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1. De hoogst geklasseerde betaaldvoetbalorganisatie na afloop van de reguliere competitie in de 

Eredivisie is kampioen van Nederland en heeft op grond daarvan in het seizoen 2016/'17 direct 
toegang tot de groepsfase in de UEFA Champions League (CL). 
  
De nummer 2 van de ranglijst in de Eredivisie na afloop van de reguliere competitie heeft op 
grond van deze klassering in het seizoen 2016/'17 toegang tot de derde kwalificatieronde CL 
(Q3).  
 
De nummer 3 van de ranglijst in de Eredivisie na afloop van de reguliere competitie heeft op 
grond van deze klassering in het seizoen 2016/'17 toegang tot de UEFA Europa League (EL) en 
zal instromen in de derde kwalificatieronde EL (Q3).  
  
De nummers 4 tot en met 7 van de ranglijst in de Eredivisie na afloop van de reguliere 
competitie nemen deel aan de play-offs  Europees Ticket (ET) voor één ticket in de derde 
kwalificatieronde EL (Q3) als genoemd in artikel 3, tenzij hiervan overeenkomstig het bepaalde 
in dit reglement wordt afgeweken. 
 

2. De KNVB beker finale wordt gespeeld opzondag 24 april 2016, voor aanvang van de play-off 
ET. De winnaar van de KNVB beker wordt conform de UEFA voorschriften ingeschreven voor de 
groepsfase EL tenzij de winnaar van de KNVB beker finale zich als kampioen of als nummer 2 
van de ranglijst in de Eredivisie na afloop van de reguliere competitie plaatst voor de 
(kwalificatieronde van de) CL.  
  
In deze situatie worden de EL-tickets doorgeschoven. Het nog te vergeven ticket voor de 
groepsfase EL, bestemd voor de winnaar van de KNVB beker, komt ten goede aan de nummer 
3 van de ranglijst in de Eredivisie na afloop van de reguliere competitie. Het Q3 EL-ticket 
bestemd voor de nummer 3 van de ranglijst in de Eredivisie na afloop van de reguliere 
competitie komt toe aan de nummer 4 van de ranglijst in de Eredivisie na afloop van de 
reguliere competitie. In dit laatste geval nemen de nummers 5 tot en met 8 van de ranglijst in de 
Eredivisie na afloop van de reguliere competitie deel aan de play-off voor ET. 
 
3. In het seizoen 2015/'16 wordt na afloop van de competitie in maximaal 2 ronden, te weten 

halve finales en finale, een play-off ET gespeeld om één plaats in de derde kwalificatieronde EL 
(Q3).  
Aan de in dit artikel bedoelde play-off ET wordt deelgenomen door de nummers 4 tot en met 7 
van de ranglijst in de Eredivisie na afloop van de reguliere competitie, tenzij hiervan 
overeenkomstig het bepaalde in dit reglement wordt afgeweken. 
 
4. Indien deelnemers uit de Eredivisie in de eindrangschikking gelijk zijn geëindigd qua aantal 

behaalde wedstrijdpunten, is voor het bepalen van de deelname aan en de positie in de play-off 
ET (als bedoeld in artikel 7 of 8 van dit reglement) het doelsaldo bepalend. Is dit gelijk dan beslist 
het aantal vóór gescoorde doelpunten. In tegenstelling tot het bepaalde in artikel 17 van het 
Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal is, indien ook het aantal vóór gescoorde doelpunten 
gelijk is, het totale resultaat van de onderlinge wedstrijden beslissend waarbij de in een 
uitwedstrijd gescoorde doelpunten dubbel tellen. Indien ook deze regeling geen beslissing 
brengt, beslist het lot. 
 
5. De play-off ronden ET worden gespeeld volgens een knock-out systeem waarbij iedere ronde 

bestaat uit een uit- en een thuiswedstrijd.  
 
Indien de desbetreffende deelnemers in het knock-out systeem alsdan evenveel punten hebben 
behaald, is het doelsaldo bepalend voor het behalen van de volgende ronde. 
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Is ook het doelsaldo van de desbetreffende deelnemers gelijk, dan wordt de volgende regeling 
gehanteerd: 

a. de in een uitwedstrijd gescoorde doelpunten tellen dubbel; 
b. indien de in een uitwedstrijd gescoorde doelpunten geen uitsluitsel geven, wordt 
c. een verlenging gespeeld: 

- onmiddellijk na het verstrijken van de reguliere speeltijd van de tweede 
wedstrijd in een speelronde, wordt opnieuw geloot voor de doelkeuze; 

- er wordt 2 x 15 minuten verlengd; 
- na 15 minuten wordt van doel gewisseld;  
- de in de verlenging door de uitspelende deelnemer gescoorde 

doelpunten tellen dubbel; 
- indien de wedstrijd, nadat 2 x 15 minuten is gespeeld, niet door een van 

beide deelnemers is beslist, valt de beslissing door het nemen van 
strafschoppen op de wijze zoals is vastgelegd in de Spelregels 
Veldvoetbal. 

 
6. In de onderlinge play-offwedstrijden ET speelt de hoogst geklasseerde deelnemer in de 
Eredivisie na afloop van de reguliere competitie de eerste wedstrijd uit en daarna de tweede 
wedstrijd thuis (hierna te noemen: "thuisvoordeel"). 
  
In het geval de lokale situatie hiertoe aanleiding geeft, kan een betaaldvoetbalorganisatie die op 
basis van de eindrangschikking het thuisvoordeel heeft behaald, een verzoek indienen bij het 
bestuur betaald voetbal om af te zien van dit thuisvoordeel.  
Het bestuur betaald voetbal beslist, gehoord hebbende de lokale autoriteit van de tegenstander, 
of de desbetreffende betaaldvoetbalorganisatie alsdan de eerste wedstrijd thuis speelt en 
daarna de tweede wedstrijd uit. 
 
In het geval de lokale situatie hiertoe aanleiding geeft, kan een club, die op basis van de 
eindrangschikking de eerste wedstrijd thuis speelt, na verkregen schriftelijke toestemming van 
de tegenstander een verzoek indienen bij het bestuur betaald voetbal om de eerste wedstrijd uit 
te spelen en daarna de tweede wedstrijd thuis. Het bestuur betaald voetbal beslist, gehoord 
hebbende de tegenstander en lokale autoriteit van de tegenstander, of de desbetreffende 
betaaldvoetbalorganisatie alsdan de eerste wedstrijd uit speelt en daarna de tweede wedstrijd 
thuis. 
 
7. De stand op de ranglijst in de Eredivisie na afloop van de reguliere competitie bepaalt welke 

deelnemers in de halve finales, opdonderdag 12 en zondag 15 mei 2016, tegen elkaar uitkomen 
overeenkomstig de navolgende regeling: 
 - in wedstrijd A, de nummer 7 tegen de nummer 4; 
 - in wedstrijd B, de nummer 6 tegen de nummer 5. 
 
8. Bij winst in de KNVB beker finale van een deelnemer die behoort tot de uiteindelijke nummers 

4 tot en met 7 van de ranglijst in de Eredivisie na afloop van de reguliere competitie tegen 
iedere mogelijke tegenstander zal de nummer 8 van de ranglijst in de Eredivisie na afloop van 
de reguliere competitie deelnemen aan de play-off ET. De desbetreffende deelnemers in de 
halve finales komen alsdan overeenkomstig de navolgende regeling tegen elkaar uit: 

- in wedstrijd A: de laagst geëindigde betaaldvoetbalorganisatie van de ranglijst in 
de Eredivisie na afloop van de reguliere competitie tegen de hoogst geëindigde 
betaaldvoetbalorganisatie; 

- in wedstrijd B: de op één na laagst geëindigde betaaldvoetbalorganisatie van de 
ranglijst in de Eredivisie na afloop van de reguliere competitie tegen de op één na 
hoogst geëindigde betaaldvoetbalorganisatie. 
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9. In de finale, opdonderdag 19 mei en zondag 22 mei 2016, komen de navolgende deelnemers 

tegen elkaar uit: 
 - in wedstrijd C: de winnaar van wedstrijd A tegen de winnaar van wedstrijd B. 
  
Indien een deelnemer aan de  finale wedstrijden van de play-off ET deelneemt aan de finale 
van de Europa League op woensdag 18 mei 2016zal de finale van de play-off ET bestaan uit 
één wedstrijd die wordt gespeeld op zondag 22 mei 2016op het terrein van de deelnemer die 
het hoogst geklasseerd is in de Eredivisie na afloop van de reguliere competitie. 
Bij het winnen van de finale van de Europa League door een deelnemer aan de finale 
wedstrijden van de play-off ET, vervalt de wedstrijd op zondag 22 mei 2016en wordt de 
tegenstander van deze deelnemer automatisch tot winnaar verklaard van de finale van de play-
off ET. 
  
Indien overeenkomstig het bepaalde in voornoemde regeling één wedstrijd dient te worden 
gespeeld, geldt dat in deze wedstrijd gescoorde uitdoelpunten niet dubbel tellen. Bij een gelijke 
stand na 90 minuten (plus de eventuele extra speeltijd) zal de wedstrijd als volgt worden 
verlengd: 

- onmiddellijk na het verstrijken van de reguliere speeltijd, wordt opnieuw geloot 
voor de doelkeuze; 

- er wordt 2 x 15 minuten verlengd (waarbij de in de verlenging gescoorde 
uitdoelpunten niet dubbel tellen); 

- na 15 minuten wordt van doel gewisseld; 
- indien de wedstrijd, nadat 2 x 15 minuten is gespeeld, niet door een van beide 

teams is beslist, valt de beslissing door het nemen van strafschoppen op de wijze 
zoals is vastgelegd in de Spelregels Veldvoetbal. 

   
10. Indien een door het bestuur betaald voetbal vastgestelde play-offwedstrijd ET van 

overheidswege wordt verboden, is het de betaaldvoetbalorganisatie in kwestie toegestaan 
desbetreffende wedstrijd op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip op neutraal terrein te spelen.  
De alsdan verantwoordelijke burgemeester heeft de bevoegdheid nadere en/of beperkende 
voorwaarden te stellen aan de veiligheidsorganisatie. 
Indien het niet mogelijk blijkt de desbetreffende wedstrijd met inachtneming van het bepaalde in 
dit artikel op neutraal terrein te doen spelen, dan wordt de desbetreffende thuisspelende 
deelnemer geacht de desbetreffende ronde te hebben verloren. 
 
11.De bezoekende deelnemer heeft, met inbegrip van kaarten voor de combiregeling, recht op 

het aantal toegangskaarten conform navolgend schema: 
 

Capaciteit stadion 
thuisspelende club   

Minimum aantal kaarten 
bezoekende club  

t/m 10.000  400 

van 10.001 t/m 15.000 500 

van 15.001 t/m 20.000 750 

van 20.001 t/m 30.000 1000 

vanaf 30.001 1200 

 
 
In het veiligheidsoverleg, voorafgaand aan de wedstrijd, dient overeenstemming te worden  
bereikt over het aantal beschikbare kaarten en de wijze waarop deze kaarten worden 
verstrekt. Indien de deelnemers hierover niet tot overeenstemming komen, beslist het  
bestuur betaald voetbal. Kaarten mogen in dat geval niet worden aangeboden c.q. verkocht  
voordat het bestuur betaald voetbal heeft besloten.  
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Bovenstaande regeling is niet van toepassing in het geval dat er tussen beide deelnemers  
een afspraak is gemaakt dat bij onderlinge wedstrijden geen supporters van de bezoekende  

betaaldvoetbalorganisatie worden meegenomen. 

 
12. Indien aan een club geen Europese licentie wordt verstrekt of deze licentie wordt ingetrokken, 

beslist het bestuur betaald voetbal met inachtneming van de van toepassing zijnde UEFA-
regelgeving. 

 
13. Ten behoeve van de organisatie van orde en veiligheid zijn de Voorschriften 
Wedstrijdorganisatie Betaald Voetbal van toepassing. 
Voor zover in dit reglement niet anders is bepaald en voor zover van toepassing, gelden de 
desbetreffende bepalingen uit reglementen van de KNVB (zoals opgenomen in de 
reglementenbundel van de KNVB) en de Spelregels Veldvoetbal. 
 

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

de mening van het bestuur betaald voetbal afwijking noodzakelijk is, beslist het bestuur betaald 
voetbal. 
 


