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UITVOERINGS-/WIJZIGINGSBESLUIT – PILOT BELOFTENTEAMS IN DE EERSTE DIVISIE 

 

Het bestuur betaald voetbal van de vereniging Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, 
 

overwegende dat:  
 
- in de buitengewone bondsvergadering van 18 maart 2010 is ingestemd met (o.a.) de invoering van de 

topklasse in het amateurvoetbal; 
- met ingang van het seizoen 2010/’11 de topklasse in het amateurvoetbal is ingevoerd (waarbij zulks tot 

en met het seizoen 2013/’14 (nog) geschiedt onder een uitvoerings-/wijzigingsbesluit); 
- sinds het seizoen 2010/’11 sprake is van een promotieregeling (voor promotie van de topklasse naar de 

eerste divisie) ingevolge waarvan de kampioen van Nederland amateurvoetbal het recht heeft om te 
promoveren naar de eerste divisie (maakt de kampioen daarvan geen gebruik dan komt dit recht toe aan 
de verliezer van de finale om het kampioenschap van Nederland amateurvoetbal); 

- namens de sectie betaald voetbal is kenbaar gemaakt (onder andere in juni 2010) dat men voorstander 
is van een promotieplicht (en daarbij behorende verplichte degradatie) in plaats van de in het vorige 
gedachtestreepje bedoelde promotierecht; 

- vanaf het najaar 2011 overleg plaatsvindt tussen de sectie amateurvoetbal en de sectie betaald voetbal 
over de mogelijke invoering van verplichte promotie en degradatie tussen de topklasse en de eerste 
divisie, zulks in het kader van het zogeheten combinatiedossier; 

- in het voorjaar van 2012 deze overleggen (door het bestuur amateurvoetbal) zijn afgebroken omdat het 
bestuur amateurvoetbal op grond van gesprekken met vertegenwoordigers van topklasseverenigingen 
tot de conclusie was gekomen dat vooralsnog geen overeenstemming zou kunnen worden bereikt in dit 
overleg; 

- naar aanleiding van het afbreken van de overleggen de algemene vergadering betaald voetbal op 4 juni 
2012 heeft besloten onderzoek te laten verrichten naar een tweede divisie bestaande uit beloftenteams 
en daarvoor een werkgroep in het leven heeft geroepen; 

- de desbetreffende werkgroep zijn werkzaamheden enigszins heeft verruimd en eveneens heeft gekeken 
naar het optimaliseren van de voetbalpiramide en de plaats daarin van de beloften; 

- de werkgroep unaniem positief adviseert met betrekking tot een pilot met twee tot vier beloftenteams in 
de eerste divisie (Jupiler League) voor de komende 2 seizoenen (derhalve met ingang van het seizoen 
2013/’14) zulks met inachtneming van diverse sportieve, technische, infrastructurele, reglementaire en 
commerciële uitgangspunten; 

- dit advies van de werkgroep aan de orde is gekomen tijdens een ledenvergadering van de Coöperatie 
Eerste Divisie U.A. (CED) op 23 mei 2013 en deze vergadering enkele zorgen heeft geuit betreffende 
mogelijke competitievervalsing door toetreding van beloftenteams van clubs die (met een eerste team) 
uitkomen in de eredivisie; 

- naar aanleiding daarvan het bestuur betaald voetbal in onderhavig besluit een aantal sportief technische 
en reglementaire aspecten/uitgangspunten betreffende deelname van beloftenteams aan de eerste 
divisie heeft aangescherpt (ten opzichte van het advies van de werkgroep); 

- alvorens onderhavig besluit is genomen, het bestuur betaald voetbal heeft geïnventariseerd of er 
eredivisieclubs zijn die daadwerkelijk beloftenteams (bij wijze van pilot) willen laten deelnemen aan de 
eerste divisie; 

- naar aanleiding van deze inventarisatie, drie eredivisieclubs hebben kenbaar gemaakt daadwerkelijk met 
hun beloftenteams te willen deelnemen aan de eerste divisie;  

- het bestuur betaald voetbal bereid is om een aantal beloftenteams van clubs die (met hun eerste team) 
uitkomen in de eredivisie, bij wijze van pilot, te laten deelnemen aan de eerste divisie in de seizoenen 
2013/’14 en 2014/’15 onder de in dit besluit bepaalde voorwaarden; 

- deze pilot mede bedoeld is om kennis en ervaring op te doen met de deelname van beloftenteams van 
clubs die (met hun eerste team) uitkomen in de eredivisie opdat hieromtrent definitieve besluitvorming 
kan plaatsvinden;  

- de bijlagen behorende bij dit besluit nadrukkelijk onderdeel uitmaken dit besluit. 
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besluit als volgt: 
 
1. In de seizoenen 2013/’14 en 2014/’15 nemen 3 (drie) beloftenteams bij wijze van pilot deel aan de eerste 

divisie overeenkomstig het bepaalde in het onderhavige besluit.  
 
2. De hoogst geëindigde beloftenteams in de beloftencompetitie in het seizoen 2012/’13 van clubs die (met 

hun eerste team) deelnemen aan de eredivisie en die aan de in onderhavige besluit genoemde 
voorwaarden voldoen, nemen onder de pilot deel aan de eerste divisie (hierna te noemen: 
“Deelnemende Beloftenteams”).  
 

3. Een eredivisieclub die samenwerkt met een eerste divisie club met betrekking tot het beloftenteam 
(gezamenlijk beloftenteam), kan zijn beloftenteam niet laten deelnemen aan de eerste divisie. 
 

4. De Deelnemende Beloftenteams kunnen gedurende de pilot niet degraderen (naar de 
beloftencompetitie) en niet promoveren naar de eredivisie. De Deelnemende Beloftenteams kunnen 
gedurende de pilot ook niet deelnemen aan de play-offs voor promotie naar de eredivisie, noch 
anderszins.  
 

5. Indien van een eredivisieclub het eerste elftal na afloop van het seizoen 2013/’14 degradeert uit de 
eredivisie (naar de eerste divisie) terwijl het beloftenteam van deze club in het seizoen 2013/’14 
deelneemt aan de eerste divisie (en derhalve een van de Deelnemende Beloftenteams is), zal de 
degradatie van het eerste elftal, degradatie van het beloftenteam naar de beloftencompetitie tot gevolg 
hebben aan het einde van het seizoen 2013/’14. Alsdan zal het hoogst geëindigde beloftenteam in de 
beloftencompetitie in het seizoen 2013/’14 van een club die (met zijn eerste team) deelneemt aan de 
eredivisie en die aan de in onderhavige besluit genoemde voorwaarden voldoet, (onder de pilot) 
deelnemen aan de eerste divisie in het seizoen 2014/’15 (en derhalve een van de Deelnemende 
Beloftenteams zijn).  
 

6. De Deelnemende Beloftenteams spelen conform de speeldagenkalender van de eerste divisie. 
 
7. De Deelnemende Beloftenteams nemen niet deel aan het toernooi om de KNVB beker. 
 
8. Spelers van de Deelnemende Beloftenteams moeten (voor wat betreft het seizoen 2013/’14) geboren 

zijn op of na 1 januari 1991, met dien verstande dat gedurende dit seizoen per wedstrijd maximaal drie 
dispensatie veldspelers en een dispensatie keeper (geboren voor 1 januari 1991) mogen worden 
opgenomen in de wedstrijdselectie (opgenomen op het wedstrijdformulier) en mogen uitkomen voor het 
Deelnemend Beloftenteam in de eerste divisie. 

 
9. Indien de club van een Deelnemend Beloftenteam op enige manier, anders dan de samenwerking op het 

gebied van een gezamenlijk beloftenteam als genoemd onder 3, samenwerkt met een club uit de eerste 
divisie (wiens eerste team uitkomt in de eerste divisie), dan zullen de teams van beide (samenwerkende) 
clubs die uitkomen in de eerste divisie uitsluitend tegen elkaar spelen in de eerste vier wedstrijden van 
periode 1 tot en met 4. 

 
10. Indien een Deelnemend Beloftenteam zijn thuiswedstrijden speelt in een accommodatie van een club uit 

de eerste divisie (wiens eerste team uitkomt in de eerste divisie), dan geldt dat wanneer de teams van 
beide clubs tegen elkaar spelen, de thuisspelende club verantwoordelijk is voor de accommodatie en 
reglementair ten aanzien van die accommodatie als thuisspelende club wordt aangemerkt. Indien alsdan 
het Deelnemend Beloftenteam zijn thuiswedstrijd speelt tegen de club van wie de accommodatie is, 
geldt (bijvoorbeeld) voor de supporters van de club uit de eerste divisie (uitspelende club) dat zij moeten 
plaatsnemen in (uitsluitend) het uitvak. Voor de spelers van de club uit de eerste divisie (uitspelende 
club) geldt alsdan dat zij moeten plaatsnemen op de bank van de uitspelende club en gebruik moeten 
maken van de kleedkamers van de uitspelende club. 
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11. Een speler is nadat hij is uitgekomen (daadwerkelijke speelminuten), in 15 (vijftien) officiële wedstrijden 

(competitiewedstrijden, play-off wedstrijden, bekerwedstrijden en de wedstrijd om de Johan Cruijff 
schaal) van het eerste elftal van een club niet meer gerechtigd om voor het Deelnemend Beloftenteam 
van diezelfde club uit te komen in de eerste divisie. Dispensatie betreffende deze regeling is mogelijk 
voor de reservekeeper van het eerste elftal van de club in kwestie of voor (langdurig) geblesseerde 
spelers van het eerste elftal die wedstrijdritme moeten opdoen. Het bestuur betaald voetbal beslist over 
het al dan niet verlenen van dispensatie en houdt hierbij rekening met mogelijke competitievervalsing. 

 
12. Een speler is niet gerechtigd uit te komen voor zowel het eerste team als het Deelnemend Beloftenteam 

van een club in speelronden die gelijktijdig worden afgewerkt. Bijvoorbeeld indien speelronde 3 in de 
eredivisie wordt gespeeld op 4, 5 september en speelronde 5 in de eerste divisie wordt gespeeld op 4, 5, 
6 en 7 september, dan kan een speler in dat weekeinde maar voor één team van de desbetreffende club 
uitkomen (het Deelnemend Beloftenteam of het eerste elftal). 

 
13. In bijlage I van het onderhavige besluit is opgenomen welke afwijkingen van de (Statuten en) 

reglementen van toepassing zijn in verband met de deelname aan de eerste divisie van de 
Deelnemende Beloftenteams.  
 

14. De licentie-eisen die van toepassing zullen zijn op de Deelnemende Beloftenteams zijn vastgelegd in 
bijlage II van het onderhavige besluit  

 
 
Het onderhavige besluit is genomen op de vergadering van het bestuur betaald voetbal d.d. 20 juni 2013 en 
geldt per 15 juni 2013 tot en met 14 juni 2014. Het uitvoeringsbesluit wordt op 16 december 2013 aan de 
algemene vergadering betaald voetbal ter bekrachtiging voorgelegd. 
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Bijlage I behorende bij het uitvoerings-/wijzigingsbesluit pilot beloftenteams 
in de eerste divisie 

Schema bij het uitvoerings-/wijzigingsbesluit pilot beloftenteams in de eerste divisie. 

 

Statuten / reglement Artikel Strekking van de wijziging Besluit van  

Reglement Betaald 
Voetbal 

18 lid 3 Het gestelde omtrent het aantal van leden van 
de sectie betaald voetbal wijzigt niet door de 
pilot met Deelnemende Beloftenteams. 
Bepalend blijft de divisie waarin het eerste elftal 
uitkomt. 

Bestuur 
Betaald 
Voetbal 

Reglement Wedstrijden 
Betaald Voetbal 

5 lid 3 Aan wedstrijden in de eerste divisie van 
Deelnemende Beloftenteams mogen geen 
spelers deelnemen, die in dat seizoen in totaal 
in vijftien of meer bindende wedstrijden van het 
eerste elftal zijn uitgekomen. Dispensatie 
betreffende deze regeling is mogelijk voor de 
reservekeeper van het eerste elftal van de club 
in kwestie of voor (langdurig) geblesseerde 
spelers van het eerste elftal die wedstrijdritme 
moeten opdoen. Het bestuur betaald voetbal 
beslist over het al dan niet verlenen van 
dispensatie en houdt hierbij rekening met 
mogelijke competitievervalsing. 

Bestuur 
betaald voetbal 

 36 Deze bepaling is niet van toepassing op de 
wedstrijden in de eerste divisie van de 
Deelnemende Beloftenteams. 

Bestuur 
betaald voetbal 

 13 lid 3 In het kader van de pilot is het mogelijk voor 
een betaaldvoetbalorganisatie om binnen de 
sectie betaald voetbal met haar eerste elftal 
deel te nemen aan de eredivisie en met haar 
tweede elftal (beloftenteam) aan de eerste 
divisie. 

Bestuur 
betaald voetbal 
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Bijlage II behorende bij het uitvoerings-/wijzigingsbesluit beloftenteams in de 
eerste divisie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licentie-eisen 

Beloftenteams in de eerste divisie 
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INLEIDING 
 
 
In het onderhavige document zijn de licentie-eisen vastgelegd die van toepassing zijn betreffende de 
beloftenteams die deelnemen aan de eerste divisie (ook wel Deelnemende Beloftenteams genoemd). De 
grijs gearceerde licentie-eisen gelden voor een betaaldvoetbalorganisatie als geheel en zijn derhalve niet 
specifiek van toepassing betreffende het beloftenteam. 
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Sportief kader 

 
Nummer Categorie Omschrijving 
S.01 A Jeugdopleidingsprogramma 

   
Geldt voor club als geheel 

  
Richtlijn: geen 
  

 
Nummer Categorie Omschrijving 
S.02 A Jeugdteams 

   
 
 

Geldt voor club als geheel  

:  
Richtlijn Geen 
  

 
Nummer Categorie Omschrijving 
S.03 A Medische controle Beloften selectie 

  De licentiehouder moet uiterlijk op 1 november en 1 maart aantonen dat de spelers 
die op reguliere basis meetrainen met de selectie van spelers van waaruit de 
wedstrijdselectie van het beloften elftal wordt samengesteld (Beloftenselectie): 
 
- jaarlijks een medisch onderzoek en bloedonderzoek hebben ondergaan, waarbij: 
 

 het medisch onderzoek is uitgevoerd door een arts, bij voorkeur verbonden 
aan een Sport Medische Instelling (via Sport Geneeskundige Afdeling of Sport 
Medisch Adviesbureau); én 

 de aard en omvang van het medisch onderzoek ten minste overeenkomt met 
het Basis Plus Sportmedisch Onderzoek van de Federatie van Sport Medische 

Instellingen; en 

 het bloedonderzoek dat wordt ondergaan ten minste plaatsvindt met 
betrekking tot hemoglobine, haematocriet, erytrocyten en thrombocyten.  
 

- eenmalig een echocardiogram en een electrocardiogram hebben ondergaan, 
hetgeen moet blijken uit het medisch dossier van de betreffende speler. 
Geadviseerd wordt het echocardiogram en/of electrocardiogram te herhalen 
indien dit wordt geïndiceerd vanuit anamnese en/of lichamelijk onderzoek. 

 
Indien een (jeugd)speler tussentijds aan het beloften elftal wordt toegevoegd, moet 
deze (jeugd)speler binnen één maand na aan het beloften elftal te zijn toegevoegd, 
een medisch onderzoek alsmede een echocardiogram en een electrocardiogram - 
zoals hierboven beschreven - hebben ondergaan. 
 
Aanvullende eisen UEFA 

 
Niet van toepassing voor pilot beloftenteams. 

  
Richtlijn: medische controle A-selectie is van overeenkomstige toepassing op selectie waaruit 

beloften elftal wordt geselecteerd 
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Nummer Categorie Omschrijving 
S.04 A Registratie spelers 

  Alle spelers van de licentiehouder moeten lid zijn van de KNVB.  
  

Geldt voor club als geheel 
 

Richtlijn: geen 
  

 
Nummer Categorie Omschrijving 
S.05 A Aantal contractspelers en schriftelijk contract  

  De licentiehouder moet voor het beloften elftal ten minste het navolgende aantal 
contractspelers in dienst hebben waarbij die contractspelers ten minste 100% van het 
wettelijk minimumloon naar leeftijd verdienen, ongeacht het aantal uren dat zij onder 
contract staan.  
 
                                    Eerste divisie 
Seizoen 2013/14             16 
en verder                         16 
 
De onderhavige verplichting tot het in dienst hebben van een minimum aantal 
contractspelers, geldt gedurende het gehele seizoen, waarbij het gedurende de 
periodes die door de KNVB zijn of worden vastgesteld als zogeheten 
overschrijvingsperiodes kan (en mag) voorkomen dat in verband met overschrijvingen 
van spelers een licentiehouder tijdelijk minder dan het minimum aantal 
contractspelers in dienst heeft. De licentiehouder moet kunnen aantonen dat op de 
dag na het sluiten van de betreffende overschrijvingsperiode (derhalve in beginsel op 
1 september en 1 februari) hij het vereiste minimum aantal contractspelers in dienst 
heeft. 
 
De licentiehouder moet met alle contractspelers een schriftelijke overeenkomst 
aangaan. De inhoud van het standaardspelerscontract zoals vastgesteld door het 
bestuur betaald voetbal dient te zijn opgenomen in elk spelerscontract tussen een 
licentiehouder en een contractspeler (zie ook artikel 53 van het Reglement Betaald 
Voetbal).  

    
Richtlijn: geen 
  

 
Nummer Categorie Omschrijving 
S.06 B Scheidsrechters en spelregels 

  De licentiehouder moet voorafgaand aan het nieuwe voetbalseizoen een 
instructiebijeenkomst bijwonen op het gebied van scheidsrechterszaken. Deze 
bijeenkomst wordt gepland en uitgevoerd door de KNVB afdeling 
scheidsrechterszaken betaald voetbal.  
 
Centraal in de instructiebijeenkomst staat het onderhouden en verbeteren van de 
onderlinge verstandhouding (tussen coach / spelers en scheidrechters / officials) en er 
wordt in ieder geval aandacht besteed aan de spelregels.  
 
De licentiehouder moet aantonen dat van het beloften elftal ten minste de trainer-
coach en/of assistent trainer-coach en aanvoerder en/of reserve aanvoerder deze 
bijeenkomst hebben bijgewoond. De KNVB afdeling scheidsrechterszaken betaald 
voetbal zal hiertoe bij iedere bijeenkomst een presentielijst bijhouden, laten 
ondertekenen door de aanwezigen en vervolgens overleggen aan het bureau 
licentiezaken. 

  
Richtlijn: geen 
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Nummer Categorie Omschrijving 
S.07 B Anti-racisme beleid 

   
Geldt voor club als geheel 

  
Richtlijn: anti-racisme beleid  
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Organisatie kader en Administratief kader 

 
 
Nummer Categorie Omschrijving 
P.01 A Clubsecretariaat 

   
Geldt voor club als geheel 

  
Richtlijn: vacante positie 
  

 
 
Nummer Categorie Omschrijving 
P.02 A Algemeen directeur / Algemeen manager 

   
Geldt voor club als geheel 

  
Richtlijn: vacante positie 
  

 
 
Nummer Categorie Omschrijving 
P.03 A Financieel directeur / Financieel manager 

   

Geldt voor club als geheel 

  
Richtlijn: vacante positie 
  
  

 
 
Nummer Categorie Omschrijving 
P.04 A Veiligheidscoördinator 

   
Geldt voor club als geheel (de werkzaamheden van de functionaris in kwestie moeten 
mede zien op wedstrijden van het beloften elftal).  

  
Richtlijn: vacante positie 
  

 
 
Nummer Categorie Omschrijving 
P.05 A Persvoorlichter 

   

Geldt voor club als geheel (de werkzaamheden van de functionaris in kwestie moeten 
mede zien op wedstrijden van het beloften elftal). 

  
Richtlijn: vacante positie 
  

 
 
Nummer Categorie Omschrijving 



Uitvoerings-/wijzigingsbesluit – pilot beloftenteams in de eerste divisie  11 

P.06 A Arts 

  De licentiehouder moet tijdens wedstrijden en trainingen beschikken over ten minste 
één arts, die spelers van de Beloftenselectie van medische zorg kan voorzien 
alsmede betrokken is bij het antidopingbeleid van de licentiehouder.  
 
De arts die tijdens wedstrijden beschikbaar is, moet op de bank of op de extra 
zitplaatsen voor team-officials plaatsnemen. Het is ook toegestaan om gebruik te 
maken van de arts die bij de tegenstander op de bank of op de extra zitplaatsen voor 
team-officials zit, indien hierover duidelijke afspraken met de tegenstander zijn 
gemaakt. 
 
De arts moet lid zijn van de KNVB en zijn geregistreerd bij B.I.G. (beroepen 
individuele gezondheidszorg). 
 
De werkzaamheden van deze arts kunnen worden ondergebracht bij de arts van het 
eerste elftal. 
 

  
Richtlijn: vacante positie 
  

 
Nummer Categorie Omschrijving 
P.07 A Fysiotherapeut 

  De licentiehouder moet tijdens wedstrijden en trainingen beschikken over ten minste 
één fysiotherapeut, die spelers van de Beloftenselectie van de noodzakelijke 
verzorging kan voorzien.  
 
De fysiotherapeut die tijdens wedstrijden beschikbaar is, moet op de bank of op de 
extra zitplaatsen voor team-officials plaatsnemen. Het is ook toegestaan om gebruik 
te maken van de fysiotherapeut die bij de tegenstander op de bank of op de extra 
zitplaatsen voor team-officials zit, indien hierover duidelijke afspraken met de 
tegenstander zijn gemaakt. 
 
De fysiotherapeut moet lid zijn van de KNVB en zijn geregistreerd bij B.I.G. (beroepen 
individuele gezondheidszorg).   
 
De werkzaamheden van deze fysiotherapeut kunnen worden ondergebracht bij de 
fysiotherapeut van het eerste elftal. 
 

  
Richtlijn: vacante positie 
  

 
Nummer Categorie Omschrijving 
P.08 A Technische staf – trainer-coach 

  De licentiehouder moet beschikken over een trainer-coach die verantwoordelijk is 
voor het beloften elftal en in het bezit is van een geldige UEFA Pro trainerslicentie. 
 
De functionaris moet lid zijn van de KNVB. 
 
De werkzaamheden van deze trainer-coach kunnen niet worden ondergebracht bij de 
trainer-coach van het eerste elftal. 
 

  
Richtlijn: vacante positie 
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Nummer Categorie Omschrijving 
P.09 A Technische staf - hoofd jeugdopleidingen 

   
Geldt voor club als geheel. 

  
Richtlijn:  
  
  

 
Nummer Categorie Omschrijving 
P.10 A Technische staf - assistent trainer-coach 

  De licentiehouder moet beschikken over (ten minste) een assistent trainer-coach voor 
het beloften elftal die in het bezit is van een UEFA A of UEFA Pro trainerslicentie. 
 
De functionaris moet lid zijn van de KNVB. 
 
De werkzaamheden van deze assistent trainer-coach kunnen niet worden 
ondergebracht bij de assistent trainer-coach van het eerste elftal. 
 

  
Richtlijn: vacante positie 
  

 
Nummer Categorie Omschrijving 
P.11 A Stewarding 

   
Geldt voor club als geheel (de werkzaamheden van de stewardorganisatie in kwestie 
moeten mede zien op wedstrijden van het beloften elftal). 

  
Richtlijn: vacante positie 
  

 
Nummer Categorie Omschrijving 
P.12 B Supporterscoördinator 

   
Geldt voor club als geheel (de werkzaamheden van de functionaris in kwestie moeten 
mede zien op wedstrijden van het beloften elftal). 

  
Richtlijn: vacante positie 
  

 
Nummer Categorie Omschrijving 
P.13 A Technische staf - jeugdcoach 

   
Geldt voor club als geheel. 

  
Richtlijn:  
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Nummer Categorie Omschrijving 
P.14 B Rechten en plichten van functionarissen P.01 - P.13 

  De licentiehouder moet de rechten en verplichtingen van de functionarissen als 
bedoeld in licentie-eis P.01 tot en met P 13 (mits van toepassing betreffende het 
beloften elftal) schriftelijk vastleggen in een arbeidsovereenkomst en/of (aanvullende) 
taakomschrijving.   
 

  
Richtlijn: geen 
  

 
Nummer Categorie Omschrijving 
P.15 B Meldplicht significante wijzigingen arbeidsorganisatie 

  De licentiehouder moet een wijziging in de arbeidsorganisatie, die ertoe leidt dat de 
licentiehouder niet langer voldoet aan de onder P.01 tot en met P.13 gestelde eisen, 
mits van toepassing betreffende het beloften elftal, ten aanzien van het betreffende 
werkgebied, binnen zeven werkdagen melden. 
 
Volledigheidshalve wordt tevens verwezen naar artikel 9 lid 2 van het 
Licentiereglement. Krachtens artikel 12 lid 2 onder c van het Licentiereglement kan 
het niet voldoen aan de reglementaire meldplicht consequenties hebben voor het 
behoud van de licentie, dan wel het verstrekken van een UEFA licentie. 

  
Richtlijn: geen 
  

 
Nummer Categorie Omschrijving 
P.16 B Verplichting vacante posities (P.01 - P.13) 

  De licentiehouder moet een vacante positie binnen de onder P.01 – P13 
gedefinieerde werkgebieden, mits van toepassing betreffende het beloften elftal 
binnen 4 weken invullen. De nieuwe functionaris moet eveneens beschikken over de 
in deze richtlijn vastgelegde minimumkwalificaties. 
 
De licentiehouder moet de wijziging binnen zeven werkdagen schriftelijk melden aan 
de licentiecommissie.    

  
Richtlijn: vacante positie 
  

 
Nummer Categorie Omschrijving 
P.17 B Introductieprogramma directieleden, bestuurders en 

commissarissen/toezichthouders 

   
Geldt voor club als geheel. 

  
Richtlijn:  
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Juridisch kader 

 
 
Nummer Categorie Omschrijving 
L.01 A Deelname aan KNVB/UEFA competities 

   
Geldt voor club als geheel. 

  
Richtlijn: geen 
  
Van toepassing vanaf: Voor wat betreft UEFA verklaring: 2011/12 

 

 
Nummer Categorie Omschrijving 
L.02 A Overige verplichtingen van juridische aard 

   
Geldt voor club als geheel. 

  
Richtlijn: geen 
  

 
Nummer Categorie Omschrijving 
L.03 A Uittreksel uit het KvK-register 

   
Geldt voor club als geheel  

  
Richtlijn: geen 
  

 
Nummer Categorie Omschrijving 
L.04 A Waarborgen 

   
Geldt voor club als geheel. 

  
Richtlijn: Waarborgen onafhankelijkheid en continuïteit licentiehouder 
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Infrastructureel kader 

 
De beoordeling betreffende de handhaving van de criteria Infrastructuur en Veiligheid - waaronder mede 
begrepen de licentie-eisen zoals in deze paragraaf uitgewerkt - wordt jaarlijks vóór 1 maart door één van de 
auditoren veiligheid van de KNVB uitgevoerd. De licentiehouder moet de auditor tijdens de controle alle 
mogelijke medewerking verlenen en de auditor inzage geven in alle stukken en verklaringen die de 
licentiehouder op grond van de criteria veiligheid / licentie-eisen in bezit moet hebben, mede middels de 
zogeheten “self audit”. Tevens moet de auditor toegang hebben en worden verleend tot alle ruimten in het 
stadion.  
 
Bij de jaarlijkse controle die door de auditor wordt uitgevoerd, moet namens de licentiehouder de 
verantwoordelijk medewerker veiligheidsbeleid (veiligheidsmanager of -coördinator) aanwezig zijn. 
 
Bij tussentijdse wijzigingen in bouw of het gebruik van het stadion moet de licentiehouder zorg dragen voor een 
tussentijdse controle door de brandweer en de dienst bouw- en woningtoezicht van de betreffende gemeente. 
Vervolgens moet voorafgaand aan de eerstvolgende thuiswedstrijd na de wijziging(en) een goedkeurende 
verklaring van de dienst bouw- en woningtoezicht en een goedkeurende verklaring van de brandweer van de 
betreffende gemeente aan de licentiecommissie zijn overgelegd. 
 

 
Nummer Categorie Omschrijving 
I.01 A Veiligheidsverklaring 

  De licentiehouder moet beschikken over een door de Burgemeester van de 
betreffende speelstad en de vertegenwoordigingsbevoegde van de licentiehouder 
getekende veiligheidsverklaring zonder beperkende voorwaarden (onvoorwaardelijk) 
voor het spelen van de thuiswedstrijden van het beloften elftal.  
 
De licentiehouder moet de veiligheidsverklaring(en) jaarlijks uiterlijk op 1 maart aan de 
licentiecommissie ter hand stellen (artikel 9 lid 6 onder e van het Licentiereglement).   

  
Richtlijn: Model veiligheidsverklaring 
  

 
Nummer Categorie Omschrijving 
I.02 A Commandoruimte 

  Het stadion van de licentiehouder waar het beloften elftal speelt, moet zijn voorzien 
van, of beschikken over, een (mobiele) commandoruimte. De commandoruimte moet 
vrij en goed zicht op het gehele stadion - eventueel via video-installatie - en op alle 
tribunes hebben. De commandoruimte moet beschikken over zodanige 
communicatievoorzieningen dat snel en gecoördineerd kan worden opgetreden bij 
incidenten. 

  
Richtlijn: geen 
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Nummer Categorie Omschrijving 
I.03 A Beschikbaarheid stadion 

  De licentiehouder moet beschikken over een stadion in Nederland, voor het spelen 
van wedstrijden van het beloften elftal, die georganiseerd zijn in het kader van betaald 
voetbal competities. 
 
Indien het gebruik van het stadion niet berust op eigendom maar op een andere titel 
moet daarvan een schriftelijke overeenkomst zijn. 
 

Richtlijn: geen 
  

 
Nummer Categorie Omschrijving 
I.04 A Beschikbaarheid trainingsfaciliteit 

   
Geldt voor club als geheel (faciliteiten moeten beschikbaar zijn voor alle teams dus 
ook voor beloften team). 
 

Richtlijn: geen 
  

 
Nummer Categorie Omschrijving 
I.05 A Capaciteit stadion 

  De licentiehouder moet voor wedstrijden van het beloften elftal beschikken over een 
stadion met een minimum aantal individuele zitplaatsen. De capaciteit moet ten 
minste zijn: 
 
- 2.000 zitplaatsen voor licentiehouders die uitkomen in de eerste divisie; 
 

  
Richtlijn: geen 
  

 
Nummer Categorie Omschrijving 
I.06 A Zitplaatsen 

  Het stadion van een licentiehouder, voor het spelen van thuiswedstrijden van het beloften 
elftal, mag in beginsel geen staanplaatsen hebben.  
 
Voor het spelen van in het kader van competities betaald voetbal georganiseerde 
wedstrijden moeten de zitplaatsen van elkaar zijn gescheiden (individueel zijn) en zijn 
voorzien van een rugleuning met een minimum hoogte van 30 centimeter.  
 
Bij wedstrijden in de door de KNVB georganiseerde competities mogen door de 
licentiehouder staanplaatsen worden gebruikt en verkocht indien het bestuur betaald 
voetbal hiermee schriftelijk heeft ingestemd en mits deze staanplaatsen voldoen aan de 
hieromtrent geldende regels in het Handboek Veiligheid. 
 
Aanvullende eisen UEFA 

 
Niet van toepassing voor pilot beloftenteams 

  
Richtlijn: Handboek Veiligheid 
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Nummer Categorie Omschrijving 
I.07 A Bedrijfswaarde lichtinstallatie 

  Het stadion van een licentiehouder, voor het spelen van thuiswedstrijden van het 
beloften elftal, moet zijn voorzien van een lichtinstallatie met een minimum 
bedrijfswaarde.  
 
De minimum bedrijfswaarde is vastgesteld op: 
- 800 lux (Eh, Ehmin/Ehgem = 0,7); óf 
- 800 lux (Ev), mogelijk zullen in de toekomst ook eisen aan de gelijkheidsverdeling 
worden gesteld.  
 
Meting vindt jaarlijks plaats onder toezicht van de KNVB. 
 

  
Richtlijn: geen 
  

 
Nummer Categorie Omschrijving 
I.08 A Sectorindeling 

  Het stadion, dat de licentiehouder tot zijn beschikking heeft voor het spelen van de 
thuiswedstrijden van het beloften elftal, moet overeenkomstig voorschriften van de 
lokale autoriteiten kunnen worden onderverdeeld in sectoren teneinde een optimale 
scheiding van toeschouwers te kunnen bewerkstelligen. Iedere sector moet 
afzonderlijk in ieder geval beschikken over eigen sanitaire faciliteiten, verkooppunten, 
eerste hulpvoorzieningen (in de vorm van personeel en/of ruimten) en in- en 
uitgangen.  

  
Richtlijn: geen 
  

 
Nummer Categorie Omschrijving 
I.09 A Eerste hulp ruimte 

  Het stadion, dat de licentiehouder tot zijn beschikking heeft voor het spelen van de 
thuiswedstrijden van het beloften elftal, moet zijn voorzien van ten minste één ruimte 
waar eerste hulp kan worden geboden. In de eerste hulp ruimte dienen 
reanimatieapparatuur en minimale medische voorzieningen aanwezig te zijn.  
 
Indien een licentiehouder beschikt over een getekende veiligheidsverklaring is 
automatisch voldaan aan voornoemde eis. 

  
Richtlijn: geen 
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Nummer Categorie Omschrijving 
I.10 A Speelveld: specificaties en afmetingen 

  Het speelveld van het stadion van de licentiehouder, voor het spelen van de 
thuiswedstrijden van het beloften elftal, moet voldoen aan de in de reglementen van 
de KNVB dienaangaande gestelde eisen en bestaan uit: 
 

- natuurgras; of 
- kunstgras (conform de door het bestuur betaald voetbal gestelde 

kwaliteitseisen inzake kunstgras). 
  
Richtlijn: geen 
  

 
Nummer Categorie Omschrijving 
I.11 A Automatische toegangscontrole 

   
Niet van toepassing voor pilot beloftenteams 

  

 
Nummer Categorie Omschrijving 
I.12 A Omroepinstallatie 

  Het stadion van de licentiehouder, voor het spelen van de thuiswedstrijden van het 
beloften elftal, moet zijn voorzien van een deugdelijke omroepinstallatie waarmee in 
alle publieke delen in het stadion informatie aan het publiek kan worden verstrekt. 
 
Aanvullende eisen UEFA 

 
Niet van toepassing voor pilot beloftenteams. 

  
Richtlijn: geen 
  

 
Nummer Categorie Omschrijving 
I.13 A Video-installatie 

  Het stadion van de licentiehouder, voor het spelen van de thuiswedstrijden van het 
beloften elftal, moet zijn voorzien van een vaste video-installatie. Deze video-installatie 
moet voldoen aan de volgende eisen: 
 
- Het aantal videocamera’s moet in ieder geval voldoende zijn en zo zijn opgesteld 

dat alle: 
o toeschouwersvakken; 
o plaatsen waar fouilleringwerkzaamheden worden verricht; 
o toegangspunten tot het stadion / stadionterrein;  
o toegangswegen en het stadionplein;  

  in beeld kunnen worden gebracht. 
 
- Ten minste één videocamera moet permanent op het bezoekersvak gericht zijn. 
- Het moet mogelijk zijn met de videocamera te allen tijde (overdag, ’s avonds en ’s 

nachts) mensen in persoon vast te leggen c.q. te herkennen. 
- Het moet mogelijk zijn om voortdurend de beelden van ten minste één 

videocamera op te nemen. 
- Datum en tijd moeten permanent op de beelden geregistreerd zijn. 
- Het moet mogelijk zijn een fotoafdruk van een beeld te maken. 
- Zowel de videobeelden als de fotoafdruk moeten in kleur worden weergegeven. 
- De bediening van de video-installatie moet vanuit de commandoruimte geschieden. 

  
Richtlijn: geen 
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Nummer Categorie Omschrijving 
I.14 B Trainingsfaciliteiten 

   
Zie ook I.04: Geldt voor club als geheel (faciliteiten moeten beschikbaar zijn voor alle 
teams dus ook voor beloften team). 

  
Richtlijn: geen 

 

 
Nummer Categorie Omschrijving 
I.15 B Reglement van Orde 

  Bij alle ingangen voor het publiek moet duidelijk zichtbaar en leesbaar een bord aanwezig 
zijn met de tekst van het 'Reglement van Orde' als vastgesteld door het bestuur betaald 
voetbal. 

  
Richtlijn: Handboek Veiligheid: tekst Reglement van Orde 
  

 
Nummer Categorie Omschrijving 
I.16 B Bezoekersvak 

  Er moet voor de toeschouwers van de bezoekende betaaldvoetbalorganisatie een apart 
vak beschikbaar zijn. Dit vak moet volledig van de overige tribunevakken en de rest van 
het stadionterrein zijn afgescheiden 
 
Het vak moet toegankelijk zijn via een aparte ingang en zijn voorzien van eigen toiletten, 
zowel voor mannen als voor vrouwen apart, en een verkooppunt voor consumpties. In 
plaats van één vak mogen dit ook meer vakken zijn, mits onder dezelfde condities en 
voorzien van dezelfde faciliteiten. 
 
Vanaf de openbare weg, de parkeerplaatsen én de kassa's moet de ingang van het 
bezoekersvak voor de toeschouwers van de bezoekende club met eenduidige en 
uniforme verwijzingsborden duidelijk zijn aangegeven.  
 
Capaciteit: 
Voor de licentiehouders uitkomend in de eerste divisie moet de capaciteit van het 
bezoekersvak ten minste 2,5% van de totale capaciteit van het stadion bedragen.  
Voor wedstrijden voor de play-offs en de KNVB bekercompetitie geldt echter de 
onderstaande capaciteitseis: 
 
- ten minste 400 bij een totale capaciteit van 10.000; 
- ten minste 500 bij een totale capaciteit van 10.001 t/m 15.000; 
- ten minste 750 bij een totale capaciteit van 15.001 t/m 20.000;  
- ten minste 1.000 bij een totale capaciteit van 20.001 t/m 30.000;  
- ten minste 1.200 bij een totale capaciteit van > 30.000.  
 
Aanvullende eisen UEFA 

 
Niet van toepassing voor pilot beloftenteams. 

  
Richtlijn: geen 
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Nummer Categorie Omschrijving 
I.17 B Sanitaire voorzieningen 

  Elke sector moet zijn voorzien van voldoende toiletten voor mannen en vrouwen, in 
overeenstemming met de lokale vereisten (evenementenvergunning en Algemene 
Plaatselijke Verordening).  
 
Indien een licentiehouder voor de wedstrijden van het beloften elftal beschikt over een 
getekende veiligheidsverklaring is automatisch voldaan aan voornoemde eis. 

  
Richtlijn: geen 
  

 
Nummer Categorie Omschrijving 
I.18 B Bewegwijzering  

  De toegangen tot de tribunes, overige publieksruimten en voorzieningen zoals eerste 
hulp posten, moeten met eenduidige en uniforme verwijzingsborden goed zichtbaar zijn 
aangegeven binnen en buiten het stadion. 

  
Richtlijn: geen 
  

 
 
Nummer Categorie Omschrijving 
I.19 B Media en persfaciliteiten 

  Het stadion van een licentiehouder moet bij wedstrijden van het beloften elftal 
beschikken over media- en persfaciliteiten. Het stadion moet ten behoeve van de pers 
ten minste zijn voorzien van: 
 
- zitplaatsen voorzien van een tafel met voldoende schrijfruimte; 
- toegankelijke stroomvoorziening en telefoon/modem-verbinding; 
- toiletfaciliteiten; 
- parkeerfaciliteiten. 

  
Richtlijn: geen 
  

 
 
Nummer Categorie Omschrijving 
I.20 B Dopingcontrolestation 

  Een licentiehouder moet bij wedstrijden van het beloften elftal beschikken over een 
dopingcontrolestation. Het dopingcontrolestation dient: 
- dichtbij de kleedkamers gesitueerd te zijn; en 
- afgesloten te zijn voor voor media en publiek. 
 
Aanvullende eisen UEFA 

 
Niet van toepassing voor pilot beloftenteams. 

  
Richtlijn: geen 
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Nummer Categorie Omschrijving 
I.21 B Voorzieningen mindervalide toeschouwers 

  Het stadion van een licentiehouder moet bij wedstrijden van het beloften elftal zijn 
voorzien van voorzieningen voor mindervalide toeschouwers, waaronder in ieder 
geval: 
 
- aangepaste toiletten; 
- aangepaste tribuneplaatsen voor onder andere rolstoelgebruikers en ouderen; 
- aangepaste (afzonderlijke) in- en uitgangen; 
- (aangepaste) invalideparkeerplaatsen in de nabijheid van de ingang voor 

toeschouwers met een handicap. 
 
Een licentiehouder moet per 1000 zitplaatsen ten minste één plaats voor mindervalide 
toeschouwers inrichten. 

  
Richtlijn: geen 
  

 
 
Aanvullende UEFA licentie-eis 

 
Nummer Categorie Omschrijving 
I.22 A Gecertificeerde accommodatie 

   

Niet van toepassing voor pilot beloftenteams 

  
Richtlijn: UEFA Stadium Infrastructure Regulations 
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Financieel kader 

 
Nummer Categorie Omschrijving 
F.01 A Jaarstukken voorzien van controleverklaring en prognose voorzien van 

onderzoeksrapport 

   
Geldt voor club als geheel. 

   
  
Richtlijn:  
Modelstaat:  
  

 
Nummer Categorie Omschrijving 
F.02 A Halfjaarcijfers voorzien van beoordelingsverklaring 

   
Geldt voor club als geheel 

 
  
Richtlijn:  
Modelstaat:  
  

 
Nummer Categorie Omschrijving 
F.03 A Begroting 

   
Geldt voor club als geheel 

  
Richtlijn:  
Modelstaat:  
  

 
Nummer Categorie Omschrijving 
F.04 B Jaarverslag 
   

Geldt voor club als geheel. 
  
Richtlijn:  
  

 
 
Nummer Categorie Omschrijving 
F.05 A Betalingsachterstand van licentiehouder uit hoofde van transferactiviteiten en 

het CFK 

   
Geldt voor club als geheel. 

  

 
 
Nummer Categorie Omschrijving 
F.06 A Betalingsachterstand bij werknemers 

   
Geldt voor club als geheel. 

  
Richtlijn: geen 
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Nummer Categorie Omschrijving 
F.07 A Betalingsachterstand bij Belastingdienst 

   
Geldt voor club als geheel. 

  
Richtlijn:  
  

 
Nummer Categorie Omschrijving 
F.08 B Meldplicht licentiehouder zijnde schuldeiser 

   
Geldt voor club als geheel. 

  
Richtlijn:  
  

 
Nummer Categorie Omschrijving 
F.09 B Meldplicht wezenlijke wijzigingen financiële positie 

   
Geldt voor club als geheel. 

  
Richtlijn: geen 
  

 
Nummer Categorie Omschrijving 
F.10 A Break-even [UNDER CONSTRUCTION] 

   

 
Hieronder volgt een uitwerking van de licentie-eisen die alleen behoren tot het toetsingskader voor het kunnen verstrekken van de 
UEFA licentie. Onderstaande eisen betreffen een interpretatie van de bijbehorende UEFA licentie-eisen zoals opgenomen in de UEFA 
Club Licensing and Financial Fair Play Regulations. De maatregelen en/of sancties zoals opgenomen in artikel 11 van het 
Licentiereglement zijn niet van toepassing op deze licentie-eisen. 

 
Nummer Categorie Omschrijving 
F.11 A Transfer payables table: Betalingsachterstand door clubs uit hoofde van 

transferactiviteiten 

   
Niet van toepassing voor pilot beloftenteams. 

  
Richtlijn:  
Modelstaat:  
  

 
Nummer Categorie Omschrijving 
F.12 A List of employees: betalingsachterstand uit hoofde van 

(arbeids)overeenkomsten en daaruit voortvloeiende wettelijke verplichtingen 

   
Niet van toepassing voor pilot beloftenteams. 

  
Richtlijn:  
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Nummer Categorie Omschrijving 
F.13 A Future financial information 

   
Niet van toepassing voor pilot beloftenteams. 

  
Richtlijn:  
Modelstaat:  
  

 
Nummer Categorie Omschrijving 
F.14 A Letter of representation 

   
Niet van toepassing voor pilot beloftenteams. 

  
Richtlijn:  
Model:  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


