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WIJZIGINGSBESLUIT – UITERSTE DATUM AANLEVEREN JAARSTUKKEN SEIZOEN 2014/’15 EN 
PROGNOSE SEIZOEN 2015/’16 

 

Het bestuur betaald voetbal van de vereniging Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, 
 

overwegende dat:  
 

a. de UEFA Executive Committee op 29 juni 2015 heeft ingestemd met aanpassing van de UEFA Club 
Licensing and Financial Fair Play Regulations (hierna: UEFA Reglement);  

b. de nieuwe editie (2015) van het gewijzigde UEFA Reglement 1 juli 2015 kent als datum van 
inwerkingtreding; 

c. de KNVB verplicht is om bepaalde aanpassingen in het UEFA Reglement te verwerken in de nationale 
licentieregelgeving; 

d. de KNVB in september 2015 door de UEFA wordt voorgelicht over de wijzigingen in het UEFA 
Reglement; 

e. de KNVB hierna de (financiële) richtlijnen van het nationale licentiesysteem zal aanpassen 
overeenkomstig de aanpassingen in het UEFA Reglement; 

f. het van belang is dat licentiehouders (vervolgens) worden voorgelicht omtrent de gewijzigde regelgeving 
en de gevolgen hiervan voor het indienen van (bijvoorbeeld) de jaarstukken over het seizoen 2014/’15 
en de prognose over het seizoen 2015/’16; 

g. het huidige moment van indienen van de jaarstukken over het seizoen 2014/’15 en de prognose over het 
seizoen 2015/’16, overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 lid 6 onder a, is bepaald op 1 november 
2015; 

h. het gelet op bovenstaande noodzakelijk wordt geacht om deze datum van indiening eenmalig met één 
maand naar achteren (naar 1 december 2015) te verschuiven; 

i. op grond van artikel 31 lid 3 onder b van de Statuten het bestuur betaald voetbal bevoegd is om in 
spoedeisende gevallen waarin de Statuten of reglementen niet voorzien voor ten hoogste één jaar, een 
wijzigingsbesluit vast te stellen. 

 

besluit als volgt: 

 
Artikel 9 lid 6 onder a van het Licentiereglement wordt, uitsluitend voor de duur van onderhavig 
wijzigingsbesluit, als volgt aangepast:  
 

Voorts dient een licentiehouder, behoudens dispensatie door de licentiecommissie en onverminderd 
hetgeen elders in dit reglement is bepaald: 
a. 1.  jaarlijks uiterlijk op 1 december november de jaarstukken over het daaraan voorafgaande boekjaar 

aan de licentiecommissie ter hand te stellen conform de daartoe door het bestuur betaald voetbal 
vastgestelde richtlijnen. In de jaarstukken dienen de gegevens van rechtspersonen en/of 
vennootschappen die tot dezelfde groep behoren als de licentiehouder te worden geconsolideerd; 

2. jaarlijks uiterlijk op 1 december november de prognose over het alsdan lopende seizoen aan de 
licentiecommissie te rapporteren volgens de daartoe door het bestuur betaald voetbal vastgestelde 
richtlijnen; 

 
Vorengaande brengt met zich dat de jaarstukken over het seizoen 2014/’15 en de prognose over het seizoen 
2015/’16, uiterlijk op 1 december 2015 moeten worden overgelegd aan de licentiecommissie.  
 
 
Het onderhavige besluit is genomen (buiten vergadering) door het bestuur betaald voetbal op 17 juli 2015 en 
geldt per 1 augustus 2015 tot en met 30 juni 2016, waarna de oorspronkelijke tekst ('november') automatisch 
weer van kracht zal zijn. Het wijzigingsbesluit wordt op 1 december 2015 aan de algemene vergadering 
betaald voetbal ter bekrachtiging voorgelegd.  


