisaties verplicht
zijn om aan de wedstrijd deel te nemen, zulks in afwijking van de termijnen die gesteld zijn in
artikel 16 lid 5 van het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal;
h. indien de wedstrijd wordt gespeeld op het speelveld van een andere betaaldvoetbalorganisatie of
op de KNVB Campus, er in beginsel geen vergoeding voor de huur in rekening wordt gebracht en
aantoonbaar vereiste operationele diensten waar mogelijk tegen kostprijs worden aangeboden tot
een maximumbedrag van € 5.000,-. Indien sprake is van meerkosten, dan zullen deze kosten
uitsluitend worden vergoed indien dit vooraf schriftelijk is overeengekomen met de thuisspelende
betaaldvoetbalorganisatie;
i. indien de wedstrijd ingeval van een corona uitbraak niet gespeeld kan worden in de
accommodatie van een andere betaaldvoetbalorganisatie dan wel op de KNVB Campus, alsnog
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j.
k.

de procedure als bepaald in artikel 16 lid 10 van het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal zal
gelden;
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;
door middel van onderhavig uitvoeringsbesluit, artikel 16 van het Reglement Wedstrijden
Betaald Voetbal wordt aangevuld.

Besluit als volgt:
Artikel 16 van het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal wordt aangevuld met een nieuw lid 11
waarin de procedure is uitgewerkt om uit te kunnen wijken naar de accommodatie van een andere
betaaldvoetbalorganisatie, dan wel de KNVB Campus, ingeval van een verbod van overheidswege
naar aanleiding van een uitbraak van het coronavirus (SARS-CoV-2) in een bepaalde regio, opdat de
wedstrijd (alsnog) gespeeld zal worden op de oorspronkelijk vastgestelde wedstrijddatum, dan wel op
een andere speeldatum in de speelronde waarin de wedstrijd is vastgesteld.
Het onderhavige besluit is genomen door het bestuur betaald voetbal op 5 oktober 2020 en geldt per 6
oktober 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 – UITWIJKEN INGEVAL VAN CORONA
UITBRAAK
Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal
Artikel 16 – Competitieprogramma
1. Ongewijzigd.
2. Ongewijzigd.
3. Ongewijzigd.
4. Ongewijzigd.
5. Ongewijzigd.
6. Gewijzigd d.m.v. Uitvoeringsbesluit bestuur betaald voetbal – Uitstel wedstrijd als gevolg van
coronavirus d.d. 25 augustus 2020.
7. Ongewijzigd.
8. Ongewijzigd.
9. Ongewijzigd.
10. Ongewijzigd.
11. In afwijking van het bepaalde in lid 10 van dit artikel, geldt de navolgende procedure bij een verbod
van overheidswege naar aanleiding van een uitbraak van het coronavirus (SARS-CoV-2) in een
bepaalde regio ten gevolge waarvan een wedstrijd niet op de oorspronkelijk vastgestelde
wedstrijddatum gespeeld kan worden:
a. Teneinde te bevorderen dat de wedstrijd gespeeld zal worden op de oorspronkelijk
vastgestelde wedstrijddatum, dan wel op een andere speeldatum in de speelronde waarin de
wedstrijd is vastgesteld, zal het bestuur betaald voetbal de beide betrokken
betaaldvoetbalorganisaties horen over de mogelijkheid om de wedstrijd te spelen in de
accommodatie van een andere betaaldvoetbalorganisatie die voldoet aan het bepaalde in
artikel 30 van dit reglement, waarna het bestuur betaald voetbal een besluit neemt. Indien er
geen accommodatie van een andere betaaldvoetbalorganisatie beschikbaar is, zal de KNVB
zich inspannen opdat de wedstrijd wordt gespeeld op een door het bestuur betaald voetbal aan
te wijzen speelveld op de KNVB Campus;
b. De wedstrijd zal zonder publiek gespeeld worden op een door het bestuur betaald voetbal
goedgekeurd speelveld dat bestaat uit:
- natuurgras, indien dit ook de ondergrond is van het speelveld van de thuisspelende
betaaldvoetbalorganisatie van de vastgestelde wedstrijd; of
- kunstgras, indien dit ook de ondergrond is van het speelveld van die thuisspelende
betaaldvoetbalorganisatie.
Indien dit niet mogelijk is, dan kan het bestuur betaald voetbal besluiten dat de wedstrijd
gespeeld wordt op een goedgekeurd speelveld met een andere ondergrond;
c. Het besluit om de wedstrijd te spelen in een andere accommodatie zal zo spoedig mogelijk
door het bestuur betaald voetbal worden genomen, doch uiterlijk 24 uur voor de aanvangstijd
van de (opnieuw) vastgestelde wedstrijd waarna de beide betrokken
betaaldvoetbalorganisaties verplicht zijn om aan de wedstrijd deel te nemen, zulks in afwijking
van de termijnen die gesteld zijn in lid 5 van dit artikel;
d. Indien de wedstrijd gespeeld wordt op het speelveld van een andere betaaldvoetbalorganisatie
of op de KNVB Campus, dan wordt er in beginsel geen vergoeding voor de huur in rekening
gebracht en worden aantoonbaar vereiste operationele diensten waar mogelijk tegen kostprijs
aangeboden tot een maximumbedrag van € 5.000,-. Indien sprake is van meerkosten, dan
worden deze kosten uitsluitend vergoed indien dit vooraf schriftelijk is overeengekomen met de
thuisspelende betaaldvoetbalorganisatie.
Indien de wedstrijd niet gespeeld kan worden in de accommodatie van een andere
betaaldvoetbalorganisatie dan wel op de KNVB Campus, geldt alsnog de procedure als bepaald in lid
10 van dit artikel.
Uitvoeringsbesluit – Uitwijken ingeval van corona uitbraak

3

