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1. De competitie in de Eerste Divisie kent vier perioden, die elk bestaan uit negen speelronden. 

Voor het seizoen 2015/'16 gelden in de Eerste Divisie de volgende vier periodes: 

 

- Periode 1:  ronde 1 t/m 9 
- Periode 2:  ronde 10 t/m 18 
- Periode 3:  ronde 19 t/m 27 
- Periode 4:  ronde 28 t/m 36 

 
Binnen een periode van negen speelronden geldt het behaalde resultaat van de door elk 
deelnemend team conform het competitieprogramma gespeelde eerste acht wedstrijden voor de 
eindstand in de desbetreffende periode. Dit betekent dat normaliter in een periode 11 teams reeds 
op de één na laatste (8e) speelronde hun achtste wedstrijd spelen en de overige 8 teams pas op 
de laatste (9e) speelronde een achtste wedstrijd zullen spelen. 
Na iedere periode wordt de eindstand (rangorde) opgemaakt, waarbij de rangorde (en derhalve de 
winnaar) van een periode wordt bepaald overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 lid 4 van het 
Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal. 
 
Indien conform voornoemd artikel 17 lid 4 een beslissingswedstrijd moet worden gespeeld, dan 
gelden navolgende voorwaarden: 
- de wedstrijd wordt gespeeld op neutraal terrein; 
- het thuisspelende team wordt bepaald door loting; 
- uitsluitingen als gevolg van een gele kaart in de competitie-, beker en/of play-off gelden niet 

voor de beslissingswedstrijd; 
- door de aanklager geregistreerde waarschuwingen gegeven in de beslissingswedstrijd vervallen 

na afloop van de beslissingswedstrijd; 
- de speler die als gevolg van twee waarschuwingen in de beslissingswedstrijd van het veld is of 

had moeten worden gezonden, mits geregistreerd, wordt uitgesloten van deelname aan de 
eerstvolgende beslissingswedstrijd. Deze uitsluiting verjaart bij aanvang van het vierde seizoen 
direct volgend op de wedstrijd waarin de uitsluiting is opgelegd; 

- uitsluitingen als gevolg van een directe rode kaart in de competitie-, beker en/of play-off gelden 
ook in de beslissingswedstrijd; 

- uitsluitingen als gevolg van een directe rode kaart gegeven in de beslissingswedstrijd gelden 
ook in de competitie, play-off en bekercompetitie; 

- indien een team niet komt opdagen verliest het team deze wedstrijd en derhalve ook de 
periodetitel. 

 
De winnaar van een periode mag zich periodekampioen noemen en kwalificeert zich voor de play-
offwedstrijden om promotie/degradatie. 
 
In het seizoen 2015/‟16 nemen twee beloftenteams deel aan de Eerste Divisie in het kader van 
het Uitvoerings-/wijzigingsbesluit – beloftenteams in de eerste divisie seizoen 2015/‟16 (voor het 
seizoen 2015/‟16 Jong Ajax en Jong PSV hierna te noemen: “Beloftenteams”) en één team in 
het kader van het Uitvoerings-/wijzigingsbesluit – club uit de topklasse in de eerste divisie 
seizoen 2015/‟16 (hierna te noemen: “Achilles „29”). 
 
De Beloftenteams en Achilles ‟29 zijn uitgesloten van deelname aan de play-offwedstrijden om 
promotie/degradatie. Indien een Beloftenteam of Achilles ‟29 periodekampioen wordt of als 
periodekampioen wordt aangemerkt, wordt de desbetreffende plaats in de play-offwedstrijden om 
promotie/degradatie ingenomen door het best geklasseerde team in de ranglijst van die periode of 
het best geklasseerde team in de eindrangschikking van de Eerste Divisie seizoen 2015/‟16 dat 
geen periodetitel heeft behaald, zulks met inachtneming van hetgeen in artikel 2 staat omschreven. 
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Het navolgende is van toepassing indien de winnaar van een periode tevens als nummer 19 is 
geëindigd na afloop van de reguliere competitie in de Eerste Divisie seizoen 2015/‟16. 
 
De winnaar van een periode, niet zijnde een Beloftenteam of Achilles ‟29, die tevens als nummer 
19 is geëindigd na afloop van de reguliere competitie in de Eerste Divisie seizoen 2015/‟16 zal zich 
niet kwalificeren voor de play-offwedstrijden om promotie/degradatie. 
 
In dat geval zal het best geklasseerde team in de eindrangschikking, dat geen periodekampioen is 
geweest en die niet reeds op basis van artikel 1, artikel 2 óf 3 van dit reglement als deelnemer is 
ingeschreven, haar plaats in de play-offwedstrijden om promotie/degradatie innemen. 
 
Het navolgende is van toepassing indien de licentie van één van de betaaldvoetbalorganisaties 
uitkomende in de Eerste Divisie gedurende het seizoen 2015/'16 vervalt en er 18 deelnemers 
overblijven in de Eerste Divisie. 
 

- Periode 1:  ronde 1 t/m 9 
- Periode 2:  ronde 10 t/m 18 
- Periode 3:  ronde 19 t/m 27 
- Periode 4:  ronde 28 t/m 36 

 
Binnen een periode van negen speelronden geldt het behaalde resultaat van de door elk 
deelnemend team conform het competitieprogramma gespeelde eerste zeven wedstrijden voor 
de eindstand in de desbetreffende periode. Dit betekent dat normaliter in een periode 10 teams 
reeds op de voorvoor laatste (7e) speelronde hun zevende wedstrijd spelen en de overige 8 
teams pas op de voorlaatste (8e) of laatste (9e) speelronde een zevende wedstrijd zullen 
spelen. 
Na iedere periode wordt de eindstand (rangorde) opgemaakt, waarbij de rangorde (en derhalve de 
winnaar) van een periode wordt bepaald overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 lid 4 van het 
Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal. 
Indien conform voornoemd artikel 17 lid 4 een beslissingswedstrijd moet worden gespeeld, dan 
gelden de voorwaarden zoals beschreven in artikel 1 van dit reglement. 
 

2. Indien een team dat het recht op deelname aan de play-offwedstrijden om 

promotie/degradatie reeds heeft verkregen (ingevolge het resultaat in een periode) in een 
volgende periode bovenaan eindigt, dan verkrijgt de nummer 2 uit die periode het recht op 
deelname aan de play-offwedstrijden om promotie/degradatie. 
 
Is ook de nummer 2 een team dat deelname aan de play-offwedstrijden om promotie/degradatie 
reeds heeft verkregen (ingevolge het resultaat in een periode), dan wordt de desbetreffende 
plaats in de play-offwedstrijden om promotie/degradatie ingenomen door het best geklasseerde 
team in de eindrangschikking van de Eerste Divisie seizoen 2015/‟16 die geen periodetitel heeft 
behaald. 
 
Indien de nummer 1 en 2 van een periode twee Beloftenteams of een Beloftenteam en Achilles 
‟29 zijn, dan zal de plaats in de play-offwedstrijden om promotie/degradatie ingenomen worden 
door het best geklasseerde team in de eindrangschikking van de Eerste Divisie seizoen 
2015/‟16 die geen periodetitel heeft behaald. 
 
Indien de nummer 1 van een periode een Beloftenteam of Achilles‟29 is, dan verkrijgt de 
nummer 2 uit die periode het recht op deelname aan de play-offwedstrijden om 
promotie/degradatie, mits deze nummer 2 niet een team is dat het recht op deelname aan de 
play-offwedstrijden om promotie/degradatie reeds heeft verkregen (ingevolge het resultaat in 
een periode). 
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Indien de nummer 1 van een periode een Beloftenteam of Achilles ‟29 is en de nummer 2 een 
team dat het recht op deelname aan de play-offwedstrijden om promotie/degradatie reeds heeft 
verkregen (ingevolge het resultaat in een periode), dan zal de plaats in de play-offwedstrijden 
om promotie/degradatie ingenomen worden door het best geklasseerde team in de 
eindrangschikking van de Eerste Divisie seizoen 2015/‟16 die geen periodetitel heeft behaald. 
 
Indien de nummer 1 van een periode een team is dat het recht op deelname aan de play-
offwedstrijden om promotie/degradatie reeds heeft verkregen (ingevolge het resultaat in een 
periode) en de nummer 2 is een Beloftenteam of Achilles „29, dan zal de plaats in de play-
offwedstrijden om promotie/degradatie ingenomen worden door het best geklasseerde team 
eindrangschikking van de Eerste Divisie seizoen 2015/‟16 die geen periodetitel heeft behaald. 
 
Indien er in een periode sprake is van twee teams (niet zijnde twee Beloftenteams of een 
Beloftenteam en Achilles „29) die ex aequo, op punten, doelsaldo én doelpunten voor, gelijk 
bovenaan of op plaats 2 eindigen en een van beide teams is reeds als periodekampioen van 
een eerdere periode aangemerkt, zal er in afwijking van het bepaalde in artikel 17 lid 4 van het 
Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal géén beslissingswedstrijd worden gespeeld. Het team 
dat geen periodekampioen van een eerdere periode is, wordt dan als periodekampioen 
beschouwd (van de desbetreffende periode). 
Deze regeling is eveneens van toepassing indien een Beloftenteam en/of Achilles ‟29 ex aequo 
eindigt/eindigen met een team dat geen periodekampioen van een eerdere periode is of als 
periodekampioen is beschouwd (van de desbetreffende periode). 
 
Indien in een periode een Beloftenteam en/of Achilles ‟29 reeds een periodetitel heeft/hebben 
behaald ex aequo eindigt/eindigen met een team dat reeds als periodekampioen van een eerdere 
periode is aangemerkt, zal het best geklasseerde team in de eindrangschikking, dat geen 
periodekampioen is geweest en dat niet reeds op basis van artikel 1, artikel 2 óf 3 van dit reglement 
als deelnemer is ingeschreven, haar plaats in de play-offwedstrijden om promotie/degradatie 
innemen. 
Voornoemde regeling is eveneens van toepassing indien twee Beloftenteams of een Beloftenteam 
en Achilles‟29 ex aequo eindigen in een periode. 
 
3. Indien het team, dat op basis van de eindrangschikking van de Eerste Divisie seizoen 2015/‟16 
automatisch promoveert naar de Eredivisie seizoen 2016/‟17, tevens een keer ingevolge artikel 1 of 
2 als periodekampioen is aangemerkt (of het recht heeft verkregen op deelname aan de play-
offwedstrijden om promotie/degradatie), zal het als best geklasseerde team in de 
eindrangschikking, dat geen periodekampioen is geweest en dat niet reeds op basis van artikel 2 
als deelnemer is ingeschreven, haar plaats in de play-offwedstrijden om promotie/degradatie 
innemen. 
 
4. Indien gedurende het seizoen 2015/‟16 van een betaaldvoetbalorganisatie de licentie is komen 

te vervallen of wordt teruggetrokken uit de Eerste Divisie en daarmee met haar team als laagste op 
de ranglijst na afloop van de reguliere competitie wordt beschouwd, tevens een keer ingevolge 
artikel 1 of 2 als periodekampioen is aangemerkt (of het recht heeft verkregen op deelname aan de 
play-offwedstrijden om promotie/degradatie met haar team), zal het als best geklasseerde team in 
de eindrangschikking, dat geen periodekampioen is geweest en dat niet reeds op basis van artikel 
2 óf 3 als deelnemer is ingeschreven, haar plaats in de play-offwedstrijden om promotie/degradatie 
innemen. 
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5. Wanneer er tegelijkertijd sprake is van artikel 3 en 4 geldt dat eerst wordt bepaald welke 

betaaldvoetbalorganisatie met haar team de plaats in de play-offwedstrijden om 
promotie/degradatie inneemt van de promovendus naar de Eredivisie seizoen 2016/‟17 en daarna 
welke betaaldvoetbalorganisatie met haar team de plaats in de play-offwedstrijden om 
promotie/degradatie inneemt van de betaaldvoetbalorganisatie waartoe het team behoort dat als 
nummer 19 na afloop van de reguliere competitie is geëindigd dan wel degradeert of 
teruggetrokken wordt uit de Eerste Divisie seizoen 2015/‟16. 
 
6. Wedstrijden die worden afgelast, dan wel om andere redenen geen doorgang vinden, blijven 

conform de vastgestelde programmering van 17 juni 2015 behoren tot de periode waarin zij 
oorspronkelijk waren vastgesteld. 
 
7. Voor zover in dit reglement niet anders is bepaald en voor zover van toepassing, gelden de 

reglementen van de KNVB.  
 

8. In gevallen waarin niet is voorzien of waarin op grond van bijzondere omstandigheden naar 

de mening van het bestuur betaald voetbal afwijking noodzakelijk is (waaronder doch niet 
uitsluitend besluitvorming betreffende het wijzigen van de competitieopzet en/of 
voetbalpiramide), beslist het bestuur betaald voetbal. 


