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Reglementswijzigingen
T.o.v. reglementen seizoen 2012/'13
De volgende artikelen zijn gewijzigd in de bondsvergadering van 17 december 2012:
Statuten
Artikel 7
Artikel 9
Artikel 32
Artikel 33
Algemeen Reglement
Artikel 17
Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen,
Artikel 4
Opleidingsvergoeding en Solidariteitsbijdrage
Artikel 14
Arbitragereglement
Artikel 1
Dopingreglement
Artikel 12
Reglement Spelersmakelaars
Artikel 1

T.o.v. reglementen seizoen 2013/'14
De volgende artikelen zijn gewijzigd in de bondsvergadering van 16 december 2013:
Begripsbepalingen
Statuten
Artikel 2
Artikel 4
Artikel 6
Artikel 8
Artikel 12
Artikel 18
Artikel 19
Artikel 20
Artikel 32
Artikel 37 (nieuw)
Algemeen Reglement
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 13
Artikel 17
Arbitragereglement
Artikel 5
Artikel 9
Reglement Centrale Tuchtrechtspraak Doping KNVB
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen,
Artikel 3
Opleidingsvergoeding en Solidariteitsbijdrage
Artikel 8
Reglement Certificering Jeugdopleiding
Artikel 4
Reglement Regionale Jeugdopleiding
Artikel 6
Reglement Buitengewone Tuchtrechtspraak
Artikel 2

T.o.v. reglementen seizoen 2014/'15
De volgende artikelen zijn gewijzigd in de bondsvergadering van 2 december 2014:
Begripsbepalingen
Statuten
Artikel 2
Artikel 6
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 12
Artikel 14
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Algemeen Reglement

Reglement Amateurbepalingen
Dopingreglement KNVB
Reglement Centrale Tuchtrechtspraak Doping KNVB

Reglement Seksuele Intimidatie KNVB
Reglement Centrale Tuchtrechtspraak Seksuele
Intimidatie KNVB
Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen,
Opleidingsvergoeding en Solidariteitsbijdrage
Reglement Landelijke Jeugdcompetitie
Reglement Kwaliteit- en Performancemodel
Jeugdopleidingen
Reglement Certificering Jeugdopleiding
Reglement Regionale Jeugdopleiding

Artikel 18
Artikel 19
Artikel 20
Artikel 23
Artikel 26
Artikel 31
Artikel 33
Artikel 37
Artikel 3
Artikel 5
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 7
Het gehele reglement is herzien.
Artikel 2
Artikel 8
Artikel 9
Het gehele reglement is nieuw.
Het gehele reglement is nieuw.
Artikel 1
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 2
Het gehele reglement is nieuw.
Het gehele reglement is komen te
vervallen.
Gewijzigd in Reglement Gezamenlijke
Jeugdopleiding
Het gehele reglement is herzien.

T.o.v. reglementen seizoen 2015/'16
De volgende artikelen zijn gewijzigd in de bondsvergadering van 1 december 2015:
Begripsbepalingen
Statuten
Artikel 31
Algemeen Reglement
Artikel 13
Artikel 17
Arbitragereglement
Artikel 1
Reglement Seksuele Intimidatie KNVB
Artikel 4
Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen,
Artikel 12
Opleidingsvergoeding en Solidariteitsbijdrage
Reglement Spelersmakelaars
Vervangen door Reglement Intermediairs
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Begripsbepalingen
In de nieuwe reglementenbundel wordt verstaan onder:
KNVB
Bondsbestuur
Sectiebesturen
Sectie amateurvoetbal
Bestuur amateurvoetbal
Bestuur betaald voetbal
Bestuur
Bestuurlijke macht
Directeur-bestuurder
amateurvoetbal
Directeur-bestuurder betaald
voetbal
Algemene vergaderingen
Bondsvergadering
Algemene vergadering betaald
voetbal
Algemene vergadering
amateurvoetbal
Kieskring
Ledenraad amateurvoetbal
Wetgevende macht
Rechtsprekende macht

Bondsafgevaardigde
Afgevaardigde betaald voetbal
Veldvoetbalvereniging
Zaalvoetbalvereniging
Vereniging
Omnivereniging

Gelieerde stichting

Contractspeler

Recreatievoetbal

Elftal
Team
Secretaris-tijdwaarnemer
BAVV

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
het bestuur van de KNVB
het bestuur van de sectie amateurvoetbal en het bestuur van de sectie betaald voetbal tezamen
tot het amateurvoetbal behoren verenigingen of delen daarvan, alsmede de daarbij betrokken
verenigingsleden, die door het bestuur amateurvoetbal tot de sectie amateurvoetbal zijn toegelaten
het bestuur van de sectie amateurvoetbal
het bestuur van de sectie betaald voetbal
het desbetreffende bestuur.
het bondsbestuur, het bestuur amateurvoetbal en/of het bestuur betaald voetbal tezamen of ieder
afzonderlijk
de directeur van de sectie amateurvoetbal tevens enig lid van het bestuur amateurvoetbal, indien
dat uit een persoon bestaat.
de directeur betaald voetbal tevens enig lid van het bestuur betaald voetbal, indien dat uit een
persoon bestaat.
de jaarlijkse voor- en najaarsvergaderingen alsmede de buitengewone vergaderingen van de
hierna te noemen vergaderingen
de algemene vergadering van de KNVB
de algemene vergadering van de sectie betaald voetbal
de algemene vergadering van de sectie amateurvoetbal, ook genaamd ledenraad amateurvoetbal
een door de ledenraad amateurvoetbal vastgesteld gebied waaruit één lid van de ledenraad
amateurvoetbal wordt gekozen.
de algemene vergadering van de sectie amateurvoetbal
de bondsvergadering, de ledenraad amateurvoetbal en/of de algemene vergadering betaald
voetbal tezamen of ieder afzonderlijk
de commissies die met tuchtrechtspraak zijn belast, de arbitragecommissie, de licentiecommissie,
de beroepscommissie licentiezaken, het beroepscollege wedstrijdarbitrage betaald voetbal, het
poolcollege jeugdopleiding, alsmede de reglementscommissie tezamen of ieder afzonderlijk.
een lid van de bondsvergadering
afgevaardigden naar de algemene vergadering betaald voetbal
een vereniging of een afdeling van een omnivereniging waarvan het eerste elftal deelneemt aan de
door de KNVB of een district georganiseerde veldvoetbalcompetitie
een vereniging of afdeling van een vereniging die deelneemt aan de door de KNVB of een district
georganiseerde zaalvoetbalcompetitie
bedoelde veldvoetbal- en zaalvoetbalvereniging tezamen
een vereniging met diverse doelstellingen op het gebied van de sport en/of daarbuiten, met in ieder
geval een afdeling zonder eigen rechtspersoonlijkheid ten behoeve van de beoefening van de
voetbalsport.
Een door het bestuur amateurvoetbal erkende en geregistreerde stichting die aan een
amateurvereniging is gelieerd en als zodanig gerechtigd is om arbeidsovereenkomsten te sluiten
met spelers, die speelgerechtigd (zullen) zijn voor de amateurvereniging waaraan de stichting is
gelieerd.
Een natuurlijk persoon van 16 jaar of ouder, die met een club of met een gelieerde stichting, een
door het bestuur amateurvoetbal of het bestuur betaald voetbal geregistreerde
arbeidsovereenkomst heeft afgesloten, krachtens welke hij een geldelijke vergoeding ontvangt voor
zijn deelname aan wedstrijden en/of trainingen. De omvang van een geregistreerde
arbeidsovereenkomst in het amateurvoetbal zal ten minste 12 uur per week bedragen.
het voetbalspel dat buiten het normale competitieverband, als bedoeld in het Reglement
Wedstrijden Amateurvoetbal resp. Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal, al dan niet in
wedstrijdverband wordt beoefend
een aan de competities van het veldvoetbal deelnemende eenheid van spelers
een aan de competities van het zaalvoetbal of veldvoetbal deelnemende eenheid van spelers
functionaris die tijdens zaalvoetbalwedstrijden een administratieve functie vervult
Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen
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COVS
VVON
Standaardafdeling
Reserve-afdeling
Samenwerkingsverband
Aanhang
Wanordelijkheden

Basisdocument

Seizoen
Club
Hem/hij
Bureau
Tuchtrechtelijk orgaan
Betaaldvoetbalorganisatie
Amateurvereniging
Bindende wedstrijd

Doping
Rechtbank
Neerlegging ter griffie
Rv.
Raad van commissarissen
Raad van toezicht
amateurvoetbal
Intermediair

Wedstrijdbepalingen
Pool

CAS
IFAB
FIFA
UEFA
WADA

Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters
Vakbond Voetbaloefenmeesters Nederland
die afdeling van een vereniging, waarvan het hoogste elftal uitkomt in een competitie voor eerste
elftallen
die afdeling van een vereniging, waarvan het hoogste elftal uitkomt in een competitie voor nieteerste elftallen
een door de KNVB erkende vorm van samenwerking tussen een stichting die toegelaten is tot de
sectie betaald voetbal en een vereniging, die toegelaten is tot de sectie amateurvoetbal.
personen van wie in redelijkheid kan worden aangenomen dat zij aanhangers van een club zijn.
gedragingen van (een gedeelte van) de aanhang van een club die ondermeer (kunnen) leiden tot
verstoring van een wedstrijd en/of gevaar voor één of meer personen en/of ernstige schade en/of
het ernstig kwetsen van een bepaalde bevolkingsgroep of perso(o)n(en).
een door de KNVB opgesteld document houdende een verklaring van een bvo, waarbij deze de
verplichting op zich neemt tot het nakomen van de afspraken met betrekking tot het
competitieprogramma, gemaakt tussen de KNVB, de burgemeester en de desbetreffende bvo,
welke verklaring dient te zijn voorzien van een schriftelijke instemming van de burgemeester van
de gemeente van vestiging van de bvo. De schriftelijke instemming van de burgemeester dient
instemming met de afspraken en de vastgestelde speeldagen te bevatten.
de periode van 1 juli tot en met 30 juni daaropvolgend.
een vereniging en bvo tezamen of afzonderlijk, toegelaten tot het betaald voetbal en/of het
amateurvoetbal.
daar waar gesproken wordt over hem/hij moet -indien van toepassing- gelezen worden haar/zij.
het KNVB bondsbureau in Zeist dan wel een van de districtsbureaus.
elke commissie die met de tuchtrechtspraak is belast, de aanklager en de overlegvergaderingen
tucht- en beroepszaken.
een vereniging, stichting, naamloze vennootschap of besloten vennootschap, die toegelaten is tot
deelneming aan de competities van de sectie betaald voetbal.
een vereniging, die uitsluitend is toegelaten tot deelneming aan de competities van de sectie
amateurvoetbal.
wedstrijden voor de
a. competitie en daarmede samenhangende wedstrijden;
b. Nederlandse voetbalbekers;
c. kampioenschappen van Nederland;
d. Europese competities.
een stof en/of een methode die deel uitmaakt van de door WADA als de Prohibited List
International Standard vastgestelde lijst met verboden stoffen en verboden methoden
de Arrondissementsrechtbank te Utrecht.
neerlegging ter griffie van de rechtbank.
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
de door de algemene vergadering betaald voetbal benoemde raad van commissarissen betaald
voetbal.
de door de ledenraad amateurvoetbal benoemde raad van toezicht amateurvoetbal
een natuurlijk persoon of rechtspersoon die, al dan niet tegen een vergoeding, spelers en/of clubs
vertegenwoordigt of wenst te vertegenwoordigen bij onderhandelingen betreffende de
totstandkoming van spelerscontracten en/of overeenkomsten betreffende de overschrijving van
spelers en als zodanig staat geregistreerd bij de KNVB overeenkomstig het Reglement
Intermediairs
reglementen of besluiten van organen, die betrekking hebben op het verloop van een wedstrijd, de
spelregels daaronder begrepen.
een fonds dat dient om de opleidingskosten van de een betaaldvoetbalorganisatie te vergoeden
indien een jeugdspeler in opleiding van die betaaldvoetbalorganisatie naar een andere
betaaldvoetbalorganisatie wordt overgeschreven.
Court of Arbitration for Sport, gevestigd te Lausanne, Zwitserland
International Football Association Board, bij uitsluiting bevoegd tot vaststelling en wijziging van de
spelregels voor het veldvoetbal
Fédération Internationale de Football Association, gevestigd te Zürich, Zwitserland
Union des Associations Européennes de Football, gevestigd te Nyon, Zwitserland
World Anti-Doping Agency
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Artikel 1 – Naam en zetel
1. De vereniging draagt de naam: Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. De vereniging wordt verder in deze Statuten en in de
reglementen aangeduid met: KNVB.
2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
3. Zij heeft haar zetel te Zeist.
Artikel 2 – Organisatie van de KNVB
1. De KNVB kent secties, districten en kieskringen. De secties, districten en kieskringen hebben geen rechtspersoonlijkheid.
2. Organen van de KNVB zijn:
a. het bondsbestuur;
b. de bondsvergadering;
c. de sectiebesturen;
d. de raad van commissarissen betaald voetbal;
e. de algemene vergadering betaald voetbal;
f
de raad van toezicht amateurvoetbal;
g. de algemene vergadering amateurvoetbal, ook genaamd ledenraad amateurvoetbal;
h. de commissies met een rechtsprekende taak;
i. de overige tuchtrechtelijke organen;
j. personen en commissies die bij of krachtens de Statuten of reglementen van de KNVB zijn belast met een nader omschreven
taak en waarbij aan hen beslissingsbevoegdheid is toegekend.
3. Organen en leden van organen van de KNVB als genoemd in artikel 2 lid 2 van de Statuten, zijn verplicht tot geheimhouding van
informatie die hen in het kader van hun lidmaatschap van deze organen is verstrekt en/of zal worden verstrekt en waarvan zij
weten of redelijkerwijs hadden moeten weten dat deze informatie van vertrouwelijke aard is. Een orgaan kan zelfstandig bepalen
dat informatie van vertrouwelijke aard is.
4. Organen en leden van organen van de KNVB als genoemd in artikel 2 lid 2 van de Statuten zullen hun functie op een behoorlijke
en integere wijze vervullen .
5. Organen en leden van organen van de KNVB genoemd in artikel 2 lid 2 onder a, c, d, f, h, i en j van de Statuten, zullen zich bij de
vervulling van hun functie richten naar het belang van de KNVB en nemen niet deel aan de beraadslaging en/of besluitvorming
indien zij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang hebben, dat tegenstrijdig is met het belang van de KNVB.
6. Alvorens een lid als orgaan of lid van een orgaan van de KNVB als genoemd in artikel 2 lid 2 van de Statuten kan worden
benoemd, informeert hij voorafgaand aan een eventuele benoeming door het daartoe bevoegde orgaan schriftelijk laatstgenoemd
orgaan over zijn betaalde of onbetaalde (neven-)functies en werkzaamheden.
7. Elk lid van een bestuur, de raad van toezicht amateurvoetbal of de raad van commissarissen betaald voetbal dient zijn betaalde of
onbetaalde (neven-)functies en werkzaamheden jaarlijks schriftelijk kenbaar te maken aan het orgaan dat hem heeft benoemd.
Artikel 3 – Boekjaar
Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van een juli tot en met dertig juni.
Artikel 4 – Doel
1. De KNVB stelt zich ten doel:
a. Het bevorderen en het doen bevorderen van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen;
b. Alles te doen hetgeen tot het in onder a genoemde doel bevorderlijk kan zijn, zulks in de ruimste zin van het woord.
2. De KNVB tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. Het opstellen van reglementen en het handhaven daarvan;
b. Het behartigen van de belangen van haar leden;
c. Het organiseren van en deelnemen aan wedstrijden, al dan niet in competitie- of toernooiverband;
d. Het aannemen van het lidmaatschap van de Fédération Internationale de Football Association (FIFA) en de Union des
Associations Européennes de Football (UEFA), waarbij de KNVB zich verbindt de statuten, reglementen en besluiten van
organen van de FIFA en de UEFA te respecteren en na te leven en toe te zien op de naleving daarvan door haar eigen
organen en leden;
e. Het naleven en het door haar leden doen naleven van de beginselen van sportiviteit en fair play.
Artikel 5 – Vervallen
Artikel 6 – Leden
1. a. De KNVB kent gewone leden en buitengewone leden.
b. Een lid wordt toegelaten door het bondsbestuur, tenzij de Statuten of reglementen anders bepalen. Het bondsbestuur kan
zijn bevoegdheid tot toelating delegeren aan de sectiebesturen.
2. Als gewoon lid kunnen worden toegelaten:
a. 1. verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid;
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2.
3.

3.

4.

5.

6.

7.

omniverenigingen met volledige rechtsbevoegdheid;
stichtingen, naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen, alle voor zover zij zijn erkend als opleidingsclub
in de zin van het Reglement Gezamenlijke Jeugdopleiding;
4. andere privaat- of publiekrechtelijke rechtspersonen,
die respectievelijk uitsluitend dan wel door middel van de voetbalafdeling het in artikel 4 lid 1 van deze Statuten gestelde doel
beogen, dan wel dit doel nastreven door het ondernemen van, door - of onder verantwoordelijkheid van - de rechtspersoon
georganiseerde activiteiten.
b. Stichtingen, naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen, anders dan genoemd in lid 2 onder a.3, alle voor
zover zij zich ten doel stellen om uitsluitend deel te nemen aan:
de competities van de sectie betaald voetbal;
de competities om de KNVB-beker;
de competitie Women’s BeNe League;
de landelijke jeugdcompetities voor A-, B- en C-junioren of D-, E- en F-pupillen voor zover zij voldoen aan de
voorwaarden als genoemd in artikel 13 lid 1 en 3 van het Algemeen Reglement; of
in geval van degradatie uit de voornoemde landelijke jeugdcompetities, de door de sectie amateurvoetbal te organiseren
jeugdcompetities voor A-, B- C-junioren of D-, E- en F-pupillen;
c. Stichtingen, die zich ten doel stellen om als onderdeel van een samenwerkingsverband, aangegaan en erkend voor 1 juli
1996, uitsluitend deel te nemen aan de competities van de sectie betaald voetbal en de competities om de KNVB-beker;
d. Natuurlijke personen, die zich voor het lidmaatschap van de KNVB hebben aangemeld en die zich tevens voor het
lidmaatschap van een onder a genoemde vereniging of andere rechtspersoon of voor deelname aan activiteiten van
laatstgenoemde rechtspersoon, hebben aangemeld dan wel in competities, hetzij voor een onder b of c van dit artikellid
genoemde stichting, hetzij voor een onder b van dit lid genoemde naamloze vennootschap of besloten vennootschap zullen
uitkomen of daarin een functie -welke dan ook- zullen bekleden, met uitzondering van de natuurlijke personen die
overeenkomstig lid 4 onder a uitsluitend zijn toegelaten door het bestuur betaald voetbal;
e. Alle overige natuurlijke personen die zich voor het lidmaatschap van de KNVB hebben aangemeld.
Buitengewone leden zijn:
a. Natuurlijke personen die overeenkomstig lid 4 onder a uitsluitend zijn toegelaten door het bestuur betaald voetbal;
b. Natuurlijke personen die overeenkomstig lid 6 tot erelid van de KNVB zijn benoemd.
a. Afhankelijk van het door de in lid 2 genoemde rechtspersonen en natuurlijke personen bij hun schriftelijke aanmelding
gedaan verzoek om tevens toegelaten te worden tot de sectie amateurvoetbal en/of de sectie betaald voetbal, beslissen of
beslist het bestuur amateurvoetbal en/of het bestuur betaald voetbal over de toelating tot zowel de KNVB als de eigen sectie
van de in lid 2 onder a, b, c en d genoemde rechtspersonen en natuurlijke personen.
b. Stichtingen, naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen, anders dan genoemd in lid 2 onder a.3, kunnen
alleen tot de sectie betaald voetbal worden toegelaten. In het kader van deelname aan de landelijke competitie Women’s
BeNe League en de jeugdcompetities, genoemd in lid 2 onder b, worden stichtingen, naamloze vennootschappen en
besloten vennootschappen geacht tevens te zijn onderworpen aan de van toepassing verklaarde reglementen van de sectie
amateurvoetbal.
c. Verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid, die uitsluitend aan de competities van het zaalvoetbal kunnen deelnemen,
worden slechts met inachtneming van de daartoe in het Reglement Amateurvoetbal gestelde voorwaarden toegelaten.
d. Het bondsbestuur beslist over de toelatingen van de in lid 2 onder e genoemde personen.
e. Het bondsbestuur en de sectiebesturen kunnen de beslissing over de toelating van de in lid 2 genoemde rechtspersonen en
natuurlijke personen delegeren.
Ingeval van niet toelating door een van de in lid 4 genoemde besturen kan op verzoek van de betrokkene alsnog door de
eerstvolgende bondsvergadering respectievelijk algemene vergadering amateurvoetbal of algemene vergadering betaald voetbal
tot toelating worden besloten. Het verzoek van betrokkene dient ten minste drie weken voor de desbetreffende vergadering door
de secretaris te zijn ontvangen. Te laat ontvangen verzoeken zullen voor de daarop volgende vergadering worden geagendeerd.
De stemgerechtigde leden van de bondsvergadering kunnen op voorstel van het bondsbestuur een natuurlijk persoon, wegens
zijn bijzondere verdiensten voor de voetbalsport in het algemeen en/of voor de KNVB in het bijzonder, tot erelid van de KNVB
benoemen.
Waar in de Statuten of reglementen wordt gesproken over leden, worden daaronder verstaan de in lid 1 genoemde leden, tenzij
uitdrukkelijk anders is bepaald of het tegendeel uit de tekst blijkt.

Artikel 7 – Verplichtingen van de leden
1. Leden van de KNVB als genoemd in artikel 6 lid 1 van deze Statuten zijn verplicht:
a. de Statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten van haar organen, alsmede de door het bondsbestuur en/of de
sectiebesturen van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen, de spelregels zoals vastgesteld door de International Football
Association Board (IFAB) daaronder begrepen, na te leven;
b. de Statuten en reglementen van de Stichting Women’s BeNe League en de besluiten van haar organen na te leven, indien zij
deelnemen aan of functioneel betrokken zijn bij de Women’s BeNe League of anderszins zijn onderworpen aan de
tuchtrechtspraak van de Women’s BeNe League;
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de belangen van de KNVB en/of van haar organen en/of van de voetbalsport in het algemeen niet te schaden;
alle overige verplichtingen, welke de KNVB in naam van haar leden aangaat of welke uit het lidmaatschap van de KNVB
voortvloeien, te aanvaarden en na te komen. Tot deze verplichtingen behoort onder meer het aanvaarden en nakomen van
door de KNVB, mede namens de individuele leden, genoemd in artikel 6 lid 2 onder a, b en c van deze Statuten, aangegane
verplichtingen jegens één of meer derden aangaande de verkoop en/of exploitatie van televisie- en/of radio-opname- en/of
uitzendrechten. Bij reglement zullen hieromtrent nadere bepalingen worden gesteld.
De in artikel 6 lid 2 onder a van deze Statuten genoemde verenigingen zijn bovendien verplicht in haar statuten een bepaling op
te nemen, inhoudend dat
de tot haar of haar voetbalafdeling toetredende of toegetreden leden, dan wel
degenen, die in de vereniging een al dan niet betaalde functie - welke dan ook - bekleden of zullen bekleden,
zich verplichten lid van de KNVB te worden en te blijven.
De in artikel 6 lid 2 onder a van deze Statuten genoemde publiekrechtelijke rechtspersonen zijn verplicht ervoor zorg te dragen
dat degenen die in wat voor hoedanigheid dan ook via hen deelnemen aan activiteiten georganiseerd door of onder auspiciën van
de KNVB, zich verplichten lid van de KNVB te worden en te blijven.
De in artikel 6 lid 2 onder b van deze Statuten genoemde naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen alsmede de
in artikel 6 lid 2 onder b en c van deze Statuten genoemde stichtingen zijn bovendien verplicht:
a. een bepaling in haar statuten op te nemen, welke inhoudt dat de betrokken rechtspersoon lid is van de KNVB en op grond
van de uit dit lidmaatschap voortvloeiende rechtsverhouding gehouden is de Statuten, reglementen en besluiten van de
KNVB in het algemeen en van de sectie betaald voetbal in het bijzonder na te leven;
b. een bepaling in haar statuten op te nemen, krachtens welke het lidmaatschap van de KNVB verplicht is voor een ieder die
ten behoeve van de betrokken rechtspersoon uitkomt in of anderszins betrokken is bij wedstrijden die onder
verantwoordelijkheid van de KNVB worden gespeeld, of die in de rechtspersoon een al dan niet betaalde functie bekleedt of
zal bekleden.
De in artikel 6 van deze Statuten genoemde leden-rechtspersonen dienen steeds te beschikken over door het bondsbestuur
goedgekeurde statuten.
Behoudens de in deze Statuten en de nader in afzonderlijke reglementen vermelde verplichtingen kunnen aan de leden slechts
verplichtingen worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de desbetreffende algemene vergadering.
Door de KNVB kunnen in naam van de leden geen verplichtingen worden aangegaan, dan nadat het bondsbestuur respectievelijk
een sectiebestuur daartoe door de desbetreffende algemene vergadering vertegenwoordigingsbevoegd is verklaard, met dien
verstande dat aan een sectiebestuur slechts vertegenwoordigingsbevoegdheid kan worden toegekend om alleen in naam van de
onder de sectie ressorterende leden verplichtingen aan te gaan.

Artikel 8 – Rechtspraak
1. In het algemeen is strafbaar elk handelen of nalaten:
a. Dat in strijd is met de Statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten van haar organen, alsmede de door het
bondsbestuur en de sectiebesturen van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen, de spelregels daaronder begrepen;
b. Dat de belangen van de KNVB en/of van haar organen en/of van de voetbalsport in het algemeen schaadt.
2. a. Ingeval van overtreding van het bepaalde in lid 1 onder a en b zijn de in artikel 6 lid 1 van deze Statuten genoemde leden
onderworpen aan de tuchtrechtspraak, zulks met inachtneming van de in artikel 9 genoemde reglementen.
b. Het onder a bepaalde is eveneens van toepassing op de in artikel 11 lid 3 van deze Statuten genoemde deelnemers aan het
recreatievoetbal, voor zover deze niet reeds uit anderen hoofde lid zijn van de KNVB.
3. a. Geschillen tussen de leden van de KNVB onderling, voor zover deze samenhangen met de voetbalsport in de ruimste zin van
het woord, worden, met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, zulks met inachtneming van het daartoe
in het Arbitragereglement bepaalde.
b. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van beide partijen verklaart dat dit het geval is.
4. De KNVB en zijn leden erkennen het Court of Arbitration for Sport (CAS) als hoogste beroepsinstantie tegen onherroepelijke en
bindende uitspraken van (juridische organen van) de FIFA en de UEFA en zullen de op de KNVB en/of zijn leden van toepassing
zijnde uitspraken van het CAS naleven.
5. Aan een uitspraak van een rechtsprekend orgaan en/of aan een beslissing van de overige tuchtrechtelijke organen kan noch door
leden van de KNVB noch door derden enig recht op schadevergoeding jegens de KNVB worden ontleend. Evenmin kan
aanspraak worden gemaakt op overspelen van één of meer wedstrijden.
Artikel 9 – Tuchtrechtspraak
1. a. De uitoefening van de tuchtrechtspraak, waaronder begrepen de registratie van waarschuwingen geschiedt overeenkomstig:
het Reglement Buitengewone Tuchtrechtspraak;
het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal;
het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal;
het Dopingreglement KNVB en het Reglement Centrale Tuchtrechtspraak Doping KNVB;
het Reglement Seksuele Intimidatie KNVB en het Reglement Centrale Tuchtrechtspraak Seksuele Intimidatie KNVB.
b. Van de onder a genoemde reglementen geschiedt de vaststelling en wijziging van:
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het Reglement Buitengewone Tuchtrechtspraak, het Dopingreglement KNVB, het Reglement Centrale Tuchtrechtspraak
Doping KNVB, het Reglement Seksuele Intimidatie KNVB en het Reglement Centrale Tuchtrechtspraak Seksuele
Intimidatie KNVB: door de bondsvergadering;
het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal: door de algemene vergadering amateurvoetbal;
het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal: door de algemene vergadering betaald voetbal.
a. Met uitsluiting van andere organen zijn alleen de tuchtrechtelijke organen, genoemd in de in lid 1 genoemde reglementen,
bevoegd om naar aanleiding van de daarin vermelde overtredingen straffen op te leggen dan wel de door de scheidsrechter
gegeven waarschuwingen te registreren.
b. De tuchtrechtelijke organen kunnen bevoegdheden delegeren overeenkomstig de bepalingen van de onder lid 1 genoemde
reglementen.
De competentie, samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de in het vorige lid genoemde organen, alsmede de straffen en
de procesgang worden nader geregeld in de in lid 1 genoemde reglementen.
De onherroepelijke straffen en/of maatregelen die door de tuchtrechtelijke organen van de Women’s BeNe League zijn
uitgesproken, zullen door de tuchtrechtelijke organen genoemd in de in lid 1 genoemde reglementen, van dienovereenkomstige
toepassing worden verklaard in de sectie amateurvoetbal respectievelijk de sectie betaald voetbal.

Artikel 10 – Einde lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. van de in artikel 6 lid 2 onder a, b en c van deze Statuten genoemde verenigingen, stichtingen, naamloze vennootschappen
of besloten vennootschappen door:
opzegging;
ontzetting;
Faillietverklaring of ontbinding van een in artikel 6 lid 2 onder a, b of c van deze Statuten genoemde vereniging, stichting,
naamloze vennootschap of besloten vennootschap, is voor de KNVB een grond voor opzegging als genoemd in dit artikellid.
b. van de in artikel 6 lid 2 onder d en e en artikel 6 lid 3 van deze Statuten genoemde natuurlijke personen door:
overlijden;
opzegging;
ontzetting.
Ten aanzien van een in artikel 6 lid 2 onder d of artikel 6 lid 3 onder a van deze Statuten genoemde natuurlijke persoon is
beëindiging van de tussen deze persoon en de desbetreffende rechtspersoon bestaande rechtsbetrekking voor de KNVB een
grond voor opzegging als genoemd in dit artikellid.
2. a. Opzegging namens de KNVB geschiedt door het bestuur dat ingevolge artikel 6 lid 2 van deze Statuten ook bevoegd is tot
toelating van het desbetreffende lid.
b. Indien naar de mening van het bondsbestuur de algemene belangen van de KNVB in het geding zijn, is in afwijking van het
bepaalde in lid 2 onder a uitsluitend het bondsbestuur bevoegd tot opzegging namens de KNVB.
3. Opzegging van het lidmaatschap door de KNVB of door een lid, genoemd in artikel 6 lid 2 onder a, b en c van deze Statuten, kan
slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden.
Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de KNVB redelijkerwijs niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip
volgende op de datum waartegen het was opgezegd.
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de financiële verplichtingen van de leden zijn
verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
6. a. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid:
in strijd handelt met de Statuten, reglementen of besluiten van de KNVB, of van haar organen;
de KNVB op onredelijke wijze benadeelt.
b. Ontzetting kan slechts bij wijze van tuchtrechtelijke maatregel worden uitgesproken en wel door:
de centrale tuchtcommissie seksuele intimidatie van de KNVB;
de buitengewone tuchtcommissie van de KNVB;
een tuchtcommissie amateurvoetbal;
de tuchtcommissie betaald voetbal;
de centrale beroepscommissie seksuele intimidatie van de KNVB;
de buitengewone commissie van beroep van de KNVB;
een commissie van beroep amateurvoetbal;
de commissie van beroep betaald voetbal.
c. Van een door een tuchtcommissie uitgesproken ontzetting kan de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de
kennisgeving in beroep gaan bij de desbetreffende commissie van beroep. Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep is het lid geschorst.
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Van een door een commissie van beroep als eerste en enige uitgesproken ontzetting kan de betrokkene binnen één maand
na ontvangst van de kennisgeving in beroep gaan bij de desbetreffende algemene vergadering. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
Behoudens in geval van overlijden wordt enig gewezen lid, dat heeft opgezegd, geacht nog lid te zijn uiterlijk tot het eind van het
boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd:
a. zolang het lid niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de KNVB of van één van haar organen, of
b. zolang enige andere aangelegenheid waarbij het lid betrokken is, niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een
opgelegde straf daarin begrepen.
Gedurende deze periode kan de betrokkene geen rechten uitoefenen, met uitzondering van het recht om binnen de gestelde
termijn in beroep te gaan.
Voor de toepassing van de reglementen en besluiten die zien op de internationale overschrijving van een speler, wordt een speler
na beëindiging van zijn voetbalactiviteiten geacht lid te zijn gebleven van de KNVB voor een periode van dertig maanden na het
spelen van zijn laatste bindende wedstrijd.

Artikel 11 – Donateurs
1. De KNVB kent naast leden ook donateurs.
2. Donateurs zijn die natuurlijke personen of rechtspersonen die door het bondsbestuur of een sectiebestuur zijn toegelaten en die
zich jegens de KNVB verplichten om jaarlijks een door het bondsbestuur of sectiebestuur vastgestelde bijdrage te storten.
3. Met donateurs worden gelijkgesteld de deelnemers aan het recreatievoetbal, zover zij niet uit anderen hoofde reeds lid zijn van de
KNVB.
4. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen bij of krachtens de Statuten of reglementen zijn
toegekend of opgelegd.
5. De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de
jaarlijkse bijdrage voor het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
6. Opzegging namens de KNVB geschiedt door het bondsbestuur of het desbetreffende sectiebestuur.
Artikel 12 – Bondsbestuur
1. Het bondsbestuur bestaat uit zeven leden, te weten:
een voorzitter, de bondsvoorzitter;
twee vice-voorzitters;
vier leden.
2. De bondsvoorzitter wordt kandidaat gesteld door ten minste tien bondsafgevaardigden en/of door het bestuur amateurvoetbal
en/of door het bestuur betaald voetbal en in functie gekozen door de bondsvergadering. De maximale zittingstermijn van de
bondsvoorzitter bedraagt twaalf jaar.
3. a. De functies van vice-voorzitter worden bekleed door:
1.
de door de algemene vergadering amateurvoetbal benoemde voorzitter van de raad van toezicht amateurvoetbal, die in
die hoedanigheid gelijktijdig benoemd is tot lid van het bondsbestuur.
2.
de door de algemene vergadering betaald voetbal benoemde voorzitter van de raad van commissarissen betaald
voetbal, die in die hoedanigheid gelijktijdig benoemd is tot lid van het bondsbestuur.
Verlies van de in dit lid genoemde hoedanigheid van voorzitter van de raad van toezicht amateurvoetbal respectievelijk
voorzitter van de raad van commissarissen betaald voetbal, leidt tot beëindiging van het lidmaatschap van het bondsbestuur.
b. De vice-voorzitter die het langst als vice-voorzitter in het bondsbestuur zitting heeft, treedt als eerste vice-voorzitter op.
4. a. De algemene vergadering amateurvoetbal benoemt twee leden van de raad van toezicht amateurvoetbal, al dan niet
gelijktijdig met hun benoeming tot lid van de raad van toezicht amateurvoetbal, tot lid van het bondsbestuur.
b. Verlies van de onder a genoemde hoedanigheid van lid van de raad van toezicht amateurvoetbal leidt tot beëindiging van het
lidmaatschap van het bondsbestuur.
5. a. De leden van de raad van commissarissen betaald voetbal die zijn benoemd op bindende voordracht van de Eredivisie CV
respectievelijk de Coöperatie Eerste Divisie UA, zijn in die hoedanigheid gelijktijdig benoemd tot lid van het bondsbestuur
door de algemene vergadering betaald voetbal.
b. Verlies van de onder a genoemde hoedanigheid van lid van de raad van commissarissen betaald voetbal leidt tot beëindiging
van het lidmaatschap van het bondsbestuur.
6. a. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 37 lid 4 van deze Statuten geldt dat de functie van bondsbestuurslid eveneens
onverenigbaar is met:
- de functie van aanklager;
- een in de reglementen onverenigbaar verklaarde functie in en/of onverenigbaar verklaard lidmaatschap van een
commissie;
- een functie van werknemer bij de KNVB.
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De functie van bondsvoorzitter is voorts onverenigbaar met de functie van bestuurder van de sectie amateurvoetbal,
bestuurder van de sectie betaald voetbal, het lidmaatschap van de raad van toezicht amateurvoetbal of het lidmaatschap van
de raad van commissarissen betaald voetbal.
Tot de vergaderingen van het bondsbestuur heeft toegang de directeur-bestuurder van de sectie amateurvoetbal of als het
bestuur amateurvoetbal uit meer dan een persoon bestaat, de voorzitter daarvan.
De directeur-bestuurder, dan wel de voorzitter van het bestuur amateurvoetbal heeft geen stemrecht in de vergadering van
het bondsbestuur.
Tot de vergaderingen van het bondsbestuur heeft toegang de directeur-bestuurder van de sectie betaald voetbal of als het
bestuur betaald voetbal uit meer dan een persoon bestaat, de voorzitter daarvan.
De directeur-bestuurder, dan wel de voorzitter van het bestuur betaald voetbal heeft geen stemrecht in de vergadering van
het bondsbestuur.
De secretaris-generaal heeft ambtshalve toegang tot de vergadering van het bondsbestuur.
Het bondsbestuur wordt ambtelijk bijgestaan door de directie.

Artikel 13
1. a. De leden van het bondsbestuur hebben gedurende drie jaar zitting, met dien verstande dat ieder jaar drie leden aftreden
volgens een op te maken rooster.
b. Het aftreden geschiedt aan het einde van de dag, waarop de bondsvergadering, zoals genoemd in artikel 21 lid 1 van deze
Statuten, wordt gehouden.
2. Aftredende leden zijn terstond herbenoembaar c.q. herkiesbaar.
3. De benoemde c.q. gekozen leden van het bondsbestuur treden in functie op de dag volgende op die waarop de
bondsvergadering, zoals genoemd in artikel 21 lid 1 van deze Statuten, is gehouden.
4. In een tussentijds ontstane vacature wordt zo mogelijk binnen zes weken voorzien. Het benoemde c.q. gekozen bondsbestuurslid
treedt in functie op de dag na zijn benoeming c.q. verkiezing en treedt af op het tijdstip waarop zijn voorganger zou zijn
afgetreden.
5. Een bestuurslid kan, ook al is hij voor een bepaalde tijd benoemd c.q. gekozen, te allen tijde door het orgaan dat hem heeft
benoemd c.q. gekozen, worden ontslagen of geschorst.
Artikel 14
1. De bondsvoorzitter heeft de algemene leiding van de KNVB.
2. Hij is bij officiële vertegenwoordiging van de KNVB de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander heeft opgedragen.
3. Hij leidt de bondsbestuurs- en bondsvergaderingen en stelt daarin de orde van de dag vast, behoudens het recht van genoemde
vergaderingen om daarin wijziging te brengen. De bondsvoorzitter heeft het recht de beraadslagingen te sluiten, indien hij meent
dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze weer te openen, indien ten minste eenderde van de aanwezige
of vertegenwoordigde leden het verlangen hiertoe kenbaar maakt.
4. De bondsvoorzitter heeft het recht om alle vergaderingen en bijeenkomsten die in het verband van de KNVB worden gehouden bij
te wonen en van advies te dienen, met uitzondering van de bijeenkomsten van de commissies met een rechtsprekende taak.
5. De bondsvoorzitter wordt ingeval van verhindering vervangen door de eerste vice-voorzitter of bij verhindering van deze laatste
door de tweede vice-voorzitter, of indien ook deze verhinderd is door een door het bondsbestuur aan te wijzen medebestuurslid.
Artikel 15
1. Met inachtneming van de beperkingen volgens de Statuten, het Reglement Amateurvoetbal en het Reglement Betaald Voetbal is
het bondsbestuur belast met het besturen van de KNVB.
2. a. Het bondsbestuur is bevoegd te handelen binnen een door de bondsvergadering jaarlijks vastgestelde begroting, alsmede
om met inachtneming van het onder b bepaalde, meerjarige verplichtingen tot een tijdsduur van vijf jaar aan te gaan.
b. Daarnaast is het bondsbestuur met voorafgaande goedkeuring van de bondsvergadering bevoegd tot:
het aangaan van verplichtingen met een tijdsduur langer dan vijf jaar;
het aangaan van verplichtingen voor leden van de KNVB;
het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden, en bezwaren van registergoederen;
het sluiten van overeenkomsten, waarbij de KNVB zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een
derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
3. Tot de taak van het bondsbestuur behoort onder meer:
a. vertegenwoordiging van de KNVB, nationaal zowel als internationaal;
b. benoeming van commissies, voor zover dit niet aan anderen is opgedragen;
c. het beheer van de geldmiddelen, voorzover een van de sectiebesturen daarmede niet is belast;
d. zorg voor voorlichting en publiciteit, waaronder begrepen het aanwijzen en in stand houden van een medium voor de
publicatie van officiële mededelingen van of vanwege het bondsbestuur;
e. beslissing in competentiegeschillen, binnen de KNVB;
f. zorg voor het personeelsbeleid;
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het vaststellen van een onderscheidingsregeling, die binnen de gehele KNVB van toepassing is, zulks met inachtneming van
het bepaalde in artikel 6 lid 4 van deze Statuten.
Het bondsbestuur kan zijn taken en bevoegdheden geheel of gedeeltelijk delegeren.
Het dagelijks bestuur bestaat uit de bondsvoorzitter en de beide vice-voorzitters.

Artikel 16
1. Het bondsbestuur is bevoegd de uitvoering van besluiten van de sectiebesturen of van de algemene vergadering van een sectie,
die het in strijd acht met de belangen van de KNVB of van haar organen, binnen een week nadat deze te zijner kennis zijn
gekomen, op te schorten.
2. In geval van opschorting is het bondsbestuur verplicht om het desbetreffende bestuursbesluit binnen veertien dagen na de
opschorting in een (gezamenlijke) vergadering met het desbetreffende sectiebestuur te bespreken, bij gebreke waarvan de
opschorting komt te vervallen.
3. Indien het overleg, genoemd in het vorige lid, niet leidt tot het ongedaan maken van de opschorting of tot intrekking van het
bestuursbesluit, heeft het bondsbestuur de bevoegdheid het bestuursbesluit wegens strijd met de belangen van de KNVB te
wijzigen of te vernietigen.
4. Het bondsbestuur is verplicht een besluit van een algemene vergadering van een sectie, waarvan het de uitvoering heeft
opgeschort, voor te leggen aan de eerstvolgende bondsvergadering, die het besluit kan vernietigen.
Artikel 17
1. Het bondsbestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste drie leden van het bestuur wensen. De vergadering wordt
gehouden binnen veertien dagen, nadat een daartoe strekkend verzoek - onder opgave van de te behandelen onderwerpen - is
binnengekomen bij de directie, die zorgdraagt voor het bijeenroepen van de vergadering.
2. Indien in een vergadering van het bondsbestuur niet alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt, indien ten minste drie
leden dat wensen, de behandeling van een geagendeerd onderwerp aangehouden tot de volgende vergadering. Alsdan beslist de
vergadering of het onderwerp zal worden behandeld.
3. a. Het bondsbestuur kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen indien meer dan de helft van het aantal bondsbestuursleden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
b. Alle besluiten worden genomen met een meerderheid van stemmen, met dien verstande dat ter bepaling van die
meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen de ongeldige stemmen, genoemd in artikel 25 lid 6 van deze Statuten,
worden afgetrokken, tenzij de wet of deze Statuten anders bepalen.
c. Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter.
4. Het door de bondsvoorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de
inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
5. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vierde lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt het
te nemen besluit schriftelijk vastgelegd, en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze
nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
6. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of drie leden van het bondsbestuur anders
wensen.
7. Een bondsbestuurslid kan ter vergadering niet meer dan één mandaat vervullen.
8. Ongeldige stemmen worden als niet-uitgebracht aangemerkt.
9. De besluitvorming van het bondsbestuur kan ook buiten vergadering geschieden, mits alle bondsbestuursleden hun stem voor het
betrokken voorstel hebben uitgebracht.
10. Omtrent onderwerpen, welke niet in de oproeping zijn vermeld en welker behandeling niet alsnog is aangekondigd, kan niet
rechtsgeldig worden besloten, tenzij het besluit wordt aangenomen in een bondsbestuursvergadering, waarin alle bestuursleden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Artikel 18 – Organisatie
1. a. De KNVB kent twee secties, te weten de sectie amateurvoetbal en de sectie betaald voetbal.
b. De secties regelen de zaken, die uitsluitend de eigen sectie betreffen. De taken en bevoegdheden van de secties zijn
vastgelegd in afzonderlijke reglementen die door de algemene vergadering van de desbetreffende secties worden
vastgesteld en kunnen worden gewijzigd.
2. a. Iedere sectie wordt geleid door een sectiebestuur, dat verantwoording verschuldigd is aan de algemene vergadering van die
sectie.
b. Een sectiebestuur is bevoegd te handelen binnen de door de algemene vergadering van de sectie jaarlijks vastgestelde
begroting, alsmede om meerjarige verplichtingen tot een tijdsduur van vijf jaar aan te gaan. Daarnaast is het sectiebestuur
bevoegd met voorafgaande toestemming van de desbetreffende algemene vergadering verplichtingen met een tijdsduur
langer dan vijf jaar aan te gaan.
c. Een sectiebestuur is verplicht om met betrekking tot besluiten die naar het oordeel van één der secties of van het
bondsbestuur mede de belangen van de andere sectie raken, overleg te plegen met het bestuur van die sectie. Komen de
besturen niet tot overeenstemming dan beslist het bondsbestuur.
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d.

3.

4.

5.
6.
7.

De van de besluitvorming in een bestuursvergadering of in een algemene vergadering van een sectie opgemaakte notulen
dienen door de secretaris van de desbetreffende vergadering binnen vijftien dagen na de desbetreffende vergadering ter
kennis gebracht te worden van het bondsbestuur.
a. De algemene vergadering amateurvoetbal stelt districten in en heft deze op. Het bestuur amateurvoetbal bepaalt,
respectievelijk wijzigt de grenzen van ieder district.
b. Het bestuur amateurvoetbal stelt de kieskringen in en heft deze op, met in achtneming van het bepaalde in het Reglement
Amateurvoetbal.
c. Het bestuur amateurvoetbal is verantwoordelijk voor het voetbalwezen binnen de sectie amateurvoetbal.
a. De in dit artikel genoemde besturen en algemene vergaderingen zijn bevoegd commissies in te stellen met een specifieke
taakomschrijving. De leden van die commissies die door een algemene vergadering zijn ingesteld, worden gekozen door de
stemgerechtigde leden van die algemene vergadering.
b. Genoemde besturen zijn tevens bevoegd om - met behoud van hun verantwoordelijkheid - aan derden, die geen lid van de
KNVB behoeven te zijn, het verrichten van werkzaamheden al dan niet tegen betaling op te dragen.
De KNVB en haar organen worden bij de uitvoering van haar taken bijgestaan door de arbeidsorganisatie van de KNVB.
De besturen en alle overige organen van de KNVB kunnen taken en bevoegdheden geheel of gedeeltelijk delegeren aan de
arbeidsorganisatie. De besturen en/of organen blijven verantwoordelijk.
De organisatie van de KNVB, alsmede de taken en bevoegdheden van haar organen worden nader uitgewerkt in het Algemeen
Reglement en/of in andere reglementen.

Artikel 19 – Vertegenwoordiging
1. De KNVB wordt - behoudens procuratie - in en buiten rechte vertegenwoordigd door:
het bondsbestuur;
de bondsvoorzitter;
een vice-voorzitter;
een lid van het bondsbestuur;
de directie;
de secretaris-generaal of diens plaatsvervanger uitsluitend voor zover het internationale aangelegenheden betreft, in het
bijzonder de vertegenwoordiging bij de FIFA, de UEFA, de Europese Unie of andere internationale
samenwerkingsverbanden.
2. Binnen de door de desbetreffende algemene vergadering van een sectie vastgestelde begroting komt
vertegenwoordigingsbevoegdheid toe aan:
a. de directeur-bestuurder amateurvoetbal of diens plaatsvervanger, en, indien het bestuur amateurvoetbal uit meer dan een
persoon bestaat, de leden van het bestuur amateurvoetbal;
b. de directeur-bestuurder betaald voetbal of diens plaatsvervanger, en, indien het bestuur betaald voetbal uit meer dan een
persoon bestaat, de leden van het bestuur betaald voetbal;
c. de districtsmanagers voor aangelegenheden die uitsluitend het district betreffen.
3. Personen aan wie hetzij krachtens deze Statuten, hetzij krachtens volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend,
oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan van de
desbetreffende rechtshandelingen is besloten.
Overtreding hiervan kan noch door, noch aan de KNVB, de wederpartij of een derde worden tegengeworpen.
Artikel 20 – Bondsvergadering
1. De bondsvergadering vertegenwoordigt alle leden van de KNVB, genoemd in artikel 6 lid 1 van deze Statuten. Zij bestaat uit
zestig stemgerechtigde afgevaardigden: de bondsafgevaardigden.
2. Van de in het eerste lid genoemde bondsafgevaardigden worden er dertig gekozen door de algemene vergadering
amateurvoetbal en dertig door de algemene vergadering betaald voetbal.
3. De samenstelling en zittingsperiode van de algemene vergaderingen van de secties, alsmede voor wat betreft de sectie
amateurvoetbal de kandidaatstelling en verkiezing van de leden daarvan worden nader geregeld in het Reglement Betaald
Voetbal, respectievelijk het Reglement Amateurvoetbal. De leden van de algemene vergadering amateurvoetbal worden deels
direct deels indirect gekozen door bij de sectie amateurvoetbal ingedeelde gewone leden, genoemd in artikel 6 lid 2 van deze
Statuten overeenkomstig de regeling in het Reglement Amateurvoetbal.
4. De zittingsperiode van de gekozen bondsafgevaardigden vangt aan en eindigt de dag na de desbetreffende jaarvergadering,
zoals genoemd in artikel 21 lid 1 van de Statuten.
5. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 37 lid 4 van deze Statuten geldt dat de functie van bondsafgevaardigde eveneens
onverenigbaar is met:
de functie van aanklager binnen de KNVB;
het vervullen van een functie van werknemer bij de KNVB.
6. Bondsafgevaardigden hebben het recht van initiatief, amendement en interpellatie. Voorts heeft elke bondsafgevaardigde het
recht aan het bondsbestuur schriftelijke vragen te stellen, die door het bondsbestuur binnen één maand moeten worden
beantwoord.
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7.
8.

Iedere bondsafgevaardigde heeft vrij mandaat en brengt één stem uit.
Tot de bondsvergadering hebben toegang en het recht daarin het woord te voeren:
a. de ereleden;
b. de leden van het bondsbestuur;
c. de leden van een sectiebestuur;
d. de leden van de raad van toezicht amateurvoetbal;
e. de leden van de raad van commissarissen betaald voetbal;
f. de leden van de buitengewone commissie van beroep van de KNVB;
g. de leden van de reglementscommissie;
h. zij, die als zodanig door het bondsbestuur of door de bondsvergadering zijn aangewezen.

Artikel 21
1. a. Jaarlijks wordt ten minste één bondsvergadering gehouden.
b. De vergadering wordt gehouden in het najaar, tussen één november en eenendertig december.
2. Een buitengewone bondsvergadering wordt belegd, indien het bondsbestuur of ten minste zes bondsafgevaardigden zulks nodig
oordelen. In laatstgenoemd geval moet de wens daartoe onder opgave van en met toelichting op het te behandelen onderwerp
schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan het bondsbestuur.
3. Een vergadering genoemd in het vorige lid wordt binnen vier weken na ontvangst van het daartoe strekkend verzoek door het
bondsbestuur uitgeschreven, bij gebreke waarvan de verzoekers bevoegd zijn zelf tot die bijeenroeping over te gaan op de wijze
waarop het bondsbestuur een bondsvergadering bijeen roept.
4. De oproepingstermijn van de in dit artikel genoemde bondsvergaderingen bedraagt ten minste drie weken, de dag van de
oproeping en van de vergadering niet meegerekend. De oproeping geschiedt in opdracht van de bondsvoorzitter via het door het
bondsbestuur voor publicaties aangewezen medium. In bijzondere gevallen - zulks ter beoordeling van het bondsbestuur - kan
deze termijn worden verkort.
5. Het bondsbestuur bepaalt waar in Nederland en wanneer de bondsvergaderingen genoemd in dit artikel worden gehouden,
behalve in het geval genoemd in het laatste gedeelte van lid 3, in welk geval de verzoekers zulks kunnen bepalen.
Artikel 22
1. De bondsvergaderingen zijn openbaar. Alle leden hebben toegang voorzover de plaatsruimte dit toelaat, doch mogen aan de
beraadslagingen niet deelnemen.
2. Een bondsvergadering gaat in een besloten zitting over, indien de bondsvoorzitter, twee leden van het bondsbestuur of vijf
bondsafgevaardigden dit wensen. Tot een besloten zitting hebben toegang: het bondsbestuur, de bondsafgevaardigden,
adviserende leden en al diegenen die door de bondsvergadering worden toegelaten.
3. De bondsvergadering beslist in een besloten zitting of de redenen die tot het aanvragen van de besloten zitting hebben geleid
voldoende zijn geweest om het besluit te dragen.
4. Omtrent hetgeen in de besloten zitting is behandeld, kan geheimhouding worden opgelegd aan hen die daarbij tegenwoordig of
vertegenwoordigd waren.
Artikel 23
1. Aan de bondsvergadering komen in de KNVB alle bevoegdheden toe, die niet door wet of Statuten aan andere organen zijn
opgedragen.
2. De aan de bondsvergadering toekomende wetgevende macht betreft de bevoegdheid om de Statuten en de in dit lid genoemde
reglementen te wijzigen en/of aan te vullen:
a. Algemeen Reglement;
b. Reglement Amateurbepalingen;
c. Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen, Opleidingsvergoeding en Solidariteitsbijdrage;
d. Reglement Landelijke Jeugdcompetities;
e. Reglement Buitengewone Tuchtrechtspraak;
f. Arbitragereglement;
g. Dopingreglement KNVB;
h. Reglement Centrale Tuchtrechtspraak Doping KNVB;
i. Reglement Seksuele Intimidatie KNVB;
j. Reglement Centrale Tuchtrechtspraak Seksuele Intimidatie KNVB;
k. overige reglementen, die door de bondsvergadering worden vastgesteld.
Artikel 24
1. De conceptagenda en de definitieve agenda van een bondsvergadering, genoemd in artikel 21 lid 1 van deze Statuten worden ten
minste twee maanden respectievelijk twee weken voor de bondsvergadering via het door het bondsbestuur voor publicaties
aangewezen medium ter kennis van de leden gebracht en aan de bondsafgevaardigden en adviserende leden van de
bondsvergadering toegezonden.
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2.

3.

4.

De agenda van de bondsvergadering bevat onder meer:
1. Vaststelling van de notulen van de vorige bondsvergadering;
2. Vaststelling van de begroting voor het lopende boekjaar;
3. Jaarverslag;
4. Verslag van de financiële commissie van de KNVB;
5. Vaststelling van het financieel verslag over het afgelopen boekjaar;
6. Het verlenen van kwijting aan het bondsbestuur;
7. Mededeling van de uitslag van de verkiezing van de leden van het bondsbestuur;
8. Mededeling van de uitslag van de verkiezing van het college van arbiters en de reglementscommissie;
9. Eventuele vaststelling van voorgestelde reglementswijzigingen en/of bekrachtiging van uitvoeringsbesluiten en/of van
wijzigingsbesluiten genoemd in artikel 31 lid 3 van deze Statuten;
10. Rondvraag.
Voorstellen worden aan de agenda van de bondsvergadering toegevoegd, indien deze voorstellen, voorzien van een toelichting,
uiterlijk drie weken voor de dag van de bondsvergadering schriftelijk bij het bondsbestuur zijn ingediend door hetzij:
a. ten minste vier bondsafgevaardigden;
b. de algemene vergadering amateurvoetbal;
c. de algemene vergadering betaald voetbal.
Het bondsbestuur is bevoegd later ingekomen voorstellen, moties en vragen of eigen voorstellen, voorzien van een toelichting, op
de agenda te plaatsen.

Artikel 25 – Besluitvorming, stemmingen en verslaglegging
1. a. De bondsvergadering kan slechts geldige besluiten nemen indien meer dan de helft van de onderscheidenlijk door de
algemene vergaderingen amateurvoetbal en betaald voetbal gekozen bondsafgevaardigden blijkens de presentielijst ter
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
b. Indien de onder a genoemde bondsafgevaardigden niet binnen een uur na het tijdstip waarop de bondsvergadering zou
aanvangen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt binnen vier weken een tweede vergadering bijeengeroepen en
gehouden, waarin over de voor de vorige vergadering geagendeerde onderwerpen - ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde bondsafgevaardigden - met meerderheid kan worden besloten.
2. Elke bondsafgevaardigde kan als schriftelijk gemachtigde van slechts één andere bondsafgevaardigde uit zijn sectie een stem
uitbrengen.
3. Besluiten worden genomen met een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, met dien verstande dat ter bepaling van
die meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen de ongeldige stemmen genoemd in lid 6 worden afgetrokken, tenzij de wet
of deze Statuten anders bepalen.
4. De stemming over personen geschiedt schriftelijk, die over zaken mondeling, tenzij de bondsvoorzitter of de bondsvergadering
een schriftelijke stemming wenselijk acht.
5. Indien een schriftelijke stemming is verlangd, benoemt de bondsvoorzitter een stembureau van drie personen. Het stembureau
opent de stembiljetten en beslist over de geldigheid van iedere uitgebrachte stem.
6. Ongeldig zijn stembiljetten die:
a. blanco zijn;
b. zijn ondertekend;
c. onleesbaar zijn;
d. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
e. de naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is;
f. voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
g. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon, die bedoeld is.
7. a. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige
stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden.
Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, dan vindt herstemming
plaats over de personen, die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen.
b. Heeft slechts één persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt herstemming plaats over hem en degene die
het op één na hoogste aantal stemmen heeft verkregen. Zijn er meer personen die het op één na hoogste aantal stemmen
hebben verkregen, dan vindt over hen eerst een tussenstemming plaats om uit te maken wie de kandidaat wordt voor de
herstemming.
c. Zowel bij tussenstemming als bij herstemming(en) is hij gekozen die de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen
heeft verkregen. Staken bij deze stemmingen de stemmen dan benoemt het bondsbestuur een commissie, bestaande uit 2
bondsafgevaardigden vanuit amateurvoetbal en 2 bondsafgevaardigden vanuit betaald voetbal op voordracht van de
desbetreffende geledingen en een onafhankelijk voorzitter, met als opdracht een bindende voordracht te doen aan de
bondsvergadering. De commissie bepaalt zelfstandig haar werkwijze waarbij zij zonder last of ruggespraak dient te
functioneren.
8. Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, is het voorstel verworpen.
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9.

a.

Het in de bondsvergadering door de bondsvoorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd
voorstel.
b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit
schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering dit verlangt of wanneer de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde - wanneer een bondsafgevaardigde dit
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
10. Van het verhandelde in een bondsvergadering worden door de door het bondsbestuur aangestelde ambtelijk secretaris notulen
gemaakt. De ambtelijk secretaris kan hiervoor een notulist aanwijzen. De notulen worden ter kennis gebracht van de
stemgerechtigde en adviserende leden van de bondsvergadering en worden in de eerstvolgende bondsvergadering vastgesteld.
Artikel 26 – Geldmiddelen
1. De inkomsten van de KNVB of van haar organen bestaan uit contributies, heffingen, toto- en lotto-uitkeringen, subsidies,
sponsorgelden en andere baten.
2. Alle door leden aan de KNVB of aan één van haar organen verschuldigde bedragen moeten binnen dertig dagen na opvordering
worden voldaan. Bij betalingen na de vervaldag is een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met twee
procent.
3. a. De leden zijn verplicht jaarlijks aan de KNVB de contributie te voldoen, die de bondsvergadering, de algemene vergadering
amateurvoetbal dan wel de algemene vergadering betaald voetbal heeft vastgesteld.
b. De onder a genoemde contributie wordt jaarlijks vermeerderd met het door de bondsvergadering voor alle leden vast te
stellen aandeel in de premie voor de collectieve Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering en de collectieve
ongevallenverzekering.
4. Vrijgesteld van contributie zijn:
a. ereleden van de KNVB;
b. ereleden van de districten.
Artikel 27 – Begroting
1. Ieder jaar wordt door het bondsbestuur een ontwerpbegroting opgemaakt, die in de jaarvergadering, zoals genoemd in artikel 21
lid 1 van de Statuten ter vaststelling aan de bondsvergadering wordt voorgelegd.
2. De ontwerpbegroting bevat drie hoofdstukken, te weten: KNVB, de sectie amateurvoetbal en de sectie betaald voetbal.
3. De door de sectiebesturen ontworpen en door de algemene vergaderingen van de secties vast te stellen begrotingen worden
tijdig aan het bondsbestuur aangeboden.
4. Indien op een begroting genoemd in lid 3 van dit artikel door het bondsbestuur aanmerkingen worden gemaakt, wordt deze
voorzien van deze aanmerkingen terugverwezen naar het desbetreffende sectiebestuur, dat, indien de aanmerkingen van het
bondsbestuur niet worden overgenomen, het recht heeft zijn begroting ongewijzigd ter vaststelling voor te leggen aan zijn
algemene vergadering.
Artikel 28 – Geldelijk beheer
1. Het bondsbestuur voorziet in het geldelijk beheer met inachtneming van het bepaalde in artikel 15 lid 2 en 3 van de Statuten en
stelt hiervoor voorschriften vast.
2. De daarvoor in aanmerking komende middelen van de KNVB worden door het bondsbestuur belegd.
Artikel 29 – Saldo
1. Van een voordelig saldo van de KNVB-rekening van een afgelopen boekjaar kan een door de bondsvergadering te bepalen
gedeelte worden toegevoegd aan de reserve.
2. Het gedeelte van het voordelige saldo van de KNVB-rekening dat niet aan de reserve wordt toegevoegd, wordt gelijkelijk
toegedeeld aan de sectie amateurvoetbal en de sectie betaald voetbal.
3. Van het nadelig saldo van de KNVB-rekening van een afgelopen boekjaar kan een gedeelte worden onttrokken aan de reserves.
4. Het gedeelte van het nadelig saldo van de KNVB-rekening dat niet aan de reserves wordt toegerekend, wordt gelijkelijk verhaald
op de sectie amateurvoetbal en de sectie betaald voetbal.
5. Zowel het nadelig saldo van de rekening van de sectie amateurvoetbal als het nadelig saldo van de rekening van de sectie
betaald voetbal komen ten laste van de desbetreffende sectierekening.
Artikel 30 – Rekening en verantwoording
1. Het bondsbestuur doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, aan de bondsvergadering rekening en verantwoording over
zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
2. Voordat het bondsbestuur de in lid 1 genoemde bescheiden overlegt aan de bondsvergadering dienen deze bescheiden ter
controle te worden voorgelegd aan een door de bondsvergadering aangewezen registeraccountant.
3. Gelijktijdig met de overlegging van de in lid 1 genoemde bescheiden aan de bondsvergadering dient een verklaring van de in lid 2
genoemde registeraccountant omtrent de getrouwheid van de stukken aan de bondsvergadering te worden overgelegd.
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Artikel 31 – Statuten, reglementen, uitvoeringsbesluiten en wijzigingsbesluiten
1. a. Statutenwijzigingen treden in werking zodra van de statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt en deze is gepasseerd.
b. Nieuwe reglementen of wijzigingen in reglementen treden in werking op de eenentwintigste dag na de dag waarop de
desbetreffende algemene vergadering het besluit tot vaststelling of wijziging van het reglement heeft aangenomen, tenzij
anders zal worden bepaald.
2. Van iedere vaststelling of wijziging van de Statuten alsmede van een reglement wordt mededeling gedaan via het door het
bondsbestuur voor publicaties aangewezen medium onder vermelding van de datum van inwerkingtreding en met letterlijke
weergave van de tekst van de aangenomen bepaling(en).
3. a. Het bondsbestuur en de sectiebesturen amateurvoetbal en betaald voetbal zijn bevoegd om in spoedeisende gevallen waarin
de Statuten of reglementen niet voorzien, voor de duur van ten hoogste één jaar een uitvoeringsbesluit vast te stellen. Een
dergelijk besluit dient aan de eerstvolgende bondsvergadering respectievelijk algemene vergadering amateurvoetbal of
algemene vergadering betaald voetbal ter bekrachtiging te worden voorgelegd.
b. Het bondsbestuur en het sectiebestuur betaald voetbal zijn bevoegd om in spoedeisende gevallen, voor de duur van ten
hoogste één jaar terzake van de hierna genoemde reglementen, gehoord de reglementscommissie, een wijzigingsbesluit vast
te stellen. Het voorgenomen besluit dient ten minste twee weken voor de vergadering van het desbetreffende bestuur
gepubliceerd te worden met vermelding van de termijn waarbinnen gereageerd kan worden aan dat bestuur.
Een dergelijk besluit dient aan de eerstvolgende bondsvergadering respectievelijk sectievergadering ter bekrachtiging te
worden voorgelegd, zulks op straffe van verval met ingang van een dag na de desbetreffende algemene vergadering. De
bevoegdheid van het bondsbestuur bestrijkt de volgende reglementen:
Algemeen Reglement;
Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen, Opleidingsvergoeding en Solidariteitsbijdrage;
Reglement Landelijke Jeugdcompetitie;
Dopingreglement KNVB;
Reglement Centrale Tuchtrechtspraak Doping KNVB;
Reglement Seksuele Intimidatie KNVB;
Reglement Centrale Tuchtrechtspraak Seksuele Intimidatie KNVB;
Reglement Kwaliteit- en Performancemodel Jeugdopleidingen;
Reglement Intermediairs;
Reglement Gezamenlijke Jeugdopleiding.
De bevoegdheid van het bestuur betaald voetbal bestrijkt alle reglementen betaald voetbal met uitzondering van het
Reglement Betaald Voetbal.
c. Een uitvoeringsbesluit respectievelijk een wijzigingsbesluit is bindend voor alle leden van de KNVB respectievelijk voor alle
onder een sectie ressorterende leden en heeft kracht van reglement.
4. Het in lid 3 bepaalde is niet van toepassing op uitvoeringsbesluiten, waarin heffingen, bedragen of percentages, welke voor een
bepaalde tijdsduur zullen gelden, worden vastgelegd.
5. Een uitvoeringsbesluit dan wel een wijzigingsbesluit is bindend voor de leden vanaf de dag dat het besluit via het door het
bondsbestuur voor publicaties aangewezen medium is gepubliceerd.
Artikel 32 – Reglementscommissie
1. De reglementscommissie bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven leden onder wie de voorzitter, die geen deel mogen
uitmaken van de bestuurlijke of wetgevende macht dan wel van commissies met een rechtsprekende taak en overige
tuchtrechtelijke organen binnen de KNVB.
2. De leden van de reglementscommissie worden op voordracht van het bondsbestuur of ten minste vijf bondsafgevaardigden
benoemd door de stemgerechtigde leden van de bondsvergadering. De voorzitter wordt in hoedanigheid benoemd en dient de
hoedanigheid van meester in de rechten of master of laws met civiel effect te bezitten.
3. De leden van de reglementscommissie worden benoemd voor de duur van drie jaren, met dien verstande dat voor zover mogelijk
jaarlijks een derde van de leden aftreedt, volgens een door de reglementscommissie op te maken rooster. Afgetreden leden
kunnen terstond worden herbenoemd met dien verstande dat de totale zittingstermijn ten hoogste twaalf jaren bedraagt.
4. De leden hebben zitting van de dag volgende op de jaarvergadering, zoals genoemd in artikel 21 lid 1 van de Statuten tot en met
de dag waarop de derde daaropvolgende najaarsvergadering wordt gehouden.
5. In geval van een tussentijdse vacature kunnen het bondsbestuur of ten minste vijf bondsafgevaardigden, schriftelijk een nieuw lid
aan de leden van de bondsvergadering voordragen. Indien geen van de stemgerechtigde leden bezwaar maakt binnen de door
het bondsbestuur gestelde termijn, wordt het nieuwe lid aangesteld door het bondsbestuur tot de eerstvolgende
bondsvergadering, voor welke de procedure als genoemd in lid 2 van dit artikel zal worden gevolgd. Het aldus benoemde lid
neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
6. De directie voorziet in de secretariaatsbijstand ten behoeven van de reglementscommissie. De secretaris van de
reglementscommissie dient te beschikken over een juridische vooropleiding.
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Indien de voorzitter zulks nodig oordeelt, is hij bevoegd om voor behandeling van een verzoek genoemd in artikel 33 van deze
Statuten een kamer van drie leden in te stellen en daarvan de samenstelling te regelen. De kamer die met de uitleg van een
bepaling is belast, wordt aangemerkt als de reglementscommissie.
Leden van de reglementscommissie mogen niet aan de behandeling van een zaak deelnemen, indien zij bij de zaak betrokken
zijn of zijn geweest, hetzij persoonlijk, hetzij door een van hun functies, hetzij als lid en/of donateur van een vereniging, stichting,
naamloze vennootschap of besloten vennootschap die bij de desbetreffende zaak betrokken is of is geweest, dan wel indien zij op
enigerlei wijze betrokken zijn bij de hiervoor bedoelde vereniging, stichting, naamloze vennootschap of besloten vennootschap.

Artikel 33 – Taken reglementscommissie
1. De reglementscommissie heeft tot taak het adviseren over aangelegenheden de Statuten, reglementen of andere regelingen en
besluiten van algemene strekking betreffende.
2. a. Indien onduidelijkheid bestaat over de betekenis van een bepaling in de Statuten, een reglement of een andere regeling of
besluit van algemene strekking, kan een lid of orgaan van de KNVB aan de reglementscommissie vragen om uitleg van deze
bepaling.
b. Indien een bepaalde zaak aanhangig is bij:
een orgaan genoemd in de Statuten of reglementen van de KNVB;
het college van arbiters;
een ander rechtsprekend orgaan van de KNVB;
een orgaan van de KNVB, waaraan het nemen van bepaalde besluiten exclusief is toevertrouwd,
kan uitsluitend dit orgaan om uitleg van de desbetreffende bepaling vragen.
3. De reglementscommissie zal binnen zes weken na ontvangst van een schriftelijk verzoek daartoe uitspraak doen met betrekking
tot de desbetreffende vraag. De reglementscommissie kan deze termijn verlengen met nog één termijn van ten hoogste zes
weken indien zij het nodig oordeelt om andere personen te horen en/of anderszins nadere informatie in te winnen.
4. De uitspraken van de reglementscommissie naar aanleiding van een verzoek als bedoeld in lid 2 onder a zijn voor alle leden
bindend, met dien verstande dat een latere uitspraak van de reglementscommissie een eerdere uitspraak van een rechtsprekend
orgaan van de KNVB niet kan aantasten.
5. Op uitspraken van de reglementscommissie is artikel 8 lid 4 van deze Statuten van overeenkomstige toepassing.
6. De uitspraken van de reglementscommissie dienen ter kennis van de leden te worden gebracht op de wijze als nader in het
Algemeen Reglement geregeld.
Artikel 34 – Statutenwijzigingen
1. De Statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de bondsvergadering, waartoe werd opgeroepen met de
mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De oproepingstermijn bedraagt ten minste drie weken,
de dag der oproeping en der vergadering niet meegerekend.
2. Zij die de oproeping tot de bondsvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten
minste veertien dagen voor de bondsvergadering het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen,
schriftelijk ter kennis van de bondsafgevaardigden en van de adviserende leden van de bondsvergadering brengen. Tevens
dienen zij vijf dagen voor de bondsvergadering een afschrift van het voorstel op het bondsbureau en de districtsbureaus voor de
leden ter inzage te leggen en te houden tot na afloop van de dag waarop de bondsvergadering wordt gehouden. Bovendien dient
het voorstel via het door het bondsbestuur voor publicaties aangewezen medium te worden gepubliceerd. Het voorstel moet zijn
voorzien van een duidelijke toelichting.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste tweederde van de uitgebrachte stemmen in een bondsvergadering waarin ten
minste tweederde van het aantal bondsafgevaardigden blijkens de presentielijst aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet
tweederde van het aantal bondsafgevaardigden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken een tweede
vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest,
ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bondsafgevaardigden kan worden besloten, met een tweederde
meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. Het bepaalde in artikel 21 lid 4 van deze Statuten is van toepassing. In dat
geval is de minimum termijn voor oproeping één week.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit laatste tijdstip wordt
mededeling gedaan via het door het bondsbestuur voor publicaties aangewezen medium, met letterlijke weergave van de tekst
van de aangenomen wijziging.
5. Iedere bondsbestuurder afzonderlijk is gerechtigd een akte tot statutenwijziging te doen verlijden ten overstaan van de door het
bondsbestuur daartoe aangewezen notaris.
Artikel 35 – Ontbinding en vereffening
1. Tot het ontbinden van de KNVB kan slechts worden besloten door een uitdrukkelijk daartoe bijeengeroepen bondsvergadering
met ten minste tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin ten minste tweederde van het aantal
bondsafgevaardigden blijkens de presentielijst aanwezig of vertegenwoordigd is. Het bepaalde in artikel 34 lid 1, 2 en 3 van deze
Statuten is van overeenkomstige toepassing.
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De bondsvergadering, die tot ontbinding besluit, bepaalt tevens de wijze van afwikkeling, met dien verstande dat het
bondsbestuur met de vereffening zal zijn belast.
Dit artikel kan niet worden gewijzigd zodra een voorstel tot ontbinding is aanhangig gemaakt.
Een batig saldo wordt, nadat aan alle verplichtingen jegens het personeel van de KNVB of één van haar organen is voldaan, ter
beschikking gesteld voor een doel dat ten goede komt aan de lichamelijke ontwikkeling van het Nederlandse volk.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze Statuten zoveel mogelijk van kracht.

Artikel 36 – Beklemd vermogen
1. Het vermogen dat de KNVB heeft verkregen als gevolg van fusie met de vereniging KNVB Clubsupport en de vruchten daarvan,
hierna te noemen het "beklemd vermogen", worden door de KNVB afzonderlijk geadministreerd en toegevoegd aan een daartoe
aangehouden reserve.
2. Met inachtneming van het in lid 3 bepaalde, mag het beklemd vermogen uitsluitend worden aangewend voor het ontwerpen,
introduceren en exploiteren van een geautomatiseerd toegangs- en autorisatiesysteem voor stadions in Nederland waarin betaald
voetbal activiteiten plaatsvinden, dat beoogt:
de service aan het Nederlands voetbalpubliek aanzienlijk te verbeteren;
het financieel beheer en de controle daarop op clubniveau op een bedrijfsmatige manier te realiseren;
het comfort voor en de veiligheid van het publiek in de stadions te vergroten;
en voorts al hetgeen daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt, alles in de ruimste zin van het woord.
3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:18 lid 6 Burgerlijk Wetboek mag het beklemd vermogen slechts met toestemming van
de rechter geheel of gedeeltelijk anders worden besteed dan in lid 2 van dit artikel is bepaald.
Artikel 37 – Onverenigbaarheden
1. Een functie in de wetgevende macht is onverenigbaar met:
een functie in de bestuurlijke macht, de raad van toezicht amateurvoetbal en/of de raad van commissarissen betaald voetbal;
en/of
een functie in de rechtsprekende macht.
Een functie in de wetgevende macht is voorts onverenigbaar met een betaalde of onbetaalde (neven-)functie/werkzaamheid die
naar het oordeel van de desbetreffende vergadering kan meebrengen dat het belang van de KNVB en/of de desbetreffende sectie
niet met de vereiste integriteit en/of objectiviteit wordt nagestreefd.
2. Een functie in de bestuurlijke macht, de raad van toezicht amateurvoetbal en/of de raad van commissarissen betaald voetbal is
onverenigbaar met:
een functie in de rechtsprekende macht; en/of
een functie in de wetgevende macht.
Een functie in de bestuurlijke macht, de raad van toezicht amateurvoetbal en/of de raad van commissarissen betaald voetbal is
voorts onverenigbaar met een betaalde of onbetaalde (neven-) functie/werkzaamheid die naar het oordeel van het tot benoeming
van de desbetreffende functionaris bevoegde orgaan kan meebrengen dat het belang van de KNVB en/of de desbetreffende
sectie niet met de vereiste integriteit en/of objectiviteit wordt nagestreefd.
3. Een functie in de rechtsprekende macht is onverenigbaar met:
een functie in de wetgevende macht; en/of
een functie in de bestuurlijke macht, de raad van toezicht amateurvoetbal en/of de raad van commissarissen betaald voetbal.
Een functie in de rechtsprekende macht is voorts onverenigbaar met een betaalde of onbetaalde (neven-)functie/werkzaamheid
die naar het oordeel van het tot benoeming van de desbetreffende functionaris bevoegde orgaan kan meebrengen dat het belang
van de KNVB en/of de desbetreffende sectie niet met de vereiste integriteit en/of objectiviteit wordt nagestreefd.
4. Het bepaalde in lid 1, 2 en 3 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid om aanvullende regels te stellen betreffende
onverenigbaarheden in de reglementen en/of door het desbetreffende bestuur vast te stellen nadere regels.
5. Een lid van een orgaan behorende tot de wetgevende, bestuurlijke of rechtsprekende macht dient met onmiddellijke ingang af te
treden indien hij niet langer voldoet aan de eisen genoemd in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel, alsmede de eisen bedoeld in lid 4
van dit artikel.
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Artikel 1 – Aanmelding voor lidmaatschap
1. De wijze van aanmelding van de in artikel 6 lid 2 onder a, b, c en d van de Statuten genoemde rechtspersonen en natuurlijke
personen, alsmede donateurs die tot een sectie wensen te worden toegelaten, wordt nader geregeld in het Reglement
Amateurvoetbal respectievelijk het Reglement Betaald Voetbal.
2. a. Aanmelding voor het lidmaatschap van de KNVB door de in artikel 6 lid 2 onder e van de Statuten genoemde personen,
geschiedt door een schriftelijk verzoek in te dienen bij het bondsbestuur van de KNVB.
b. Donateurs, die tot de KNVB wensen te worden toegelaten, dienen daartoe schriftelijk een verzoek in bij het bondsbestuur van
de KNVB.
c. Het bondsbestuur beslist zo spoedig mogelijk over de in dit lid genoemde verzoeken.
d. Het bondsbestuur kan aan de verkrijging van het in dit lid genoemde lidmaatschap, alsmede aan de toelating als donateur
voorwaarden verbinden.
Artikel 2 – Verplichtingen van de leden
1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van de Statuten verplicht ieder lid, genoemd in artikel 6 lid 2 onder a, b en c van
de Statuten, zich:
a. desgevraagd op een eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven, zowel mondeling als schriftelijk, te
verstrekken aan een orgaan van de bestuurlijke en/of rechtsprekende macht en de aanklager, dan wel aan een door een van
deze organen aangewezen ander orgaan;
b. te zorgen dat haar statuten en reglementen geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de Statuten en reglementen van
de KNVB of met uitvoeringsbesluiten en wijzigingsbesluiten van het bondsbestuur en/of van een sectiebestuur;
c. geen onderlinge overeenkomsten te sluiten, waarvan de tekst of strekking in strijd is met de Statuten en reglementen van de
KNVB en/of met de besluiten van één van haar organen;
d. zonder goedkeuring van de sectiebesturen geen overeenkomsten te sluiten, waardoor bindingen ontstaan tussen enerzijds
een vereniging toegelaten tot de sectie amateurvoetbal en anderzijds een betaaldvoetbalorganisatie, toegelaten tot de sectie
betaald voetbal;
e. mede-aansprakelijk te zijn voor financiële verplichtingen, welke haar leden, dan wel degenen, die in competities voor een
stichting, naamloze vennootschap of besloten vennootschap uitkomen of daarin een functie bekleden, tegenover de KNVB
hebben;
f. zorg te dragen, dat steeds onder berusting van de KNVB een waarborgsom van € 500,- is;
g. van alle leden, spelers, oefenmeesters/trainers en andere functionarissen een registratie bij te houden, waarin de gegevens
zijn vermeld waarvan aantekening door de KNVB wordt verlangd en deze registraties bij de KNVB aan te melden;
h. zorg te dragen, dat alle leden, spelers, oefenmeesters/trainers en andere functionarissen lid zijn van de KNVB;
i. alle mutaties in de door het lid aan te houden registraties van leden, spelers, oefenmeesters/trainers en andere
functionarissen onverwijld aan het districtsbureau van de KNVB door te geven;
j. notulen van leden- en bestuursvergaderingen te maken en jaarverslagen uit te brengen;
k. het boekjaar van de leden genoemd in artikel 6 lid 2 onder a, b en c van de Statuten te doen samenvallen met dat van de
KNVB, behoudens dispensatie van het desbetreffende sectiebestuur, in welk geval het verenigingsjaar dient samen te vallen
met het kalenderjaar;
l. een regelmatige boekhouding te voeren, zodanig dat
de inkomsten en uitgaven regelmatig worden geadministreerd;
jaarlijks aan de KNVB een financieel verslag wordt gepresenteerd, bestaande uit een exploitatierekening, een staat van
bezittingen en schulden en een begroting, waar nodig voorzien van toelichting;
alle haar toebehorende gelden verantwoord worden in de boekhouding en het financieel verslag, volgens de regels
daarvoor vastgesteld door het bestuur amateurvoetbal casu quo het bestuur betaald voetbal;
m. indien het leden betreft die ressorteren onder de sectie amateurvoetbal, de slotafrekening te laten goedkeuren door het
bestuur amateurvoetbal;
n. bij de ontbinding van de club het batig saldo alleen ten goede te laten komen aan een instelling die zich een maatschappelijk
doel ten doel stelt;
o. naar keuze van en op eerste aanzegging aan een orgaan van de bestuurlijke of rechtsprekende macht, dan wel aan een door
één van hen hiervoor aangewezen deskundige op een door het orgaan of de deskundige te bepalen plaats en tijdstip, de
volledige verenigingsboekhouding, magazijnadministratie, notulen en overige bescheiden:
1. ter beschikking te stellen of
2. ter inzage te verstrekken of
3. hiervan afschriften te verstrekken met dien verstande dat door of namens het desbetreffende orgaan desgewenst
kopieën van deze stukken kunnen worden gemaakt;
p. geen betalingen te doen dan tegen afgifte van kwitantie of andere deugdelijke stukken, waaruit de gedane betaling blijkt.
Indien het uitgaven betreft, waarvoor gewoonlijk geen kwitanties worden afgegeven, noch andere bewijsstukken aanwezig
kunnen zijn, worden deze uitgaven verantwoord op behoorlijk gespecificeerde nota's en ondertekend door een daartoe
gemachtigde van de leden genoemd in artikel 6 lid 2 onder a, b en c van de Statuten;
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de hierboven genoemde bewijsstukken, alsmede de gehele administratie, gedurende ten minste zeven jaren te bewaren;
voor alle door haar elftallen te spelen wedstrijden waarbij entree wordt geheven, gebruik te maken van toegangsbewijzen
waarop de toegangsprijs en een doorlopend nummer zijn voorgedrukt;
s. een voorraadadministratie van de onder r genoemde toegangsbewijzen bij te houden;
t. één of meer van haar spelers, die gekozen is/zijn voor een vertegenwoordigend elftal, gelegenheid te geven voor dat elftal uit
te komen en aan de training daarvan deel te nemen. Indien een speler is gekozen voor een van de navolgende
vertegenwoordigende mannenelftallen:
nationaal A-elftal;
Jong Oranje/Olympisch elftal;
Onder 20;
Onder 19;
Onder 18,
geldt de verplichting als bedoeld in de eerste volzin van dit onderdeel t met inachtneming van het dienaangaande bepaalde in
de FIFA regelgeving (annex 1 van de FIFA Regulations on the Status and Transfers of Players);
u. niet toe te treden tot een niet door de KNVB erkende voetbalorganisatie, noch op enigerlei wijze deel te nemen aan een door
een dergelijke organisatie uitgeschreven voetbalwedstrijd of toernooi;
v. geen veld- en/of zaalvoetbalwedstrijden te spelen tegen of georganiseerd door een organisatie, die geen lid is van de KNVB,
zonder dat daarvoor vooraf toestemming is verleend door het bestuur, waaronder de klasse waarin haar eerste elftal in de
competitie uitkomt, ressorteert;
in geval een betaaldvoetbalorganisatie toegelaten tot de sectie betaald voetbal aan een dergelijke zaalvoetbalwedstrijd wil
deelnemen, behoeft zij voorafgaande toestemming van het bestuur amateurvoetbal;
w. te blijven voldoen aan de voorwaarden welke verbonden zijn aan het verkrijgen van het lidmaatschap, behoudens
dispensatie van het bestuur amateurvoetbal respectievelijk het bestuur betaald voetbal;
x. erop toe te zien dat leden, spelers, trainer-coaches, scheidsrechters, voor zover laatstgenoemden niet door de KNVB zijn
aangesteld, en andere functionarissen, zich onthouden van:
het wedden op het resultaat, de voortgang en/of het verloop van enige wedstrijd of competitie waarin hij deelneemt, of
heeft deelgenomen in dat seizoen dan wel waarin hij direct dan wel indirect enige mate van invloed heeft of kan hebben;
het wedden op enige andere aangelegenheid betreffende of gerelateerd aan enige club die deelneemt in een competitie
waarin hij deelneemt of heeft deelgenomen, gedurende het betreffende seizoen, waaronder doch niet uitsluitend de
overschrijving van spelers, de selectie van het team of disciplinaire sancties;
het wedden op het resultaat, de voortgang en/of het verloop van enige wedstrijd of competitie die wordt gespeeld in de
jeugdcompetities;
andere handelingen die gericht zijn op het onrechtmatig beïnvloeden van uitslagen van wedstrijden, waaronder doch niet
uitsluitend het direct dan wel indirect opdragen, toestaan en/of iemand in de gelegenheid te stellen om de hiervoor
genoemde weddenschappen aan te gaan.
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van de Statuten verplicht ieder lid, genoemd in artikel 6 lid 2 onder d en e van de
Statuten, zich:
a. desgevraagd op een eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven, zowel mondeling als schriftelijk, te
verstrekken aan een orgaan van de bestuurlijke en/of rechtsprekende macht en de aanklager, dan wel aan een door een van
deze organen aangewezen ander orgaan;
b. ter gelegenheid van een voetbalwedstrijd, hetzij voor, hetzij gedurende, hetzij na de wedstrijd, behoorlijk te gedragen en
zonodig mee te helpen bij het handhaven van de orde;
c. slechts met voorafgaande toestemming van het bevoegde bestuur uit te komen in dan wel mee te werken aan een training of
een wedstrijd, die niet door de KNVB, een door haar erkende organisatie of een FIFA/UEFA Match Agent is georganiseerd,
of waarvoor de vereiste toestemming niet is verleend;
d. goedkeuring te vragen aan de sectiebesturen voor het in enigerlei vorm functioneel betrokken zijn:
van bestuursleden en andere functionarissen binnen de sectie amateurvoetbal, bij de sectie betaald voetbal, behoudens
de technische en medische staf en het teammanagement werkzaam voor de spelers van de Women’s BeNe League;
van bestuursleden en andere functionarissen binnen de sectie betaald voetbal, bij de sectie amateurvoetbal, behoudens
de technische en medische staf en het teammanagement werkzaam voor de spelers van de Women’s BeNe League;
e. te onthouden van:
het wedden op het resultaat, de voortgang en/of het verloop van enige wedstrijd of competitie waarin hij deelneemt, of
heeft deelgenomen in dat seizoen dan wel waarin hij direct dan wel indirect enige mate van invloed heeft of kan hebben;
het wedden op enige andere aangelegenheid betreffende of gerelateerd aan enige club die deelneemt in een competitie
waarin hij deelneemt of heeft deelgenomen, gedurende het betreffende seizoen, waaronder doch niet uitsluitend de
overschrijving van spelers, de selectie van het team of disciplinaire sancties;
het wedden op het resultaat, de voortgang en/of het verloop van enige wedstrijd of competitie die wordt gespeeld in de
jeugdcompetities;
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-

3.

4.

5.

6.

andere handelingen die gericht zijn op het onrechtmatig beïnvloeden van uitslagen van wedstrijden, waaronder doch niet
uitsluitend het direct dan wel indirect opdragen, toestaan en/of iemand in de gelegenheid te stellen om de hiervoor
genoemde weddenschappen aan te gaan.
f.
tot het schriftelijk melden bij het sectiebestuur waaronder zij ressorteren indien zij verzoeken hebben ontvangen tot het
verrichten van handelingen die gericht zijn op het onrechtmatig beïnvloeden van uitslagen van wedstrijden.
Het is leden als genoemd in artikel 6 lid 2 van de Statuten niet toegestaan toegangsbewijzen voor wedstrijden, al dan niet tegen
betaling verkregen, voor een hogere prijs dan die waarvoor zij deze hebben verkregen, te verkopen, te verhandelen of op andere
wijze te trachten daaruit geldelijk voordeel te trekken.
Het is een lid als genoemd in artikel 6 lid 2 onder a, b of c van de Statuten niet toegestaan ten aanzien van een ander lid als
genoemd in artikel 6 lid 2 onder a, b of c van de Statuten waarvan elftallen uitkomen in dezelfde competitie als elftallen van het
eerstgenoemde lid, zodanige invloed uit te oefenen dat hij direct of indirect:
a. al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden 30% of meer van de stemrechten in de algemene
vergadering van het andere lid kan uitoefenen;
b. een doorslaggevende stem heeft in het bestuur, toezichthoudend orgaan en/of het management van het andere lid;
c. invloed heeft op de sportieve prestaties van het andere lid, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend wordt verstaan:
het in loondienst hebben van een trainer die zijn werkzaamheden ten aanzien van de in lid 4, 5 en 6 genoemde elftallen
mede verricht ten behoeve van het andere lid;
het hebben van zeggenschap in de opstelling van de in lid 4, 5 en 6 genoemde elftallen van het andere lid;
het uitlenen, voor zover reglementair toegestaan, van meer dan vijf spelers ten behoeve van de in lid 4, 5 en 6
genoemde elftallen van het andere lid;
d. een financiële bijdrage, exclusief de kosten voor uitgeleende spelers, levert aan het andere lid, die groter is dan 10% van de
begroting van het andere lid.
Indien en voor zover twee of meer leden als bedoeld in artikel 6 lid 2 onder a, b of c van de Statuten onder controle staan van één
natuurlijk persoon of één rechtspersoon, dan mogen de eerste elftallen van de desbetreffende leden niet deelnemen aan dezelfde
competitie. In dit verband wordt één natuurlijk persoon of één rechtspersoon geacht controle te hebben over een lid wanneer hij:
a. al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden 30 % of meer van de stemrechten in de algemene
vergadering van de desbetreffende leden kan uitoefenen en/of;
b. al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden meer dan de helft van de bestuurders of leden van het
toezichthoudend orgaan van de desbetreffende leden kan benoemen of ontslaan.
Indien en voor zover elftallen van leden als bedoeld in artikel 6 lid 2 onder a, b of c van de Statuten, deelnemen aan dezelfde
competitie, is het niet toegestaan dat een natuurlijk persoon direct of indirect:
a. een doorslaggevende stem heeft in het bestuur, toezichthoudend orgaan, en/of het management van meer dan één van de
desbetreffende leden;
b. invloed heeft op de sportieve prestaties van meer dan één van de desbetreffende leden, waaronder in ieder geval, maar niet
uitsluitend, wordt verstaan:
het zijn van trainer in loondienst bij een lid die zijn werkzaamheden (mede) ten behoeve van een ander lid verricht ten
aanzien van de in dit lid 6 bedoelde elftallen;
het hebben van zeggenschap in de opstelling van de in dit lid 6 bedoelde elftallen van meer dan één lid.

Artikel 3 – Verplichte vrije toegang
1. De hierna genoemde personen hebben recht op een door het bestuur amateurvoetbal afgegeven persoonlijk, naar tijdsruimte
beperkt, algemeen toegangsbewijs amateurvoetbal dat recht geeft op vrije toegang voor veldvoetbalwedstrijden die worden
uitgeschreven of dienen te worden goedgekeurd door de sectie amateurvoetbal van de KNVB:
a. bondsafgevaardigden;
leden van de ledenraad amateurvoetbal;
b. leden van het bondsbestuur;
leden van het bestuur amateurvoetbal;
leden van de raad van toezicht amateurvoetbal;
c. ereleden;
bondsridders;
ereleden van het district.
Een verkregen algemeen toegangsbewijs amateurvoetbal geeft geen automatisch recht op het bijkopen van toegangskaarten
voor een wedstrijd.
2. De hierna genoemde personen hebben recht op een door het bestuur betaald voetbal afgegeven persoonlijk, naar tijdsruimte
beperkt, algemeen toegangsbewijs betaald voetbal dat recht geeft op vrije toegang voor veldvoetbalwedstrijden die worden
uitgeschreven of dienen te worden goedgekeurd door de sectie betaald voetbal van de KNVB:
a. bondsafgevaardigden;
afgevaardigden van de algemene vergadering betaald voetbal;
b. leden van het bondsbestuur;
leden van het bestuur betaald voetbal;
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leden van de raad van commissarissen betaald voetbal;
ereleden;
bondsridders.
Een verkregen algemeen toegangsbewijs betaald voetbal geeft geen automatisch recht op het bijkopen van toegangskaarten voor
een wedstrijd.
De leden genoemd in artikel 6 lid 2 onder a, b en c van de Statuten zijn verplicht om, met inachtneming van een door deze leden
voor de desbetreffende wedstrijd vastgestelde regeling en het bepaalde in leden 1, 2 en 4 van dit artikel, vrije toegang te verlenen
aan personen die in het bezit zijn van een algemeen toegangsbewijs van de desbetreffende sectie.
a. De verplichting als genoemd in lid 3 van dit artikel geldt uitsluitend indien de aanvraag voor het bijwonen van een wedstrijd
ten minste twee weken voor de dag van de desbetreffende wedstrijd door het ontvangende lid als genoemd in lid 3 van dit
artikel is ontvangen.
b. Indien meer dan 20 aanvragen voor het bijwonen van een wedstrijd worden ingediend, geldt dat slechts de eerste 20
aanvragen, op basis van de volgorde van ontvangst van de desbetreffende aanvragen, behoeven te worden gehonoreerd.
Recht van vrije toegang tot interlandwedstrijden, de finalewedstrijden om de KNVB-beker en de wedstrijd tussen de
landskampioen en de KNVB-bekerwinnaar hebben:
ereleden van de KNVB;
ereleden van de districten;
bondsridders;
leden van het bondsbestuur;
leden van de sectiebesturen;
leden van de raad van toezicht amateurvoetbal;
leden van de raad van commissarissen betaald voetbal;
leden van de bondsvergadering;
leden van de ledenraad amateurvoetbal;
leden van de algemene vergadering betaald voetbal die aangewezen zijn door het bestuur betaald voetbal;
leden van de landelijke commissies van de KNVB;
leden van de landelijke tuchtrechtelijke organen van de KNVB;
personeelsleden van de KNVB.
Zij worden door het bondsbestuur uitgenodigd en hebben, na aanvaarding van de uitnodiging, recht op een overdekte zitplaats.
Aan personen, door het bondsbestuur daartoe schriftelijk gemachtigd, moet op hun verlangen te allen tijde vrije toegang worden
verleend tot de terreinen en alle daarbij behorende of daarop voorkomende inrichtingen.
Het recht van vrije toegang kan worden beperkt of ingetrokken, indien de wedstrijd wordt gespeeld onder auspiciën van een
organisatie die met goedkeuring van de KNVB wedstrijden laat spelen.
c.

3.

4.

5.

6.
7.

Artikel 4 – Verkiezingen
1. a. Alle verkiezingen voor functies binnen de KNVB of een van haar organen geschieden door onherroepelijke kandidaatstelling
of bindende voordracht en zonodige stemming en herstemming.
b. Indien meer dan een vacature dient te worden vervuld, geschiedt de kandidaatstelling of bindende voordracht voor iedere
vacature afzonderlijk.
2. a. Alle kandidaten voor de in lid 1 genoemde functies moeten lid zijn van de KNVB en meerderjarig.
b. Met uitzondering van de kandidaten voor de algemene vergadering betaald voetbal en het bestuur betaald voetbal moeten
alle onder a van dit lid genoemde kandidaten behoren tot de categorie actieve of niet-actieve amateurs, genoemd in het
Reglement Amateurbepalingen.
3. Iedere kandidaatstelling of bindende voordracht dient schriftelijk te geschieden en moet vergezeld gaan van een schriftelijke
verklaring van de kandidaat, dat hij een eventuele benoeming zal aanvaarden. Indien een kandidaat deze verklaring voor de
datum van de verkiezing intrekt, wordt gelegenheid gegeven in zijn plaats een of meer kandidaten te stellen.
4. De besturen regelen de verkiezingen, welke binnen hun verband worden gehouden. Indien dit voor een goed verloop van de
vergadering noodzakelijk is, kan een bestuur afwijken van hetgeen in lid 1 onder b is bepaald. In de reglementen van de secties
kunnen daartoe nadere voorschriften worden gegeven.
5. Bij tussentijdse verkiezingen stelt het desbetreffende bestuur binnen zes weken na het ontstaan der vacature(s) de datum voor
het openen en sluiten van de kandidatenlijst vast. De gekozene treedt in functie op de dag na zijn verkiezing en treedt af op het
tijdstip waarop zijn voorganger zou zijn afgetreden.
6. Alle leden die voorgedragen worden voor benoeming in organen van de KNVB dienen eveneens te voldoen aan de in lid 2
gestelde vereisten.
Artikel 5 – Commissies
1. Voor zover benoeming van commissies niet in de Statuten is geregeld, heeft de bondsvergadering de bevoegdheid commissies te
benoemen.
2. De in lid 1 bedoelde commissies, alsmede de in artikelen 15 lid 3 onder b en 18 lid 4 onder a van de Statuten genoemde
commissies zijn commissies van bijstand of commissies met een bijzondere opdracht.
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4.

5.

6.
7.

Van de commissies van bijstand worden benoemd door het bondsbestuur:
a. de commissie sociaal beleid;
b. de commissie ex-internationals.
Indien niet anders is bepaald, geschiedt de benoeming van leden van een commissie telkens voor de duur van een jaar, tenzij
voor de gestelde termijn de opdracht of de benoeming is ingetrokken of de opdracht is voltooid, met dien verstande dat de totale
zittingstermijn voor leden van een commissie maximaal twaalf jaren bedraagt.
Een commissie kan uit haar midden subcommissies benoemen. Benoeming van subcommissies, die uit andere leden dan de
commissieleden bestaan, geschiedt op voordracht van de desbetreffende commissie door het orgaan, dat de commissie heeft
benoemd.
De taak en de werkwijze van commissies of subcommissies worden, voor zover nodig, geregeld bij afzonderlijk reglement.
Bij gelijktijdige ontstentenis van alle leden van een commissie is het bestuur van de sectie waar de commissie onder ressorteert
dan wel het bondsbestuur, indien het een commissie betreft die benoemd is door de bondsvergadering of het bondsbestuur,
bevoegd een voorziening te treffen tijdelijk van aard, waardoor de werkzaamheden van de commissie doorgang kunnen vinden.
Indien de periode van ontstentenis langer dan drie maanden aanhoudt of van de aanvang af duidelijk is dat de commissie niet
binnen drie maanden weer haar functies zal opnemen, is het desbetreffende bestuur verplicht nieuwe verkiezingen uit te schrijven
dan wel nieuwe leden in de commissie te doen benoemen, conform de procedures die gelden voor verkiezing c.q. benoeming van
leden van de desbetreffende commissie.

Artikel 6 – Bijzondere bepalingen amateurvoetbal en betaald voetbal
1. a. Indien het bestuur betaald voetbal overeenkomstig het licentiereglement bepaalt dat een vereniging toegelaten tot de sectie
amateurvoetbal tevens toegelaten kan worden tot de sectie betaald voetbal, vindt herindeling van het eerste seniorenelftal in
een van de competities van de sectie amateurvoetbal plaats, afhankelijk van de klasse waarin het derde seniorenelftal speelt,
en wel:
1. bij spelen in de reserve eerste klasse, indeling in de tweede klasse;
2. bij spelen in de reserve tweede klasse, indeling in de derde klasse;
3. bij spelen in de reserve derde klasse of lager, indeling in de vierde klasse.
b. Indien de vereniging geen derde seniorenelftal heeft, vindt indeling van het eerste seniorenelftal plaats in de vierde klasse.
2. Bij fusie van twee of meer verenigingen toegelaten tot de sectie betaald voetbal, worden de elftallen die reeds deelnamen aan de
competities van de sectie amateurvoetbal heringedeeld als volgt:
a. het eerste elftal van de nieuwe vereniging wordt geplaatst in de standaardklasse waartoe de hoogst spelende vereniging
behoorde;
b. lagere elftallen van de nieuwe vereniging worden geplaatst in de reserveklassen waartoe zij voor het samengaan behoorden,
met die beperking dat in een poule slechts een elftal van de nieuwe vereniging kan uitkomen.
3. a. Bij een splitsing van een vereniging toegelaten tot de sectie betaald voetbal die nog niet met een standaardelftal uitkomt in
een competitie van de sectie amateurvoetbal in
een stichting, naamloze vennootschap of besloten vennootschap die zal blijven deelnemen aan de competities betaald
voetbal en
een vereniging die zal blijven deelnemen aan de competities amateurvoetbal,
vindt indeling van het eerste elftal in de sectie amateurvoetbal plaats, afhankelijk van de klasse waarin het derde elftal van de
te splitsen vereniging speelt, en wel:
1. bij spelen in de reserve eerste klasse, indeling in de tweede klasse;
2. bij spelen in de reserve tweede klasse, indeling in de derde klasse;
3. bij spelen in de reserve derde klasse of lager, indeling in de vierde klasse.
b. Indien de te splitsen vereniging geen derde seniorenelftal heeft, vindt indeling van het eerste seniorenelftal plaats in de vierde
klasse.
4. a. Omtrent de herindeling in de competities amateurvoetbal van de reserve-elftallen van de in lid 1 en 3 genoemde verenigingen
beslist het bestuur amateurvoetbal.
b. Het bestuur amateurvoetbal stelt omtrent de indeling als genoemd onder a richtlijnen vast. De richtlijnen worden gepubliceerd
in de Officiële Mededelingen.
5. a. Indien een betaaldvoetbalorganisatie (tevens) toegelaten wenst te worden tot de sectie amateurvoetbal beslist het bestuur
amateurvoetbal omtrent de indeling van de desbetreffende elftallen in de competities amateurvoetbal.
b. Het bestuur amateurvoetbal stelt omtrent de indeling als genoemd onder a richtlijnen vast. De richtlijnen worden gepubliceerd
in de Officiële Mededelingen.
6. Verenigingen, die van de in dit artikel gegeven mogelijkheden gebruik willen maken, moeten dit uiterlijk 1 mei van enig jaar
schriftelijk kenbaar hebben gemaakt aan het bestuur amateurvoetbal.
Artikel 7
1. a. Het bondsbestuur regelt de internationale wedstrijden van de vertegenwoordigende Nederlandse elftallen en teams. Het
bondsbestuur is daarbij wat de speeldata betreft, gehouden aan de door de FIFA vastgestelde internationale
wedstrijdkalender.
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b.
2.
3.

Voor internationale wedstrijden, al dan niet in competitie- of toernooiverband, is voorafgaande toestemming van de FIFA
vereist en indien de FIFA reglementen dat voorschrijven, van de UEFA.
Verkiesbaar tot speler van een Nederlands elftal of team zijn uitsluitend personen, die de Nederlandse nationaliteit bezitten en lid
zijn van de KNVB.
Het bondsbestuur draagt ervoor zorg dat iedere functionaris van de KNVB, die als technisch of medisch staflid of als
teamsecretaris verbonden is aan een vertegenwoordigend elftal of team, lid is van de KNVB.

Artikel 8
1. a. Een speler kan als veldvoetbalspeler slechts speelgerechtigd zijn voor één lid, als genoemd in artikel 6 lid 2 onder a, b, en c
van de Statuten, behoudens het bepaalde in artikel 9 van dit reglement en onverminderd het bepaalde in artikel 3 onder a
van het Reglement Gezamenlijke Jeugdopleiding.
b. Een speler die als veldvoetbalspeler uitkomt voor een lid als genoemd in artikel 6 lid 2 onder a en b van de Statuten is tevens
speelgerechtigd voor het eerste vrouwenelftal van de satellietvereniging amateurvoetbal.
2. a. Binnen het verband van zijn vereniging mag een actieve amateur, die als veldvoetbalspeler uitkomt in een competitie van de
sectie amateurvoetbal ook uitkomen in een competitie van de sectie betaald voetbal, en omgekeerd, zulks met inachtneming
van het bepaalde onder c, d, f en g.
b. Indien een vereniging die haar elftallen laat deelnemen zowel aan de competities van de sectie betaald voetbal als aan de
competitie van de sectie amateurvoetbal, bestaat uit een zaterdagamateurafdeling en een zondagamateurafdeling, dan kan
slechts of het hoogste elftal van de zaterdagamateurafdeling of het hoogste elftal van de zondagamateurafdeling uitkomen in
de standaardklasse.
c. Binnen het verband van een vereniging genoemd hierboven onder b, mag slechts die actieve amateur, die als
veldvoetbalspeler uitkomt in de amateurafdeling die niet over een standaardelftal beschikt, ook als actieve amateur uitkomen
in een competitie van de sectie betaald voetbal en omgekeerd.
d. Binnen het verband van een vereniging, die met haar elftallen deelneemt aan de competities van de sectie betaald voetbal en
met een standaardelftal aan de zaterdag- of de zondagcompetitie van de sectie amateurvoetbal, mag een
senioramateurspeler die uitkomt in de competitie van de sectie amateurvoetbal, ook uitkomen in een competitie van de sectie
betaald voetbal en omgekeerd. Heeft echter een speler gedurende een seizoen 15 of meer competitiewedstrijden gespeeld in
de competities van de sectie betaald voetbal, dan mag hij niet meer uitkomen voor een seniorenelftal van zijn vereniging dat
deelneemt aan de competitie van de sectie amateurvoetbal.
e. Binnen het verband van een vereniging die met haar elftallen deelneemt aan de competities van de sectie betaald voetbal en
aan de competities van de sectie amateurvoetbal, mag een seniorcontractspeler, als genoemd in het Reglement Betaald
Voetbal, voor zijn vereniging niet uitkomen voor een seniorenelftal van zijn vereniging dat deelneemt aan een competitie van
de sectie amateurvoetbal.
f. Een seniorspeler, die de keuze heeft in een vereniging genoemd onder b deel te nemen aan de competities van het
zondagamateurvoetbal of het zaterdagamateurvoetbal moet voor de aanvang van een seizoen zijn keuze voor dat seizoen
bepalen. Hij is in dat seizoen gerechtigd uit te komen uitsluitend voor de competitie waarop hij zijn keuze heeft bepaald,
behoudens dispensatie van het bestuur amateurvoetbal.
g. Juniorspelers van een vereniging genoemd hierboven onder b, d en e zijn, nadat zij in een voetbalseizoen zijn uitgekomen
voor een elftal dat deelneemt aan de competities van de sectie betaald voetbal, in hetzelfde seizoen niet meer gerechtigd uit
te komen voor een seniorenelftal van die afdeling van de vereniging, die over een standaardelftal beschikt.
h. Juniorspelers, die uitkomen in de jeugdelftallen van een stichting, naamloze vennootschap of besloten vennootschap mogen
tevens uitkomen in een competitie van de sectie betaald voetbal, indien zij aan de vereisten voor speelgerechtigdheid
voldoen.
3. Een speler kan als zaalvoetbalspeler slechts speelgerechtigd zijn voor één zaalvoetbalvereniging.
4. Een speler kan als veldvoetbalspeler speelgerechtigd zijn voor een vereniging of stichting, naamloze vennootschap of besloten
vennootschap terwijl hij als zaalvoetbalspeler speelgerechtigd is voor dezelfde vereniging of een andere vereniging.
5. Een speler, die uitkomt in een competitie van de sectie betaald voetbal, kan slechts als actieve amateur genoemd in het
Reglement Amateurbepalingen deelnemen aan de zaalvoetbalcompetitie.
Artikel 9
1. a. Samenwerkingsverbanden tussen een stichting, naamloze vennootschap of besloten vennootschap, die toegelaten is tot de
sectie betaald voetbal, en een vereniging, die toegelaten is tot de sectie amateurvoetbal, die zowel een zaterdag- en een
zondagvoetbalafdeling amateurvoetbal als een van beide afdelingen hebben, zijn niet toegestaan, behoudens de voor 1 juli
1996 erkende samenwerkingsverbanden.
b. Deelnemende clubs aan een erkend samenwerkingsverband als genoemd onder a kunnen niet deelnemen aan een
gezamenlijke jeugdopleiding in de zin van het Reglement Gezamenlijke Jeugdopleiding.
2. a. De leden genoemd in artikel 6 lid 2 onder a, b en c van de Statuten, die samenwerken op de wijze genoemd in lid 1, dienen
gelijkluidende namen te voeren. Bij besluit van het bondsbestuur zullen hiervoor richtlijnen vastgesteld worden.
b. De meerderheid van de bestuursleden van de stichting, naamloze vennootschap en besloten vennootschap genoemd in lid 1
dient gevormd te worden uit leden van het bestuur van de vereniging genoemd in lid 1. Een minderheid van de bestuursleden
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3.

4.

5.

van de stichting, naamloze vennootschap of besloten vennootschap genoemd in lid 1 kan worden benoemd door het bestuur
van deze stichting, naamloze vennootschap of besloten vennootschap.
c. Het aantal leden van het bestuur van de stichting, naamloze vennootschap of besloten vennootschap genoemd in lid 1 dat
gevormd wordt uit leden van het bestuur van de vereniging genoemd in lid 1 dient minder dan de helft te bedragen van het
aantal leden van het bestuur van deze vereniging.
d. De stichting, naamloze vennootschap of besloten vennootschap genoemd in lid 1 kan slechts beschikken over twee senioren
elftallen die uitkomen in de competitie georganiseerd door het bestuur betaald voetbal. Zij kan niet met jeugdelftallen
deelnemen aan enige competitie.
a. De amateurvereniging genoemd in lid 1 kan slechts beschikken over één standaardelftal, uitkomende in of de
zaterdagveldvoetbalafdeling of de zondagveldvoetbalafdeling van de sectie amateurvoetbal.
b. Seniorspelers die gerechtigd zijn uit te komen in die afdeling van een vereniging, genoemd in lid 1 die niet over een
standaardelftal beschikt, zijn tevens gerechtigd uit te komen voor elftallen van de stichting, naamloze vennootschap of
besloten vennootschap genoemd in lid 1, die ressorteren onder de sectie betaald voetbal, en omgekeerd.
a. Juniorspelers, die gerechtigd zijn uit te komen voor een vereniging, genoemd in lid 1, zijn tevens gerechtigd uit te komen voor
elftallen van de stichting, naamloze vennootschap of besloten vennootschap, genoemd in lid 1, die ressorteert onder de
sectie betaald voetbal, zulks met inachtneming van het bepaalde in de van toepassing zijnde reglementen.
b. Juniorspelers, genoemd onder a, zijn, nadat zij in een voetbalseizoen zijn uitgekomen voor een elftal van de stichting,
naamloze vennootschap of besloten vennootschap genoemd in lid 1, in dat seizoen niet meer gerechtigd uit te komen voor
een seniorenelftal van die afdeling van de vereniging die over een standaardelftal beschikt, zulks onverminderd de overige
van toepassing zijnde reglementen.
c. Juniorspelers, genoemd onder a, zijn, nadat zij in een voetbalseizoen zijn uitgekomen voor een seniorenelftal van die
afdeling van de vereniging die over een standaardelftal beschikt, in dat seizoen niet gerechtigd uit te komen voor een elftal
van de stichting, naamloze vennootschap of besloten vennootschap genoemd in lid 1.
Met ingang van 1 juli 1996 komt de mogelijkheid om een verzoek genoemd in lid 1 in te dienen, te vervallen.

Artikel 10
De fusie van leden genoemd in artikel 6 lid 2 onder a, b en c van de Statuten, die binnen hun verband deelnemen aan de competities
van de sectie amateurvoetbal en de sectie betaald voetbal, behoeft de goedkeuring van het bondsbestuur.
Artikel 11
Het is zonder toestemming van het bondsbestuur niet toegestaan wedstrijden uit te schrijven of te organiseren, waarin voor enige
partij spelers uitkomen, die niet uit dezelfde sectie afkomstig zijn.
Artikel 12
1. a. Indien aan zaalvoetbalwedstrijden wordt deelgenomen door:
verenigingen, stichtingen, naamloze vennootschappen en/of besloten vennootschappen, als genoemd in artikel 6 lid 2
onder a, b en c van de Statuten, uit de sectie betaald voetbal en
verenigingen en/of andersoortige rechtspersonen als genoemd in artikel 6 lid 2 onder a.4 van de Statuten uit de sectie
amateurvoetbal,
moet toestemming worden verleend door het bestuur amateurvoetbal.
b. Er dient gespeeld te worden onder de door de KNVB gehanteerde spelregels.
2. a. Indien uitsluitend leden, genoemd in artikel 6 lid 2 onder a, b en c van de Statuten, uit de sectie betaald voetbal aan
zaalvoetbalwedstrijden deelnemen:
wordt gespeeld onder de door de KNVB gehanteerde spelregels en
worden de wedstrijden geleid door gediplomeerde zaalvoetbalscheidsrechters.
b. Het bestuur betaald voetbal dient hiervoor toestemming te verlenen.
3. Indien verenigingen, stichtingen, naamloze vennootschappen en/of besloten vennootschappen genoemd in de leden 1 en 2, de
wens te kennen geven te willen afwijken van de door de KNVB gehanteerde spelregels, is voorafgaande toestemming van het
bondsbestuur noodzakelijk.
Artikel 13
1. Stichtingen, naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen toegelaten tot de sectie betaald voetbal genoemd in
artikel 6 lid 2 onder b van de Statuten kunnen, behalve aan de competities van de sectie betaald voetbal, slechts deelnemen aan
de competitie Women’s BeNe League met één team bestaande uit een selectie van ten hoogste 23 spelers, alsmede deelnemen
aan de landelijke jeugdcompetities voor A-, B- en C-junioren, of, ingeval van degradatie uit genoemde landelijke jeugdcompetities,
aan een door de sectie amateurvoetbal te organiseren jeugdcompetitie, zulks met één A-team, één B-team en één C-team. De
groep voor deze teams mag maximaal uit 54 spelers bestaan, waaronder zich maximaal 20 spelers mogen bevinden die
speelgerechtigd zijn voor de jeugdcompetitie voor C-junioren.
2. Stichtingen, naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen als bedoeld in lid 1 is het niet toegestaan om spelers
jonger dan 12 jaar toe te laten, ook niet voor trainingen en vriendschappelijke wedstrijden. Het is stichtingen, naamloze
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vennootschappen en besloten vennootschappen evenmin toegestaan een voetbalschool voor spelers jonger dan 12 jaar te
hebben. Een speler mag slechts overschrijving aanvragen naar een stichting, naamloze vennootschap of besloten vennootschap
als hij op 1 augustus van het desbetreffende verenigingsjaar, waarin hij voor de stichting, naamloze vennootschap of besloten
vennootschap speelgerechtigd wenst te worden, 12 jaar is.
Stichtingen, naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen die zijn toegelaten tot de sectie betaald voetbal mogen,
indien aan hen overeenkomstig het Reglement Kwaliteit- en Performancemodel Jeugdopleidingen de status van lokale of
regionale jeugdopleiding dan wel nationale of internationale voetbalacademie is toegekend in afwijking van leden 1 en 2
deelnemen aan:
a. de jeugdcompetities voor A-, B-, C-junioren en D-, E-, en F-pupillen, en wel met twee teams in elk van de hier genoemde
competities, indien en voor de duur dat de status van nationale of internationale voetbalacademie is toegekend;
b. de jeugdcompetities voor A-, B-, C-junioren en D-pupillen, en wel met één team in elk van de hier genoemde competities en
met een tweede team in twee van de hier genoemde competities naar keuze, indien en voor de duur dat de status van
regionale jeugdopleiding is toegekend;
c. de jeugdcompetities voor A-, B-, C-junioren en D-pupillen, en wel met één team in elk van de hier genoemde competities,
indien en voor de duur dat de status van lokale jeugdopleiding is toegekend.
Elk van genoemde teams mag worden samengesteld uit een spelersgroep die bestaat uit maximaal 18 spelers. Indien er met
kleinere teams dan elftallen wordt deelgenomen aan een jeugdcompetitie als genoemd hiervoor, geldt dat, in afwijking van het
hiervoor bepaalde, uit een spelersgroep als hiervoor genoemd één extra team mag worden samengesteld om deel te nemen aan
de betreffende jeugdcompetitie.
Spelers mogen worden toegelaten tot een stichting, naamloze vennootschap en besloten vennootschap als genoemd in lid 3 van
dit artikel indien zij vallen binnen de in artikel 15 lid 3 van het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal genoemde leeftijdsgrenzen
horend bij het laagste jeugdteam dat de desbetreffende stichting, naamloze vennootschap of besloten vennootschap op grond
van het bepaalde in lid 3 van dit artikel mag hebben.
Stichtingen, naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen die zijn toegelaten tot de sectie betaald voetbal mogen,
spelers die de leeftijdsgrens als genoemd in lid 4 van dit artikel nog niet hebben bereikt, laten deelnemen aan trainingen en
vriendschappelijke wedstrijden, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a. de activiteiten vinden uitsluitend plaats in het kader van werving en selectie van jeugdspelers voor het aankomend seizoen;
b. de activiteiten vinden niet eerder plaats dan 1 januari voorafgaand aan het seizoen waarin de spelers deel zullen uitmaken
van de desbetreffende jeugdopleiding;
c. de spelers hebben op 1 januari voorafgaand aan het seizoen waarvoor overschrijving naar of inschrijving bij de
betaaldvoetbalorganisatie is toegestaan, de leeftijd bereikt binnen de van toepassing zijnde leeftijdsgrens; en
d. indien de speler is aangesloten bij een club, diens club schriftelijke toestemming heeft gegeven voor deelneming aan deze
activiteiten.
Het is een stichting, naamloze vennootschap of besloten vennootschap die participeert in een erkende opleidingsclub in de zin
van het Reglement Gezamenlijke Jeugdopleiding niet toegestaan:
a. uit eigen hoofde deel te nemen aan enige jeugdcompetitie;
b. spelers toe te laten die qua leeftijd vallen onder een van de in artikel 15 lid 3 Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal
genoemde leeftijdsklassen voor de jeugd, ook niet voor trainingen of vriendschappelijke wedstrijden.
Het bondsbestuur kan dispensatie verlenen van de in dit artikel voorkomende bepalingen.

Artikel 14
1. De organisatie van de landelijke jeugdcompetitie berust bij het bondsbestuur. De organisatie van de overige jeugdcompetities
berust bij het bestuur amateurvoetbal.
2. Aan de landelijke jeugdcompetities voor A-, B- en C-junioren kunnen die spelers deelnemen die:
a. op 1 augustus van het desbetreffende verenigingsjaar gerechtigd zijn om uit te komen voor de desbetreffende jeugdelftallen
overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal.
b. voldoen aan het bepaalde in artikel 1 lid 1, artikel 3 lid 2 en artikel 4 van het Reglement Amateurbepalingen.
3. Voor de landelijke jeugdcompetities voor A-, B- en C-junioren zullen de regels gelden die bij afzonderlijk reglement worden
vastgesteld.
Artikel 15 – Scheidsrechters
Alleen leden van de KNVB mogen bij de KNVB of één van zijn districten de functie van scheidsrechter uitoefenen.
Artikel 16 – Consuls
1. Alleen meerderjarige leden van de KNVB kunnen de functie van consul uitoefenen.
2. Consuls, optredende zowel voor de sectie amateurvoetbal als de sectie betaald voetbal, worden door het bondsbestuur
aangesteld. De aanstelling kan te allen tijde door het bondsbestuur worden ingetrokken.
3. De taak van een consul omvat het keuren van de kleedlokalen en de speelterreinen waarvoor hij is aangewezen en in het
algemeen de behartiging van de belangen van de KNVB.
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Artikel 17 – Trainer-coach
1. De hoofdtrainer-coach van een team is de persoon die:
i. de wedstrijdselectie samenstelt, de wedstrijdtactiek bepaalt en het team en/of de wedstrijdselectie traint in fysiek, technisch
en tactisch opzicht;
ii. het team en/of de wedstrijdselectie voor, tijdens en/of na trainingen en wedstrijden coacht;
iii. de andere leden van de technische staf voor, tijdens en/of na trainingen en wedstrijden instrueert; en/of
iv. media-activiteiten verricht met betrekking tot het team.
2. a. Alleen de persoon die in het bezit is van een door het bondsbestuur verstrekte geldige trainerslicentie, is bevoegd om als
hoofdtrainer-coach werkzaam te zijn.
b. In afwijking van het onder a bepaalde geldt binnen de sectie amateurvoetbal de eis van een geldige trainerslicentie
uitsluitend in de door het bestuur amateurvoetbal aangewezen competitieklassen. Teams die uitkomen in deze aangewezen
competitieklassen dienen te beschikken over een hoofdtrainer-coach die:
in het bezit is van een door het bondsbestuur verstrekte geldige trainerslicentie; en
bij de KNVB als hoofdtrainer-coach van het desbetreffende team geregistreerd staat.
Jaarlijks niet later dan zes maanden voor aanvang van het seizoen maakt het bestuur amateurvoetbal de aangewezen
klassen bekend door publicatie in het door het bestuur amateurvoetbal voor publicatie aangewezen medium.
c. De hoofdtrainer-coach kan zich bij de uitvoering van zijn werkzaamheden als bedoeld in lid 1 onder i. en ii. van dit artikel
laten ondersteunen door een of meer assistent trainer-coaches, in die zin dat de hoofdtrainer-coach deze werkzaamheden
niet volledig zelfstandig behoeft uit te voeren. Deze assistent trainer-coaches dienen in het bezit te zijn van een door het
bondsbestuur verstrekte geldige trainerslicentie die de bevoegdheid geeft tot het als hoofdtrainer-coach werkzaam zijn voor
het betreffende team, dan wel de naastlagere trainerslicentie als genoemd in lid 4 of lid 5 van dit artikel.
3. a. Alleen de persoon die in het bezit is van een erkend voetbaltrainersdiploma komt in aanmerking voor een licentie. Het
bondsbestuur stelt bij besluit vast welke voetbaltrainerdiploma's zijn erkend en recht geven op welke licenties. Het besluit zal
worden aangehaald als het Besluit trainerslicenties en wordt gepubliceerd in het door het bondsbestuur voor publicatie
aangewezen medium.
b. Een licentie heeft een geldigheidsduur van ten hoogste vijf jaar.
c. Het bondsbestuur kan aan het verlenen of verlengen van een licentie voorwaarden verbinden, waaronder de voorwaarde dat
de trainer-coach een of meer nader aan te geven studie- en/of praktijkbijeenkomsten zal bijwonen.
d. Tegelijkertijd met het toekennen van de licentie wordt aan de trainer-coach een trainerspas uitgereikt. Deze trainerspas
vermeldt in ieder geval de naam van de pashouder, de licentie en de geldigheidsduur van de licentie.
4. De KNVB kent de volgende licenties, die elk de bevoegdheid geven tot het als hoofdtrainer-coach werkzaam zijn voor teams, die
uitkomen in de hierna per licentie te noemen competitieklasse of in een lagere klasse:
i. UEFA Pro:
eredivisie betaald voetbal;
eerste divisie betaald voetbal; en
de competitieklassen genoemd onder ii. tot en met iv. van dit lid;
ii. UEFA A / UEFA A Jeugd:
reserve divisie betaald voetbal;
topklasse amateurvoetbal;
hoofdklasse amateurvoetbal;
eerste klasse amateurvoetbal;
Women’s BeNe League;
eredivisie betaald voetbal, doch uitsluitend als assistent trainer-coach;
eerste divisie betaald voetbal, doch uitsluitend als assistent trainer-coach;
A-junioren eredivisie, doch uitsluitend met een UEFA A Jeugd trainerslicentie;
A-junioren eerste divisie, doch uitsluitend met een UEFA A Jeugd trainerslicentie; en
de competitieklassen genoemd onder iii. tot en met iv. van dit lid;
iii. UEFA B:
tweede klasse amateurvoetbal;
derde klasse amateurvoetbal;
topklasse vrouwen;
A-junioren tweede divisie;
A-junioren derde divisie;
B-junioren eredivisie;
C-junioren eerste divisie; en
de competitieklassen genoemd onder iv. van dit lid;
iv. UEFA C:
vierde klasse amateurvoetbal;
vijfde klasse amateurvoetbal;
hoofdklasse vrouwen;
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eerste klasse vrouwen; en
overige standaardklassen jeugdvoetbal.
5. De KNVB kent de volgende licenties, die elk de bevoegdheid geven tot het als hoofdtrainer-coach werkzaam zijn voor teams, die
uitkomen in de hierna per licentie te noemen competitieklassen van het zaalvoetbal:
i. Zaalvoetbalcoach II:
eredivisie; en
eerste divisie;
ii. Zaalvoetbalcoach III:
topklasse en lager; en
eredivisie vrouwen.
6. Het bondsbestuur kan personen die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten, doch die wel in het bezit zijn van een door het
bondsbestuur erkend diploma, een licentie verlenen als trainer-coach van spelers, die uitkomen in nader door het bondsbestuur
aan te geven competities.
7. a. Indien:
het eerste team van een vereniging promoveert, en
de in dienst zijnde hoofdtrainer-coach daardoor niet meer over de vereiste licentie beschikt,
kan het bondsbestuur de hoofdtrainer-coach dispensatie verlenen van het in lid 4 of 5 bepaalde met betrekking tot het
gepromoveerde team voor de duur van ten hoogste twee seizoenen aansluitend aan het seizoen waarin het recht op
promotie is behaald.
b. De dispensatie genoemd onder a dient aangevraagd te zijn uiterlijk twee weken na afloop van het seizoen waarin het recht
op promotie is behaald.
c. Dispensatie wordt uitsluitend verleend onder de voorwaarde van inschrijving en deelname aan scholing die nodig is om
alsnog de voor de hogere competitieklasse vereiste licentie te kunnen aanvragen. Inschrijving voor de scholing dient te
geschieden tijdig voor aanvang van het tweede seizoen na het seizoen waarin het recht op promotie is behaald.
8. In andere dan de in lid 7 genoemde situaties kan het bondsbestuur dispensatie verlenen.
9. Het bondsbestuur kan de licentie weigeren of een reeds verstrekte licentie intrekken indien de betrokken trainer-coach heeft
gehandeld in strijd met de Statuten en reglementen van de KNVB of met besluiten van organen van de KNVB, dan wel de
belangen van de KNVB, naar het oordeel van het bondsbestuur, heeft geschaad.
10. Het bondsbestuur is bevoegd te beslissen in zaken die de trainerslicentie betreffen en waarin niet is voorzien.
11. Het bondsbestuur kan taken en bevoegdheden die verband houden met de uitvoering van het in dit artikel bepaalde delegeren
aan de sectiebesturen.
Artikel 18 – Directie
1. a. De directie bestaat uit de directeur-bestuurder betaald voetbal en de directeur-bestuurder amateurvoetbal, of zo het bestuur
van de desbetreffende sectie(s) uit twee of meer personen bestaat, de voorzitter van het desbetreffende bestuur.
b. De directie is belast met:
aangelegenheden die beide secties raken;
de voorbereiding en uitvoering van besluiten van het bondsbestuur of de bondsvergadering;
werkzaamheden die anderszins door het bondsbestuur worden opgedragen.
c. De directie is niet belast met aangelegenheden die specifiek slechts een van beide secties aangaan.
2. De directie is verantwoording verschuldigd aan het bondsbestuur.
Artikel 19 – Secretaris-generaal
1. a. De secretaris-generaal staat het bondsbestuur bij in internationale aangelegenheden, in het bijzonder de FIFA, de UEFA, de
Europese Unie of andere internationale samenwerkingsverbanden betreffende.
b. De secretaris-generaal is voorts belast met die werkzaamheden die hem krachtens de met hem gesloten
arbeidsovereenkomst, dan wel anderszins door het bondsbestuur zijn opgedragen.
2. De secretaris-generaal wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het bondsbestuur, dat tevens de voorwaarden van zijn
dienstbetrekking schriftelijk vaststelt.
3. De secretaris-generaal is verantwoording verschuldigd aan het bondsbestuur.
4. Een besluit tot benoeming, ontslag of schorsing heeft slechts kracht indien ten minste zes leden van het bondsbestuur zich
daarvoor hebben uitgesproken.
5. Bij ontstentenis van de secretaris-generaal kan het bondsbestuur een van de leden van de directie aanwijzen om hem te
vervangen. Het aangewezen directielid treedt dan in dezelfde bevoegdheden als de secretaris-generaal.
Artikel 20 – Officiële mededelingen
1. a. Alle mededelingen waarvan de Statuten of reglementen publicatie voorschrijven, of waarvan dit wenselijk wordt geacht,
alsmede alle uitvoeringsbesluiten en wijzigingsbesluiten, zullen ter kennis van de leden worden gebracht via het door het
desbetreffende bestuur voor publicatie aangewezen medium.
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Besluiten en mededelingen die alleen betrekking hebben op de sectie amateurvoetbal worden ter kennis van de leden
gebracht via het door het bestuur amateurvoetbal voor publicatie aangewezen medium.
c. Besluiten en mededelingen die alleen betrekking hebben op de sectie betaald voetbal worden ter kennis van de leden
gebracht via het door het bestuur betaald voetbal voor publicatie aangewezen medium.
d. Besluiten en mededelingen, die zowel betrekking hebben op de sectie amateurvoetbal als op de sectie betaald voetbal,
worden ter kennis van de leden gebracht in via de media als bedoeld onder b en c.
Op de vijfde dag volgende op de datering van de publicaties genoemd in lid 1 onder b en c worden bestuursmededelingen,
uitvoeringsbesluiten en wijzigingsbesluiten geacht ter kennis van de desbetreffende leden te zijn gekomen.
De bij de KNVB aangesloten leden genoemd in artikel 6 lid 2 onder a, b en c van de Statuten zijn verplicht een abonnement af te
nemen dan wel op een andere wijze zich de toegang te verzekeren tot het in lid 1 onder b genoemde medium.
De onder de sectie betaald voetbal ressorterende leden genoemd in artikel 6 lid 2 onder a, b en c van de Statuten zijn verplicht
een abonnement af te nemen dan wel op een andere wijze zich de toegang te verzekeren tot het in lid 1 onder c genoemde
medium.
De besturen van de KNVB bepalen aan wie een abonnement op dan wel toegang tot de media genoemd in lid 1 onder b en c
voor rekening van de KNVB zal worden verstrekt.
De besturen van de KNVB zijn bevoegd in spoedeisende gevallen op andere wijze mededelingen te doen.

Artikel 21 – Mediarechten
1. a. Het staat een betaaldvoetbalorganisatie niet vrij door haar gemaakte of op andere wijze door haar verworven filmopnamen,
video-opnamen en andere audiovisuele vastleggingen daaronder begrepen, van door het sectiebestuur betaald voetbal
georganiseerde of met toestemming van dat bestuur gespeelde wedstrijden op welke wijze dan ook te exploiteren, aan
derden ter beschikking te stellen of in het openbaar te vertonen zonder schriftelijke toestemming van dat bestuur.
b. Het bestuur bepaalt met inachtneming van de desbetreffende FIFA en UEFA reglementen de voorwaarden waaronder
schriftelijke toestemming wordt verleend. In elk geval is onderdeel van deze voorwaarden dat op zondag tussen 14.45 en
17.15 uur geen wedstrijdbeelden op TV worden vertoond, ook niet via enige vorm van betaal TV.
c. Indien een betaaldvoetbalorganisatie aan een derde de opdracht geeft of toestemming verleent tot het maken van een film
genoemd onder a, is zij verplicht in haar overeenkomst met die derde de clausule op te nemen dat het die derde niet vrij staat
de gemaakte vastlegging op welke wijze dan ook te exploiteren, aan derden ter beschikking te stellen of in het openbaar te
vertonen, zonder schriftelijke toestemming van het sectiebestuur betaald voetbal.
2. Bij het afsluiten van overeenkomsten betreffende radio- en televisie uitzendingen moeten de desbetreffende FIFA en UEFA
reglementen in acht worden genomen.
3. Een sectie kan contracten die grote aansprakelijkheidsrisico's met zich mee kunnen brengen, waaronder contracten met
betrekking tot TV-rechten, niet eerder afsluiten dan na voorafgaande goedkeuring door het bondsbestuur. Indien de
vertegenwoordigers van een der secties in het bondsbestuur dat wensen, dient terugkoppeling naar de bondsvergadering plaats
te vinden.
Artikel 22
Het staat leden genoemd in artikel 6 lid 2 onder a, b en c van de Statuten niet vrij om, anders dan door gebruikmaking van een door
de KNVB goedgekeurde voetbalpas, gezamenlijk met één of meer andere leden genoemd in artikel 6 lid 2 onder a, b en c van de
Statuten, consumentenclubs met een lidmaatschapskaart op te richten dan wel op te laten richten.
Artikel 23
1. Voorstellen tot wijziging van door de bondsvergadering vastgestelde reglementen moeten schriftelijk ten minste twee maanden
voor het bijeenkomen van de bondsvergadering bij het bondsbestuur worden ingediend en behoeven een meerderheid van
tweederde der uitgebrachte stemmen.
2. Ieder lid wordt geacht de Statuten, reglementen, uitvoeringsbesluiten en wijzigingsbesluiten te kennen alsmede alle mededelingen
die als Officiële Mededelingen in de in artikel 20 lid 1 van dit reglement genoemde periodieken zijn gepubliceerd.
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Artikel 1 – Indeling
De in artikel 6 lid 2 onder d en e van de Statuten genoemde natuurlijke personen zijn in één of meer van de volgende categorieën in te
delen:
a. Contractspelers:
personen van zestien jaar en ouder, die met een betaaldvoetbalorganisatie een door het bestuur betaald voetbal geregistreerde
overeenkomst hebben gesloten, krachtens welke zij een geldelijke vergoeding ontvangen voor hun deelneming aan wedstrijden
en/of trainingen.
b. Scheidsrechters en assistent-scheidsrechters betaald voetbal:
personen die met de KNVB een arbeidsovereenkomst hebben gesloten, krachtens welke zij een geldelijke vergoeding ontvangen
voor hun deelneming aan de door het bestuur betaald voetbal georganiseerde competities.
c. Actieve amateurs:
personen, die anders dan als contractspeler deelnemen aan wedstrijden die zijn vastgesteld of goedgekeurd door de KNVB en/of
trainingen.
d. Niet-actieve amateurs:
personen die niet deelnemen aan wedstrijden en/of trainingen.
Artikel 2 – Vergoedingen aan contractspelers
1. Op de vergoedingen die contractspelers ter zake van hun deelneming aan wedstrijden en/of trainingen genieten, zijn de in of
krachtens het Reglement Betaald Voetbal gestelde bepalingen van toepassing.
2. Een contractspeler kan slechts een vergoeding ontvangen in het kader van zijn deelneming aan wedstrijden en/of trainingen van
a. de sectie betaald voetbal;
b. de landelijke jeugdcompetities voor A- en B-junioren;
c. in geval van degradatie uit de onder b genoemde landelijke jeugdcompetities, de door de sectie amateurvoetbal te
organiseren jeugdcompetities voor A- en B-junioren;
d. vertegenwoordigende elftallen van de KNVB.
Artikel 3 – Vergoedingen aan actieve amateurs
1. a. Aan een actieve amateur mogen door de club, waarbij hij aan wedstrijden en/of trainingen deelneemt, geen andere
vergoedingen worden uitgekeerd dan die krachtens dit artikel zijn toegestaan.
b. In verband met diens deelneming aan wedstrijden en/of trainingen mogen door de onder a bedoelde club aan een actieve
amateur slechts de door hem werkelijk gemaakte kosten worden vergoed ter zake van:
1.
reiskosten;
2.
verblijfkosten;
3.
het afkopen van wachten of diensten;
4.
vergoeding van werkverzuim;
5.
noodzakelijke extra kosten in verband met studie.
2. Indien een actieve amateur ter zake van een aan een club verleende dienst van die club een andere vergoeding ontvangt dan de
in lid 1 onder b genoemde vergoeding, kan hij voor die club niet aan bindende wedstrijden deelnemen. Het voorgaande is niet van
toepassing op diensten die niet aan het voetbal verwant zijn en uit hoofde van normale beroepsuitoefening aan de club zijn
verleend.
3. Een club mag de volgende collectieve kosten van de bij de club aangesloten actieve amateurs voor zijn rekening nemen:
a. reis- en verblijfkosten in verband met wedstrijden;
b. zakgeld tijdens een meerdaags verblijf in binnen- of buitenland voor het spelen van wedstrijden, volgens jaarlijks door het
bestuur amateurvoetbal vast te stellen normen;
c. de aanschaffingskosten van - aan spelers in bruikleen te geven en aan de club in eigendom toebehorende voetbalschoenen, kleding en trainingsuitrusting.
4. Het is een actieve amateur verboden enige andere vergoeding van zijn club te ontvangen dan de in lid 1 onder b genoemde
vergoedingen.
5. Het bepaalde in lid 1 onder b is van overeenkomstige toepassing voor de actieve amateur die uitkomt in een vertegenwoordigend
elftal of team.
6. Aan door de KNVB aangestelde scheidsrechters en assistent-scheidsrechters die als actieve amateur aan wedstrijden
deelnemen, worden per wedstrijd reiskosten en overige onkosten vergoed volgens jaarlijks door het bestuur amateurvoetbal vast
te stellen normen.
Artikel 4 – Vergoedingen aan niet-actieve amateurs voor verleende diensten
1. Een niet-actieve amateur mag een vergoeding ontvangen voor diensten, die hij aan een club, de KNVB of een van haar districten
verleent.
2. In afwijking van het in lid 1 bepaalde mogen bestuursleden van de sectie amateurvoetbal voor de diensten die zij in die
hoedanigheid verlenen geen vergoeding ontvangen.
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Artikel 5 – Betaling van vergoeding
1. a. Van elke betaling van een vergoeding dient een deugdelijk betaalbewijs, of ingeval van loonderving een gewaarmerkte
verklaring van de werkgever, in de financiële administratie van de club aanwezig te zijn.
b. Een club kan slechts tot betaling overgaan, tegen ontvangst van een gespecificeerde kwitantie op naam.
2. Het desbetreffende bestuur is bevoegd, met het oog op een goede controle op de naleving van het in dit reglement bepaalde,
voorschriften te verstrekken met betrekking tot de door een club te voeren administratie.
3. Alleen uitgaven voor het verrichten van arbeid kunnen als vergoedingen voor verleende diensten worden aangemerkt.
Artikel 6 – Huldeblijken
Bij een bijzondere gelegenheid kan een huldeblijk aan een actieve amateur worden aangeboden mits van geen hogere waarde dan
per boekjaar door het bestuur amateurvoetbal wordt vastgesteld.
Artikel 7 – Reclame
Behoudens hetgeen te dien aanzien is bepaald in artikel 37 van het Reglement Amateurvoetbal, in het Sponsoringreglement Betaald
Voetbal, alsmede in het Reglement Betaald Voetbal, is het contractspelers, scheidsrechters en assistent-scheidsrechters betaald
voetbal en actieve amateurs verboden om tijdens, voor of na een wedstrijd op het speelveld kleding te dragen, die voorzien is van
reclameteksten.
Artikel 8 – Voorkomen van overtredingen
Een club, in het bijzonder zijn bestuur, heeft de plicht ten aanzien van zijn leden en/of contractspelers al datgene te doen dat
redelijkerwijze kan worden verlangd om overtreding van dit reglement te voorkomen.
Artikel 9 – Overtredingen
1. a. Behalve overtredingen van het bepaalde in dit reglement is tevens strafbaar:
1. een poging tot overtreding;
2. het medeplegen van de overtreding;
3. de medeplichtigheid aan een overtreding;
4. het uitlokken van een overtreding;
5. de poging tot uitlokking van een overtreding;
Tenzij uit de omstandigheden waaronder een overtreding is begaan anders blijkt, zal in beginsel bij overtreding van het in dit
reglement bepaalde worden uitgegaan van een gelijke mate van schuld van alle bij de overtreding betrokkenen.
2. In geval van overtreding van het bepaalde in dit reglement
a. door een lid ressorterend onder de sectie betaald voetbal, is het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal van
toepassing;
b. door een lid ressorterend onder de sectie amateurvoetbal, is het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal van
toepassing.
c. door een lid dat niet specifiek onder een van beide secties ressorteert, is de toepasselijkheid van het desbetreffende
tuchtreglement afhankelijk van de functie die het lid vervulde op het moment van de overtreding.
Artikel 10 – Dispensatie
Het bestuur amateurvoetbal is bevoegd om dispensatie te verlenen van het in de artikelen 3, 5, 6 en 7 van dit reglement bepaalde.
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Arbitragereglement
Laatstelijk gewijzigd in de bondsvergadering van 1 december 2015.
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Hoofdstuk I – Algemene bepalingen
Artikel 1 – Toepassingsgebied
1. Met uitsluiting van de burgerlijke rechter, zijn aan arbitrage op de voet van dit reglement onderworpen alle geschillen, indien en
voorzover deze samenhangen met de voetbalsport, een en ander in de ruimste zin des woords, tussen:
a. leden van de KNVB onderling;
b. leden van de KNVB en personen, wier lidmaatschap van de KNVB is geëindigd, indien en voorzover het geschil is ontstaan
uit een rechtsbetrekking tussen de partijen die bestond voordat dat lidmaatschap eindigde;
c. leden van de KNVB en derden, indien de partijen op enig moment zijn overeengekomen het geschil te onderwerpen aan
arbitrage op de voet van dit reglement;
d. leden van de KNVB en omniverenigingen, indien de voetbalafdeling van een omnivereniging bij het geschil is betrokken;
e. leden van de KNVB en intermediairs als bedoeld in het Reglement Intermediairs;
f. intermediairs als bedoeld in het Reglement Intermediairs onderling.
2. Partijen genoemd in lid 1 kunnen aan arbitrage op de voet van dit reglement ook onderwerpen:
a. de enkele vaststelling van de hoedanigheid of van de toestand van zaken;
b. de enkele bepaling van de hoogte van een schadevergoeding of van een verschuldigde geldsom;
c. de aanvulling of wijziging van de rechtsbetrekking waaruit het geschil tussen partijen is ontstaan.
3. In afwijking van het bepaalde in de leden 1 en 2 kunnen aan arbitrage op de voet van dit reglement niet worden onderworpen:
a. geschillen genoemd in artikel 8 lid 3 onder b van de Statuten;
b. geschillen betreffende de betaling van contributies, donaties en dergelijke financiële bijdragen, die natuurlijke personen
genoemd in artikel 6 lid 2 onder d van de Statuten verschuldigd zijn aan rechtspersonen genoemd in dat artikellid onder a, b
of c.
4. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn indien een der betrokken partijen verklaart dat dit het geval is.
Artikel 2 – Overeenkomst tot arbitrage
1. Onder de overeenkomst tot arbitrage genoemd in artikel 1 lid 1 onder c van dit reglement wordt mede begrepen een arbitraal
beding dat is opgenomen in de partijen bindende statuten of reglementen.
2. De overeenkomst tot arbitrage genoemd in artikel 1 lid 1 onder c van dit reglement wordt bewezen door een geschrift. Daarvoor is
voldoende een geschrift dat voorziet in arbitrage op de voet van dit reglement of dat verwijst naar algemene voorwaarden die in
arbitrage op de voet van dit reglement voorzien en dat door of namens de wederpartij uitdrukkelijk of stilzwijgend is aanvaard.
Artikel 3 – Afwijking van het reglement
Behoudens het bepaalde in artikel 16 lid 4 kan van de bepalingen van dit reglement niet bij overeenkomst, daaronder begrepen de
overeenkomst tot arbitrage als bedoeld in artikel 1 lid 1 onder c van dit reglement, worden afgeweken.

Hoofdstuk II – Het college van arbiters
Afdeling 1 – Samenstelling
Artikel 4 – Samenstelling en benoeming
1. Het college van arbiters bestaat uit:
a. een door het bondsbestuur te bepalen aantal van tenminste vijf leden A;
b. een door het bondsbestuur te bepalen aantal van tenminste twaalf leden B.
2. De leden A en B worden, met inachtneming van het in de artikelen 5 en 6 van dit reglement bepaalde, als zodanig benoemd door
de stemgerechtigde leden van de bondsvergadering.
3. Het college van arbiters wordt ondersteund door een algemeen secretaris en tenminste twee secretarissen, genoemd in artikel 11
van dit reglement.
Artikel 5 – Vereisten voor benoembaarheid
1. Tot lid A zijn slechts benoembaar leden van de KNVB die de hoedanigheid bezitten van meester in de rechten. Leden A dienen bij
voorkeur te beschikken over processuele ervaring.
2. Tot lid B zijn slechts benoembaar leden van de KNVB die een van de volgende partijen vertegenwoordigen:
bestuurders;
oefenmeesters;
spelers.
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3.
4.

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 37 lid 4 van de Statuten geldt dat het lidmaatschap van het college van arbiters
eveneens onverenigbaar is met het lidmaatschap van de centrale spelersraad.
Onverminderd het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 zijn leden van het college van arbiters wier lidmaatschap eindigt, terstond
herbenoembaar.

Artikel 6 – Wijze van benoeming
1. Met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de Statuten en het Algemeen Reglement is bepaald, geschiedt de benoeming van
de leden A van het college van arbiters door de bondsvergadering uit een door het bondsbestuur voor elke opengevallen plaats
afzonderlijk op te maken bindende voordracht.
2. Met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de Statuten en het Algemeen Reglement is bepaald, geschiedt de benoeming van
de leden B van het college van arbiters door de bondsvergadering uit een bindende voordracht vanuit een der partijen genoemd in
artikel 5 lid 2 van dit reglement, waarin een plaats is opengevallen.
In beginsel heeft ieder der partijen genoemd in artikel 5 lid 2 van dit reglement, het recht een derde gedeelte van de leden B van
het college van arbiters voor te dragen voor benoeming.
3. Behoudens het bepaalde in de leden 4 en 5 geschiedt de benoeming in de bondsvergadering zoals genoemd in artikel 21 lid 1
onder b van de Statuten.
4. Indien in het college van arbiters tussentijds een plaats openvalt en naar het oordeel van het bondsbestuur reeds vóór de
eerstvolgende bondsvergadering zoals genoemd in artikel 21 lid 1 onder b van de Statuten een nieuw lid dient te worden
benoemd, bepaalt het bondsbestuur op welke wijze de stemgerechtigde leden van de bondsvergadering dat nieuwe lid zullen
benoemen. Het bondsbestuur doet hiervan zo mogelijk binnen zes weken na de dag waarop de plaats is opengevallen schriftelijk
mededeling aan die stemgerechtigde leden, onder gelijktijdige mededeling van de inhoud van de bindende voordracht genoemd in
de leden 1 en 2.
5. Het bepaalde in lid 4 is van overeenkomstige toepassing ingeval het bondsbestuur het aantal leden van het college van arbiters
bepaalt op een hoger aantal dan voorheen.
Artikel 7 – Aanvaarding benoeming
De benoeming van een lid van het college van arbiters wordt niet van kracht, voordat hij de benoeming schriftelijk heeft aanvaard.
Artikel 8 – Einde van het lidmaatschap
1. Het lidmaatschap van het college van arbiters eindigt:
a. met het einde van de derde bondsvergadering zoals genoemd in artikel 21 lid 1 onder b van de Statuten, na die waarin het lid
is benoemd;
b. met ingang van het moment dat het lid ophoudt lid van de KNVB te zijn;
c. met ingang van het moment dat het lid in functie treedt van dan wel zitting neemt als lid in:
- de bestuurlijke macht;
- de wetgevende macht;
- de centrale spelersraad;
- na een maximale zittingstermijn van twaalf jaar.
2. Het lidmaatschap van degene die in een tussentijds opengevallen plaats is benoemd, eindigt op het moment dat het lidmaatschap
van degene in wiens plaats hij is getreden krachtens het bepaalde in lid 1 onder a zou hebben moeten eindigen.
3. Het lidmaatschap van degene die is benoemd omdat het bondsbestuur het aantal leden van het college van arbiters op een hoger
aantal dan voorheen heeft bepaald, eindigt met het einde van de derde bondsvergadering zoals genoemd in artikel 21 lid 1 onder
b van de Statuten na de dag waarop hij is benoemd, dan wel met het einde van een daartoe door het bondsbestuur aangewezen
eerdere bondsvergadering. Een dergelijke aanwijzing kan het bondsbestuur slechts doen vóórdat het lid is benoemd en met het
doel te bevorderen dat jaarlijks het lidmaatschap van een derde gedeelte van de leden A en/of de leden B eindigt.

Afdeling 2 – Algemeen voorzitter
Artikel 9 – Algemeen voorzitter en plaatsvervangend algemeen voorzitter
1. De algemeen voorzitter en de plaatsvervangend algemeen voorzitter van het college van arbiters worden door de
bondsvergadering in hoedanigheid benoemd uit de leden A.
2. Bij ontstentenis of afwezigheid van de algemeen voorzitter neemt de plaatsvervangend algemeen voorzitter diens taken waar en
oefent hij diens bevoegdheden uit. Bij ontstentenis van de plaatsvervangend algemeen voorzitter neemt de oudste in leeftijd van
de leden A de taken van de algemeen voorzitter waar en oefent hij diens bevoegdheden uit.
3. Het bepaalde in lid 2 is van overeenkomstige toepassing ingeval de algemeen voorzitter dan wel de plaatsvervangend algemeen
voorzitter verzoekt dat zijn taken worden waargenomen.
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Artikel 10 – Taken algemeen voorzitter
Onverminderd de taken die elders in dit reglement aan de algemeen voorzitter zijn opgedragen en de taken die naar de aard van zijn
functie op hem rusten, heeft de algemeen voorzitter tot taak de werkzaamheden van de arbitragecommissies, genoemd in artikel 13
van dit reglement, te coördineren en de eenheid van hun uitspraken te bevorderen.

Afdeling 3 – Secretariaat
Artikel 11 – Algemeen secretaris en secretarissen
1. De algemeen secretaris en de secretarissen van het college van arbiters worden door de directie van de KNVB benoemd en
ontslagen.
2. Tot algemeen secretaris of secretaris zijn slechts benoembaar personen die de hoedanigheid bezitten van meester in de rechten.
De algemeen secretaris en de secretarissen dienen bij voorkeur te beschikken over processuele ervaring.
3. Tot algemeen secretaris of secretaris zijn niet benoembaar de leden van het college van arbiters. De benoeming tot algemeen
secretaris of secretaris eindigt met ingang van het moment dat de algemeen secretaris of secretaris zitting neemt als lid van het
college van arbiters.
Artikel 12 – Secretariaat
Het secretariaat van het college van arbiters is gevestigd op het bondsbureau te Zeist.

Hoofdstuk III – Arbitragecommissies
Afdeling 1 – Opdracht
Artikel 13 – Geschil beslecht door arbitragecommissie
Een geschil dat aan arbitrage op de voet van dit reglement is onderworpen, wordt beslecht door een arbitragecommissie, waaraan dat
door de algemeen voorzitter is opgedragen.
Artikel 14 – Beroep op onbevoegdheid
1. De verweerder die in het arbitraal geding is verschenen en die een beroep op de onbevoegdheid van de arbitragecommissie
wenst te doen, hetzij op grond dat het geschil geen geschil is genoemd in artikel 1 leden 1 en/of 2 van dit reglement dan wel dat
het geschil een geschil is genoemd in artikel 1 lid 3 van dit reglement, hetzij op grond dat de arbitragecommissie niet
overeenkomstig het in dit reglement bepaalde is samengesteld, dient dit beroep te doen vóór alle weren. Dienovereenkomstig
dient het beroep te worden gedaan uiterlijk in het verweerschrift dan wel, bij gebreke van een verweerschrift, voorafgaand aan het
eerste mondelinge verweer.
2. Indien het beroep op de onbevoegdheid van de arbitragecommissie niet met inachtneming van het bepaalde in lid 1 is gedaan,
vervalt het recht om in het arbitraal geding of bij de rechter op de onbevoegdheid een beroep te doen.
3. Een beroep op haar onbevoegdheid wordt door de arbitragecommissie beoordeeld.
4. De arbitragecommissie kan zich ambtshalve onbevoegd verklaren.
Artikel 15 – Einde van de opdracht
De aan de arbitragecommissie verstrekte opdracht eindigt door de neerlegging ter griffie van haar laatste eindvonnis, een en ander
onverminderd het bepaalde in de artikelen 81 en 82 van dit reglement, en voorts op de wijzen bepaald in de artikelen 16 en 58 van dit
reglement.
Artikel 16 – Beëindiging van de opdracht bij trage uitvoering
1. Indien de arbitragecommissie, ondanks herhaalde aanmaning, haar opdracht, alle omstandigheden in aanmerking genomen, op
onaanvaardbaar trage wijze uitvoert, kan de meest gerede partij zich op de voet van het bepaalde in de wet wenden tot de
president van de rechtbank met het verzoek de opdracht van de arbitragecommissie te beëindigen. De partij die het verzoek doet,
zendt terstond kopieën van het verzoek aan de algemeen secretaris. De algemeen secretaris zendt terstond een kopie aan de
arbitragecommissie en de andere partij.
2. Indien de president van de rechtbank de opdracht van de arbitragecommissie beëindigt, belast de algemeen voorzitter terstond
een nieuwe arbitragecommissie met de beslechting van het geschil. De nieuwe arbitragecommissie bepaalt op welke wijze het
geding wordt voortgezet, met dien verstande dat, tenzij de arbitragecommissie met instemming van de partijen anders bepaalt, in
ieder geval een zitting zal worden gehouden waarop de partijen in de gelegenheid worden gesteld hun standpunten mondeling toe
te lichten. Het bepaalde in artikel 38 lid 2 van dit reglement is van overeenkomstige toepassing.
3. Indien de algemeen voorzitter lid was van de arbitragecommissie waarvan de opdracht is beëindigd, treedt voor de toepassing
van het bepaalde in lid 2 de eerste plaatsvervangend algemeen voorzitter in diens plaats. In dat geval benoemt de eerste
plaatsvervangend algemeen voorzitter ook de leden van de nieuwe arbitragecommissie.
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4.

Partijen kunnen, in afwijking van het bepaalde in lid 2, overeenkomen dat de bevoegdheid van de rechter herleeft indien, de
president van de rechtbank de opdracht van de arbitragecommissie beëindigt en de grond voor de bevoegdheid van de
arbitragecommissie een overeenkomst tot arbitrage, genoemd in artikel 1 lid 1 onder c van dit reglement was.

Artikel 17 – Overlijden en beëindiging van het KNVB-lidmaatschap van een partij
1. De aan de arbitragecommissie verstrekte opdracht eindigt niet door het overlijden van een partij en evenmin doordat een partij
ophoudt lid van de KNVB te zijn.
2. Indien een partij overlijdt, schorst de arbitragecommissie het geding voor een door haar te bepalen termijn. De arbitragecommissie
kan deze termijn verlengen op verzoek van de rechtsopvolgers van de overleden partij en na de andere partij in de gelegenheid te
hebben gesteld op dat verzoek te worden gehoord. De arbitragecommissie kan de termijnen ook ambtshalve verlengen na de
partijen in de gelegenheid te hebben gesteld te worden gehoord. Na afloop van de schorsing wordt het geding voortgezet in de
stand waarin het zich bevindt.
3. Een verzoek genoemd in lid 2 wordt schriftelijk ingediend bij de secretaris van de arbitragecommissie. De secretaris zendt
terstond een exemplaar van het verzoek aan de andere partij.

Afdeling 2 – Samenstelling
Artikel 18 – Samenstelling
1. De arbitragecommissie bestaat uit:
a. één met inachtneming van het bepaalde in artikel 19 van dit reglement uit de leden A van het college van arbiters benoemde
arbiter, tevens voorzitter; en
b. twee met inachtneming van het bepaalde in artikel 19 van dit reglement uit de leden B van het college van arbiters benoemde
arbiters.
2. Indien beide bij het geschil betrokken partijen daarom voor de mondelinge behandeling schriftelijk verzoeken, kan de algemeen
voorzitter bepalen dat in afwijking van lid 1 de arbitragecommissie bestaat uit één arbiter, die met inachtneming van het bepaalde
in artikel 19 van dit reglement uit de leden A van het college van arbiters is benoemd.
Artikel 19 – Benoeming van de leden
1. Zo spoedig mogelijk nadat het verzoekschrift door de algemeen secretaris is ontvangen, benoemt de algemeen voorzitter de
leden, dan wel het lid van de arbitragecommissie waaraan hij de beslechting van het geschil opdraagt. De algemeen voorzitter is
verplicht zorg te dragen voor een paritaire samenstelling van de arbitragecommissie.
2. De benoeming geschiedt ongeacht de vraag of de arbitragecommissie op grond van het bepaalde in artikel 1 van dit reglement
bevoegd is het geschil te beslechten.
3. De benoeming geschiedt schriftelijk. De benoeming, en daarmee de aan de arbiter verstrekte opdracht, wordt niet van kracht,
voordat de arbiter de benoeming schriftelijk heeft aanvaard.
4. Terstond nadat de benoeming van kracht is geworden, doet de algemeen secretaris van de benoeming schriftelijk mededeling aan
de partijen.
Artikel 20 – Einde van het lidmaatschap
1. Het lidmaatschap van de arbitragecommissie, en daarmee de aan de arbiter verstrekte opdracht, eindigt slechts:
a. met ingang van het moment dat de opdracht van de arbitragecommissie eindigt, een en ander onverminderd het bepaalde in
de artikelen 21 en 22 van dit reglement;
b. door ontheffing overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 21 en 22 van dit reglement.
2. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 21 en 22 van dit reglement eindigt het lidmaatschap van de arbitragecommissie niet,
indien de arbiter ophoudt lid te zijn van het college van arbiters.
Artikel 21 – Ontheffing
1. De algemeen voorzitter ontheft een arbiter van zijn opdracht:
a. op diens verzoek;
b. indien de arbiter ophoudt lid van de KNVB te zijn;
c. indien de arbiter in functie treedt van dan wel zitting neemt als lid in:
- de bestuurlijke macht;
- de wetgevende macht;
- de centrale spelersraad;
d. op verzoek van de partijen bij de arbitrage;
e. indien de arbiter naar het oordeel van de algemeen voorzitter rechtens of feitelijk niet meer in staat is zijn opdracht te
vervullen, ambtshalve of op verzoek van een der partijen bij de arbitrage.
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3.
4.

Een verzoek genoemd in lid onder d of e wordt schriftelijk ingediend bij de algemeen secretaris. De algemeen secretaris zendt
terstond een exemplaar van het verzoek aan de arbiter, de arbitragecommissie en, in geval van een verzoek genoemd in lid 1
onder e, aan de andere partij.
De algemeen secretaris doet van de ontheffing terstond schriftelijk mededeling aan de arbiter, de arbitragecommissie en de
partijen.
In geval de algemeen voorzitter van zijn opdracht moet worden ontheven, treedt voor de toepassing van het bepaalde in lid 1 de
eerste plaatsvervangend algemeen voorzitter in diens plaats. In dat geval benoemt de eerste plaatsvervangend algemeen
voorzitter ook de nieuwe arbiter, genoemd in artikel 23 lid 1 van dit reglement.

Artikel 22 – Wraking
1. Een partij kan een arbiter wraken, indien gerechtvaardigde twijfel bestaat aan diens onpartijdigheid of onafhankelijkheid.
2. Een als arbiter aangezocht lid van het college van arbiters dat het vermoeden heeft dat hij zou kunnen worden gewraakt, doet
daarvan terstond mededeling aan de algemeen voorzitter, onder vermelding van de vermoedelijke reden voor wraking. De
mededeling wordt schriftelijk ingediend bij de algemeen secretaris. Het hiervoor in dit lid bepaalde is van overeenkomstige
toepassing ten aanzien van een reeds benoemde arbiter die de hiervoor genoemde mededeling niet reeds heeft gedaan. Ingeval
een reeds benoemde arbiter de mededeling doet, zendt de algemeen secretaris terstond een kopie daarvan aan de
arbitragecommissie en de partijen.
3. De partij die een arbiter wraakt, doet daarvan schriftelijk mededeling aan de algemeen voorzitter, onder vermelding van de reden
voor wraking. De algemeen secretaris zendt terstond een exemplaar van de mededeling aan de arbiter, de arbitragecommissie en
de andere partij.
4. Indien de gewraakte arbiter niet binnen twee weken respectievelijk zes weken ingeval hij buiten Nederland woont of verblijft, na de
dag waarop de mededeling genoemd in lid 3 is ingediend, de algemeen voorzitter verzoekt om hem van zijn opdracht te ontheffen,
waarover partijen schriftelijk zullen worden geïnformeerd, kan de wrakende partij zich binnen vier weken na het doen van de
mededeling genoemd in lid 3 op de voet van het bepaalde in de wet wenden tot de voorzieningenrechter van de rechtbank met
het verzoek over de gegrondheid van de wraking te beslissen. Indien de gewraakte arbiter of een der partijen buiten Nederland
woont of verblijft, is de hiervoor in dit lid genoemde termijn voor de wrakende partij om zich te wenden tot de voorzieningenrechter
acht weken. De partij die het verzoek indient bij de voorzieningenrechter, zendt terstond kopieën van het verzoek aan de
algemeen secretaris. De algemeen secretaris zendt terstond een kopie aan de arbiter, de arbitragecommissie en de andere partij.
5. Trekt de gewraakte arbiter zich terug of wordt diens wraking door de voorzieningenrechter van de rechtbank gegrond geoordeeld,
dan wordt hij vervangen volgens de regels van het arbitragereglement. Indien een arbiter zich terugtrekt, houdt dat niet in een
aanvaarding van de geldigheid van de redenen tot wraking.
6. De arbitragecommissie kan het geding schorsen met ingang van de dag waarop het wrakingsverzoek is gedaan. Na afloop van de
schorsing wordt het geding voortgezet in de stand waarin het zich bevindt, tenzij de arbitragecommissie anders bepaalt. Eveneens
zal de schorsing van het geding worden opgeheven, indien het verzoek tot wraking niet binnen vier weken respectievelijk acht
weken in de gevallen als bepaald in lid 4 door de wrakende partij is ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.
Alsdan vervalt het recht tot wraking en wordt het geding hervat in de stand waarin het zich bevindt.
Artikel 23 – Vervulling van een opengevallen plaats
1. Indien in de arbitragecommissie een plaats openvalt, benoemt de algemeen voorzitter ten spoedigste een nieuwe arbiter. Het
bepaalde in artikel 19 leden 2 tot en met 4 van dit reglement is van toepassing.
2. Zolang in de opengevallen plaats geen nieuwe arbiter is benoemd, is het geding geschorst. Na afloop van de schorsing wordt het
geding voortgezet in de stand waarin het zich bevindt, tenzij de arbitragecommissie anders bepaalt.

Afdeling 3 – Secretariaat
Artikel 24 – Secretaris en plaatsvervangend secretaris
1. Zo spoedig mogelijk nadat het verzoekschrift door de algemeen secretaris is ontvangen, benoemt de algemeen voorzitter uit de
algemeen secretaris en de secretarissen de secretaris van de arbitragecommissie. De algemeen secretaris doet van de
benoeming terstond schriftelijk mededeling aan de arbitragecommissie en de partijen.
2. De algemeen voorzitter kan de secretaris van de arbitragecommissie te allen tijde ontslag verlenen. Hij is daartoe verplicht ingeval
de secretaris zitting neemt als lid van het college van arbiters.
3. Elke partij bij de arbitrage kan de secretaris van de arbitragecommissie wraken, indien gerechtvaardigde twijfel bestaat aan diens
onpartijdigheid of onafhankelijkheid. Het bepaalde in artikel 22 leden 2 tot en met 6 en 8 van dit reglement is van overeenkomstige
toepassing. Indien de algemeen secretaris wordt gewraakt, treedt voor de toepassing van het bepaalde in artikel 22 leden 2 tot en
met 5 van dit reglement de algemeen voorzitter in diens plaats.
Artikel 25 – Secretariaat
Het secretariaat van de arbitragecommissie is gevestigd in het bondsbureau te Zeist.
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Hoofdstuk IV – Procedure
Afdeling 1 – Algemene bepalingen
Artikel 26 – Gelijkheid van partijen
De partijen bij de arbitrage worden op voet van gelijkheid behandeld. De arbitragecommissie geeft elke partij de gelegenheid voor haar
rechten op te komen en haar stellingen voor te dragen.
Artikel 27 – Persoonlijke verschijning, vertegenwoordiging en bijstand
1. Een rechtspersoon verschijnt in persoon voor de arbitragecommissie door zich te doen vertegenwoordigen door een orgaan
waarvan of één of meer personen van wie de statuten van die rechtspersoon bepalen dat daaraan
vertegenwoordigingsbevoegdheid toekomt.
2. Indien een partij niet in persoon voor de arbitragecommissie verschijnt, kan zij zich doen vertegenwoordigen door een advocaat of
een bijzonderlijk daartoe schriftelijk gevolmachtigde.
3. Een partij kan zich in het geding door personen van haar keuze doen bijstaan.
4. Indien een partij zich ter zitting doet vertegenwoordigen of bijstaan, doet zij hiervan zo spoedig mogelijk nadat de dag voor de
zitting is vastgesteld schriftelijk mededeling aan de arbitragecommissie en de andere partij. Indien het verzoekschrift, het
verweerschrift of een verdere schriftelijke toelichting door een advocaat of een bijzonderlijk daartoe schriftelijk gevolmachtigde is
ondertekend, wordt de mededeling geacht te zijn gedaan.
Artikel 28 – Meer partijen
Indien in een geding meer dan één eiser partij is, is ten aanzien van elke eiser het in dit reglement ten aanzien van de eiser bepaalde
van toepassing. Indien in een geding meer dan één verweerder partij is, is ten aanzien van elke verweerder het in dit reglement ten
aanzien van de verweerder bepaalde van toepassing. In elk van de hiervoor in dit lid genoemde gevallen is hetgeen in dit reglement
ten aanzien van de "wederpartij" en de "andere partij" is bepaald van toepassing ten aanzien van alle wederpartijen respectievelijk
andere partijen.
Artikel 29 – Aantal exemplaren verweerschrift, verdere schriftelijke toelichtingen, bescheiden, verzoeken en
mededelingen
1. Het verzoekschrift, het verweerschrift, elke verdere schriftelijke toelichting en elk door een partij overgelegd bescheid, alsmede,
elk krachtens dit reglement door een partij ingediend verzoek, elke door haar ingediende mededeling en door haar verzonden
kopie, wordt ingediend in zeven exemplaren, tenzij dit reglement anders bepaalt.
2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 worden, indien er meer dan twee partijen zijn, de in dat lid genoemde stukken ingediend in
zoveel exemplaren als er andere partijen zijn, vermeerderd met zes.
3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van een verzoek tot voeging of tussenkomst
genoemd in artikel 61 lid 1 van dit reglement.
Artikel 30 – Taal
1. Het verzoekschrift, het verweerschrift en de verdere schriftelijke toelichtingen dienen in de Nederlandse taal te zijn gesteld.
2. Ingeval een partij een bescheid overlegt, dat niet in de Nederlandse, Franse, Duitse, of Engelse taal is gesteld, dient zij daarvan
tevens een vertaling in de Nederlandse taal over te leggen, welke voor eensluidend is verklaard door een in Nederland toegelaten
beëdigde vertaler.
3. Indien de aanwezigheid van een tolk ten behoeve van een partij of een harerzijds opgeroepen getuige ter zitting naar haar oordeel
noodzakelijk is, draagt zij zorg voor de aanwezigheid van een tolk. De betrokken partij doet in voorkomend geval tenminste drie
dagen voor de zitting aan de secretaris van de arbitragecommissie schriftelijk mededeling van de naam en de woonplaats van de
tolk alsmede van zijn kwalificaties als zodanig.
4. Indien overigens de arbitragecommissie de aanwezigheid van een tolk ter zitting noodzakelijk acht danwel indien zij de op de voet
van het vorig lid voorgestelde tolk niet voldoende gekwalificeerd acht, draagt de arbitragecommissie zorg voor de aanwezigheid
van een tolk.
Artikel 31 – Openbaarheid
1. De zittingen van de arbitragecommissie zijn openbaar.
2. Op grond van gewichtige redenen kan de arbitragecommissie bepalen dat een zitting geheel of gedeeltelijk besloten zal zijn.
Artikel 32 – Plaats van arbitrage
1. De plaats van arbitrage is Zeist.
2. De arbitragecommissie kan zitting houden, beraadslagen, getuigen en deskundigen horen op elke plaats, in of buiten Nederland,
die zij daartoe geschikt acht.
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Afdeling 2 – Schriftelijke behandeling
Artikel 33 – Verzoekschrift
1. Een geschil wordt aanhangig gemaakt door indiening van een verzoekschrift bij de algemeen secretaris.
2. Het geschil is aanhangig met ingang van de dag waarop het verzoekschrift door de algemeen secretaris wordt ontvangen.
3. Het verzoekschrift vermeldt:
a. de naam, het adres en de woonplaats van de eiser;
b. de naam, het adres en de woonplaats van de verweerder;
c. een duidelijke omschrijving van het geschil;
d. een duidelijke omschrijving van de vordering;
e. de grond voor de bevoegdheid van een arbitragecommissie in de zin van dit reglement om het geschil te beslechten.
4. Bij het verzoekschrift worden overgelegd alle bescheiden die voor de beoordeling van het geschil van belang zijn. Ingeval de
grond voor de bevoegdheid van een arbitragecommissie om het geschil te beslechten een overeenkomst tot arbitrage is,
genoemd in artikel 1 lid 1 onder c van dit reglement, wordt tevens deze overeenkomst overgelegd.
5. Het verzoekschrift wordt per aangetekende brief aan de algemeen secretaris toegezonden.
6. Indien ten aanzien van een door de algemeen secretaris ontvangen verzoekschrift niet is voldaan aan het bepaalde in artikel 29
leden 1 en 2 van dit reglement en/of het bepaalde in de leden 3 of 4, is het geschil desondanks aanhangig. Indien niet is voldaan
aan het bepaalde in artikel 29 leden 1 en 2 van dit reglement en/of het bepaalde in lid 3 van dit artikel, stelt de algemeen
secretaris de eiser in de gelegenheid het begane verzuim binnen een daarvoor door de algemeen secretaris gestelde termijn te
herstellen. De benoeming van de leden van de arbitragecommissie genoemd in artikel 19 lid 1 van dit reglement en de toezending
van een exemplaar van het verzoekschrift aan de verweerder genoemd in artikel 34 van dit reglement kan worden opgeschort
totdat het verzuim is hersteld, dan wel, indien dit eerder is, totdat de door de algemeen secretaris gestelde termijn is verstreken.
Artikel 34 – Toezending verzoekschrift aan de verweerder
Terstond nadat de algemeen secretaris het verzoekschrift heeft ontvangen, zendt hij een exemplaar daarvan aan de verweerder,
onder mededeling van:
a. de dag waarop het verzoekschrift door hem is ontvangen; en
b. het bepaalde in artikel 35 van dit reglement.
Artikel 35 – Verweerschrift
1. De verweerder kan een verweerschrift indienen bij de secretaris van de arbitragecommissie.
2. Het verweerschrift is met redenen omkleed.
3. Het verweerschrift wordt ingediend binnen drie weken na de dag waarop het exemplaar van het verzoekschrift bedoeld in artikel
34 van dit reglement aan de verweerder is verzonden. De voorzitter kan de termijn op grond van bijzondere omstandigheden een
of meerdere malen verlengen met een door hem te bepalen termijn.
4. Terstond nadat de secretaris van de arbitragecommissie het verweerschrift heeft ontvangen zendt hij een exemplaar daarvan aan
de andere partij.
Artikel 36 – Verdere schriftelijke toelichtingen
1. De arbitragecommissie kan de partijen in elke stand van het geding in de gelegenheid stellen een verdere schriftelijke toelichting
in te dienen.
2. Indien de arbitragecommissie beslist dat de partijen een verdere schriftelijke toelichting kunnen indienen, doet de secretaris van
de arbitragecommissie daarvan terstond schriftelijk mededeling aan de partijen.
3. Ten aanzien van de verdere schriftelijke toelichtingen is het bepaalde in artikel 35 van dit reglement van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande dat voor de partij die als eerste in de gelegenheid wordt gesteld een verdere schriftelijke
toelichting in te dienen de termijn genoemd in lid 3 van genoemd artikel aanvangt met ingang van de dag waarop de mededeling
genoemd in lid 2 aan die partij is verzonden.
Artikel 37 – Overleggen van verdere bescheiden
1. De arbitragecommissie kan de partijen in elke stand van het geding in de gelegenheid stellen verdere bescheiden over te leggen.
2. Ten aanzien van het overleggen van verdere bescheiden is het bepaalde in artikel 36 leden 2 en 3 van dit reglement van
overeenkomstige toepassing.
3. Indien een partij verdere bescheiden overlegt, stelt de arbitragecommissie de wederpartij in de gelegenheid haar standpunt ten
aanzien van de verdere bescheiden uiteen te zetten. De voorzitter van de arbitragecommissie bepaalt of dat mondeling ter zitting
zal kunnen geschieden of dat de wederpartij daartoe een verdere schriftelijke toelichting zal kunnen indienen.

Afdeling 3 – Mondelinge behandeling
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Artikel 38 – Mondelinge behandeling
1. Ten spoedigste na afloop van de termijn gesteld voor het indienen van het verweerschrift, dan wel, indien de partijen reeds
onmiddellijk in de gelegenheid zijn gesteld verdere schriftelijke toelichtingen in te dienen of verdere bescheiden over te leggen, ten
spoedigste na afloop van de daarvoor gestelde termijn, bepaalt de voorzitter van de arbitragecommissie waar en wanneer een
zitting zal worden gehouden, waarop de partijen in de gelegenheid zullen worden gesteld hun standpunten mondeling toe te
lichten.
2. De secretaris van de arbitragecommissie doet van de dag, het tijdstip en de plaats van de zitting uiterlijk acht dagen tevoren
schriftelijk mededeling aan de partijen.
3. Met instemming van de partijen kan de arbitragecommissie bepalen dat geen zitting genoemd in lid 1 zal plaatsvinden.
Artikel 39 – Verdere zittingen
De arbitragecommissie kan bepalen dat na de zitting bedoeld in artikel 38 lid 1 van dit reglement een of meer verdere zittingen zullen
worden gehouden. De voorzitter van de arbitragecommissie bepaalt waar en wanneer de zittingen zullen worden gehouden. De
secretaris van de arbitragecommissie doet van de dag, het tijdstip en de plaats van de zitting uiterlijk acht dagen tevoren schriftelijk
mededeling aan de partijen.
Artikel 40 – Persoonlijke verschijning van partijen
1. De arbitragecommissie kan in elke stand van het geding de partijen bevelen persoonlijk ter zitting te verschijnen voor het geven
van inlichtingen of teneinde een vergelijk te beproeven. De laatste twee volzinnen van artikel 39 van dit reglement zijn van
overeenkomstige toepassing.
2. Indien een partij desbevolen niet ter zitting verschijnt dan wel, verschenen zijnde, weigert de verlangde inlichtingen te verstrekken,
kan de arbitragecommissie daaruit de gevolgtrekkingen maken, die zij juist acht.

Afdeling 4 – Nadere toelichting van de vordering of het verweer
Artikel 41 – Nadere toelichting van de vordering of het verweer
1. De arbitragecommissie kan de eiser in elke stand van het geding bevelen zijn vordering binnen een daarvoor door de
arbitragecommissie gestelde termijn nader toe te lichten overeenkomstig een daartoe door de arbitragecommissie gegeven bevel.
De arbitragecommissie kan voorts de verweerder in elke stand van het geding bevelen zijn verweer binnen een daarvoor door de
arbitragecommissie gestelde termijn nader toe te lichten overeenkomstig een daartoe door de arbitragecommissie gegeven bevel.
2. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 76 en 77 van dit reglement kan de arbitragecommissie, indien de eiser respectievelijk
de verweerder desbevolen zijn vordering respectievelijk zijn verweer niet binnen de daarvoor door de arbitragecommissie gestelde
termijn nader toelicht overeenkomstig het door de arbitragecommissie daartoe gegeven bevel, daaruit de gevolgtrekkingen
maken, die zij juist acht.

Hoofdstuk V – Bewijs
Afdeling 1 – Algemene bepaling
Artikel 42 – Bewijs in het algemeen
De verdeling van de bewijslast, de toelaatbaarheid van bewijsmiddelen en de waardering van het bewijsmateriaal staan ter vrije
beoordeling van de arbitragecommissie.

Afdeling 2 – Enige bepalingen betreffende schriftelijk bewijs
Artikel 43 – Overleggen bescheiden
1. De arbitragecommissie kan een partij in elke stand van het geding bevelen bepaalde bescheiden over te leggen.
2. Indien een partij desbevolen weigert bepaalde bescheiden over te leggen, kan de arbitragecommissie daaruit de gevolgtrekkingen
maken, die zij juist acht.
3. Indien een partij bepaalde bescheiden overlegt, stelt de arbitragecommissie de wederpartij in de gelegenheid haar standpunt ten
aanzien van die bescheiden uiteen te zetten. De voorzitter van de arbitragecommissie bepaalt of dat mondeling ter zitting zal
kunnen geschieden of dat de wederpartij daartoe een verdere schriftelijke toelichting zal kunnen indienen.
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Artikel 44 – Inlichtingen van de KNVB
1. De arbitragecommissie kan de KNVB en/of haar organen in elke stand van het geding schriftelijk verzoeken om haar alle
inlichtingen te verstrekken die zij naar haar oordeel voor de beoordeling van het geschil behoeft. De secretaris van de
arbitragecommissie zendt terstond een kopie van het verzoek aan de partijen.
2. De inlichtingen worden schriftelijk verstrekt. De secretaris van de arbitragecommissie zendt terstond een kopie van de inlichtingen
aan de partijen.
3. De arbitragecommissie stelt de partijen in de gelegenheid hun standpunt ten aanzien van de inlichtingen uiteen te zetten. De
voorzitter van de arbitragecommissie bepaalt of dat mondeling ter zitting zal kunnen geschieden of dat de partijen daartoe een
nadere schriftelijke toelichting zullen kunnen indienen.

Afdeling 3 – Getuigen
Artikel 45 – Getuigen
1. De arbitragecommissie kan in elke stand van het geding aan de partij die dit verzoekt toestaan getuigen te doen horen. De
arbitragecommissie kan voorts ambtshalve bevelen dat bepaalde getuigen zullen worden gehoord.
2. Ingeval een partij getuigen doet horen, kan de wederpartij harerzijds over dezelfde onderwerpen getuigen doen horen.
3. Tenzij de arbitragecommissie anders bepaalt, kan een partij ten hoogste vier getuigen doen horen.
Artikel 46 – Getuigenverhoor op daartoe aangewezen zitting
1. De voorzitter van de arbitragecommissie bepaalt waar en wanneer de zitting zal worden gehouden, waarop het getuigenverhoor
zal plaatsvinden. De secretaris van de arbitragecommissie doet van de dag, het tijdstip en de plaats van de zitting uiterlijk acht
dagen tevoren schriftelijk mededeling aan de partijen.
2. Indien een partij getuigen doet horen, doet zij uiterlijk drie dagen vóór de dag van het getuigenverhoor aan de secretaris van de
arbitragecommissie en aan de andere partij schriftelijk mededeling van de naam, de woonplaats en de eventuele functies van elk
der getuigen alsmede van de onderwerpen waarover elke getuige kan verklaren.
3. Indien ten aanzien van een bepaalde getuige niet is voldaan aan het bepaalde in lid 2 kan de arbitragecommissie desondanks
toestaan dat de getuige wordt gehoord.
4. Elke partij draagt zelf zorg voor de oproeping van de getuigen die zij wenst te doen horen. De arbitragecommissie bepaalt op
welke wijze de getuigen worden opgeroepen van wie zij ambtshalve heeft bevolen dat zij zullen worden gehoord.
Artikel 47 – Getuigenverhoor op andere zittingen
Indien een zitting wordt gehouden zonder dat met inachtneming van het bepaalde in artikel 46 lid 1 van dit reglement is bepaald dat
daarop getuigenverhoor zal plaatsvinden, kan de arbitragecommissie desondanks op die zitting een of meer getuigen horen. Het
bepaalde in artikel 46 leden 2 en 3 van dit reglement is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 48 – Verplichtingen van getuigen
Allen die zijn opgeroepen om te getuigen, zijn verplicht te verschijnen en een verklaring af te leggen. Zij zijn voorts verplicht
desverlangd de eed of belofte af te leggen als bedoeld in artikel 50 lid 1 van dit reglement en een verslag van hun verhoor te
ondertekenen, als genoemd in lid 3 van genoemd artikel.
Artikel 49 – Weigerachtige getuigen
1. Indien een getuige niet vrijwillig verschijnt, dan wel, verschenen zijnde, weigert om, desverlangd onder ede, een verklaring af te
leggen of om een verslag van zijn verhoor genoemd in artikel 50 lid 3 van dit reglement te ondertekenen, kan de
arbitragecommissie aan de partij die dit verzoekt toestaan om zich op de voet van het bepaalde in de wet binnen een door de
arbitragecommissie te bepalen termijn tot de president van de rechtbank te wenden met het verzoek een rechter-commissaris te
benoemen voor wie het getuigenverhoor zal plaatsvinden.
2. De arbitragecommissie kan het geding schorsen tot de ontvangst van het verslag van het verhoor door de rechter-commissaris.
Na afloop van de schorsing wordt het geding voortgezet in de stand waarin het zich bevindt.
Artikel 50 – Getuigenverhoor onder ede en verslag
1. De arbitragecommissie kan verlangen dat een getuige de eed of de belofte aflegt dat hij de waarheid en niets dan de waarheid zal
zeggen.
2. Ook indien de getuige niet de eed of de belofte aflegt, is hij verplicht de waarheid en niets dan de waarheid te zeggen. De
voorzitter van de arbitragecommissie wijst de getuige vóór de aanvang van diens verhoor op deze verplichting.
3. De arbitragecommissie kan bepalen dat van het getuigenverhoor een verslag wordt opgemaakt. Zij kan verlangen dat de getuige
dit verslag ondertekent ten bewijze dat het verslag zijn verklaring juist weergeeft.
Artikel 51 – Wijze van getuigenverhoor
1. De getuigen worden door de voorzitter van de arbitragecommissie ondervraagd.
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Nadat de voorzitter een getuige heeft ondervraagd kunnen eerst de andere arbiters en vervolgens de partijen de getuige vragen
stellen.
De arbitragecommissie kan beletten dat een vraag van een partij wordt beantwoord, indien deze naar het oordeel van de
arbitragecommissie niet ter zake doet.

Afdeling 4 – Deskundigen
Artikel 52 – Deskundigen aangezocht door partijen
Indien een partij het advies van een of meer deskundigen heeft overgelegd, kan de arbitragecommissie de partij die dit verzoekt
toestaan om deze deskundigen te doen horen. De arbitragecommissie kan ook ambtshalve bevelen dat de deskundigen zullen worden
gehoord.
Artikel 53 – Deskundigen benoemd door de arbitragecommissie
1. De arbitragecommissie kan een of meer deskundigen benoemen tot het uitbrengen van een advies.
2. De benoeming geschiedt schriftelijk. De akte van benoeming vermeldt de aan de deskundigen verstrekte opdracht.
3. De secretaris van de arbitragecommissie zendt terstond een kopie van de akte van benoeming aan de partijen.
Artikel 54 – Medewerking partijen
1. De arbitragecommissie kan elke partij bevelen aan de deskundigen als bedoeld in artikel 53 lid 1 van dit reglement de bescheiden
over te leggen, de inlichtingen te geven en overigens alle medewerking te verlenen, die dezen voor het uitbrengen van hun advies
behoeven.
2. Indien een partij weigert aan een bevel als bedoeld in lid 1 gevolg te geven, kan de arbitragecommissie daaruit de
gevolgtrekkingen maken, die zij juist acht.
Artikel 55 – Schriftelijk advies
1. Indien de deskundigen genoemd in artikel 53 lid 1 van dit reglement schriftelijk advies uitbrengen, zendt de secretaris van de
arbitragecommissie terstond een kopie daarvan aan de partijen.
2. De arbitragecommissie stelt de partijen in de gelegenheid hun standpunten ten aanzien van het advies uiteen te zetten. De
voorzitter van de arbitragecommissie bepaalt of dat mondeling ter zitting zal kunnen geschieden of dat de partijen daartoe een
verdere schriftelijke toelichting zullen kunnen indienen.
3. Indien een partij dit binnen een week na de dag waarop de kopie van het advies genoemd in lid 1 aan die partij is verzonden,
verzoekt, worden de deskundigen ter zitting gehoord. Het verzoek wordt schriftelijk ingediend bij de secretaris van de
arbitragecommissie. De arbitragecommissie kan ook ambtshalve bevelen dat de deskundigen zullen worden gehoord.
Artikel 56 – Horen van partijdeskundigen bij verhoor van deskundigen of mondeling advies
Indien de deskundigen als bedoeld in artikel 53 lid 1 van dit reglement ter zitting worden gehoord, dan wel ter zitting mondeling advies
uitbrengen, worden op dezelfde of op een door de arbitragecommissie te bepalen volgende zitting ook andere deskundigen gehoord,
van wie een der partijen verzoekt dezen te horen.
Artikel 57 – Verhoor van deskundigen
Ten aanzien van het verhoor van deskundigen als bedoeld in de artikelen 52, 55 lid 3 en 56 van dit reglement zijn de artikelen 45
leden 2 en 3, 46, 47 en 51 van dit reglement van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk VI – Intrekking, vermindering, wijziging en vermeerdering van de vordering,
tegenvordering, voeging en tussenkomst, vrijwaring en samenvoeging
Afdeling 1 – Intrekking, vermindering, wijziging of vermeerdering van de vordering,
voeging en tussenkomst, vrijwaring
Artikel 58 – Intrekking van de vordering
1. Zolang geen verweerschrift is ingediend en geen zitting heeft plaatsgevonden kan de eiser zijn vordering intrekken. De intrekking
geschiedt schriftelijk en wordt ingediend bij de secretaris van de arbitragecommissie of, ingeval deze nog niet is benoemd, bij de
algemeen secretaris.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 86 lid 4 van dit reglement kan de eiser na het tijdstip genoemd in lid 1 zijn vordering nog
slechts intrekken, indien de verweerder daarin toestemt. Indien de intrekking niet mondeling ter zitting geschiedt, geschiedt zij
schriftelijk en wordt zij ingediend bij de secretaris van de arbitragecommissie. Ten aanzien van de toestemming van de
verweerder is het in de vorige volzin bepaalde van overeenkomstige toepassing.
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De secretaris van de arbitragecommissie of, ingeval deze nog niet is benoemd de algemeen secretaris, zendt terstond een
schriftelijke bevestiging van de intrekking aan de partijen.
Door de intrekking eindigt de aan de arbitragecommissie verstrekte opdracht.

Artikel 59 – Vermindering, wijziging of vermeerdering van de vordering
1. De eiser kan zijn vordering verminderen, wijzigen of vermeerderen.
2. De vermindering, wijziging of vermeerdering geschiedt uiterlijk bij aanvang van de laatste zitting dan wel, ingeval geen zitting heeft
plaatsgevonden of de partijen na de laatste zitting nog in de gelegenheid zijn gesteld om verdere schriftelijke toelichtingen in de
dienen, uiterlijk in de laatste verdere schriftelijke toelichting die door de eiser wordt ingediend.
3. Indien de vermindering, wijziging of vermeerdering niet mondeling ter zitting geschiedt, geschiedt zij schriftelijk en wordt zij
ingediend bij de secretaris van de arbitragecommissie. De secretaris zendt terstond een exemplaar van de vermindering, wijziging
of vermeerdering aan de andere partij.
4. De andere partij kan zich tegen een wijziging of vermeerdering van de vordering verzetten, indien zij daardoor in haar verdediging
onredelijk wordt bemoeilijkt of het geding daardoor onredelijk wordt vertraagd. Indien het verzet niet mondeling ter zitting
geschiedt, geschiedt het schriftelijk en wordt het ingediend bij de secretaris van de arbitragecommissie. De secretaris zendt
terstond een exemplaar van het verzet aan de andere partij. De arbitragecommissie beslist ten spoedigste over de gegrondheid
van het verzet.
Artikel 60 – Tegenvordering
1. De verweerder kan in zijn verweerschrift tegen de eiser een tegenvordering aanhangig maken.
2. Indien de verweerder een tegenvordering aanhangig maakt, is op het verweerschrift het bepaalde in artikel 33 lid 3 van dit
reglement van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de adressen en de woonplaatsen van de eiser en de
verweerder niet behoeven te worden vermeld.
3. Indien de verweerder een tegenvordering aanhangig maakt is hij in zoverre eiser en de eiser in zoverre verweerder.
Dienovereenkomstig is te hunner aanzien in zoverre het in dit reglement ten aanzien van de eiser respectievelijk de verweerder
bepaalde van toepassing.
Artikel 61 – Voeging en tussenkomst
1. De arbitragecommissie kan, op verzoek van een derde die enig belang heeft bij het arbitraal geding en na de partijen bij de
arbitrage in de gelegenheid te hebben gesteld op dat verzoek te worden gehoord, die derde toestaan zich in het geding te voegen
of daarin tussen te komen.
2. Een verzoek genoemd in lid 1 wordt schriftelijk ingediend bij de secretaris van de arbitragecommissie. De secretaris zendt
terstond een exemplaar van het verzoek aan de partijen bij de arbitrage.
3. Indien de grond voor de bevoegdheid van de arbitragecommissie voortvloeit uit het bepaalde in artikel 1 lid 1 onder a of b van dit
reglement en de derde geen lid van de KNVB is en evenmin een persoon genoemd in artikel 1 lid 1 onder b van dit reglement, kan
de arbitragecommissie het verzoek slechts inwilligen, indien de derde met de partijen bij de arbitrage een schriftelijke
overeenkomst tot arbitrage heeft gesloten, genoemd in artikel 1 lid 1 onder c van dit reglement. Indien de grond voor de
bevoegdheid van de arbitragecommissie een overeenkomst tot arbitrage is, genoemd in artikel 1 lid 1 onder c van dit reglement,
kan de arbitragecommissie het verzoek slechts inwilligen, indien de derde bij schriftelijke overeenkomst met de partijen bij de
arbitrage tot die overeenkomst is toegetreden.
4. De secretaris van de arbitragecommissie doet van de beslissing op het verzoek terstond schriftelijk mededeling aan de partijen en
de derde.
5. De arbitragecommissie kan het geding schorsen totdat op het verzoek is beslist. Indien het verzoek wordt afgewezen, wordt het
geding na afloop van de schorsing voortgezet in de stand waarin het zich bevindt. Indien het verzoek wordt ingewilligd, bepaalt de
arbitragecommissie op welke wijze het geding wordt voortgezet.
Artikel 62 – Vrijwaring
1. De arbitragecommissie kan, na de andere partij in de gelegenheid te hebben gesteld op dat verzoek te worden gehoord, de partij
die dat verzoekt toestaan een derde in vrijwaring op te roepen.
2. Het verzoek wordt schriftelijk ingediend bij de secretaris van de arbitragecommissie. Ten aanzien van het verzoek is het bepaalde
in artikel 61 lid 2, laatste volzin, en leden 3 tot en met 5 van dit reglement van overeenkomstige toepassing, met dien verstande
dat in lid 2 van genoemd artikel voor “partijen” wordt gelezen “de andere partij” en dat de mededeling genoemd in lid 4 van
genoemd artikel niet aan de derde behoeft te worden gedaan.

Afdeling 2 – Samenvoeging
Artikel 63 – Samenvoeging van gedingen
1. Indien bij een arbitragecommissie een geding aanhangig is, waarvan het onderwerp samenhangt met dat van een geding dat bij
dezelfde of een andere arbitragecommissie aanhangig is, kan de algemeen voorzitter, op verzoek van een der partijen bij de
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arbitrages en na de betrokken arbitragecommissies en de andere partijen bij de arbitrages in de gelegenheid te hebben gesteld op
dat verzoek te worden gehoord, de gedingen geheel of gedeeltelijk samenvoegen. De algemeen voorzitter kan, na de betrokken
arbitragecommissies en de partijen bij de arbitrages in de gelegenheid te hebben gesteld te worden gehoord, ook ambtshalve de
gedingen geheel of gedeeltelijk samenvoegen.
Een verzoek genoemd in lid 1 wordt schriftelijk ingediend bij de algemeen secretaris in zeven exemplaren dan wel, indien er in
enige van de arbitrages meer dan twee partijen zijn, in zoveel exemplaren als er andere partijen bij de arbitrages zijn,
vermeerderd met zes. De algemeen secretaris zendt terstond een exemplaar van het verzoek aan de betrokken
arbitragecommissie en de andere partijen bij de arbitrages.
De algemeen secretaris doet van de beslissing van de algemeen voorzitter terstond schriftelijk mededeling aan de betrokken
arbitragecommissie en de partijen bij de arbitrage.
Indien een verzoek genoemd in lid 1 is gedaan, kunnen de betrokken arbitragecommissies de gedingen schorsen totdat op het
verzoek is beslist. Indien het verzoek wordt afgewezen, worden de gedingen na afloop van de schorsing voortgezet in de stand
waarin zij zich bevinden.

Artikel 64 – Procedure bij samenvoeging
1. Indien de algemeen voorzitter gedingen gedeeltelijk samenvoegt, bepaalt hij op welke geschillen de samenvoeging betrekking
heeft.
2. Indien de algemeen voorzitter gedingen geheel of gedeeltelijk samenvoegt, wijst hij de arbitragecommissie aan, waaraan hij de
beslechting van de samengevoegde geschillen opdraagt. Deze arbitragecommissie behoeft niet een der oorspronkelijke
arbitragecommissies te zijn. De arbitragecommissie bepaalt op welke wijze het samengevoegde geding wordt voortgezet.
3. Indien de algemeen voorzitter gedingen gedeeltelijk samenvoegt, zijn de oorspronkelijke gedingen geschorst met ingang van de
dag waarop de algemeen voorzitter zijn beslissing neemt. De secretaris van de arbitragecommissie waaraan de beslechting van
de samengevoegde geschillen is opgedragen, zendt zo spoedig mogelijk een door hem gewaarmerkte en ondertekende kopie van
het eindvonnis van deze arbitragecommissie aan de arbitragecommissies waaraan oorspronkelijk de beslechting van de
geschillen was opgedragen. Na de ontvangst van deze kopie worden de geschorste gedingen op door de betrokken
arbitragecommissies te bepalen wijze voortgezet, waarbij met inachtneming van het in het samengevoegde geding gewezen
vonnis wordt beslist.
Artikel 65 – Vervanging van de algemeen voorzitter bij samenvoeging
Indien de algemeen voorzitter lid is van een der arbitragecommissies waaraan oorspronkelijk de beslechting van de geschillen is
opgedragen, treedt de plaatsvervangend algemeen voorzitter voor de toepassing van het bepaalde in de artikelen 63 en 64 van dit
reglement in diens plaats.
Artikel 66 – Gedingen uitgesloten van samenvoeging
Een geding dat aanhangig is bij een arbitragecommissie in de zin van dit reglement, kan niet op de voet van het bepaalde in de wet
worden samengevoegd met een arbitraal geding dat aanhangig is bij een scheidsgerecht dat niet een arbitragecommissie in de zin van
dit reglement is.

Hoofdstuk VII – Voorlopige voorzieningen
Artikel 67 – Voorlopige voorzieningen
1. Ieder der partijen kan in iedere stand van het geding de arbitragecommissie verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Het
verzoek moet samenhangen met de hoofdzaak.
2. Een verzoek genoemd in lid 1 wordt schriftelijk ingediend bij de secretaris van de arbitragecommissie. De secretaris zendt
terstond een exemplaar van het verzoek aan de andere partij en stelt die in de gelegenheid binnen een door de voorzitter van de
arbitragecommissie bepaalde termijn haar standpunt kenbaar te maken.
3. Een voorlopige beslissing of maatregel verliest haar kracht uiterlijk op het moment dat de arbitragecommissie haar laatste
eindvonnis wijst, dan wel, indien dit eerder is, uiterlijk op het moment dat de opdracht van de arbitragecommissie eindigt.
4. Een voorlopige beslissing of maatregel genoemd in lid 1 bindt de arbitragecommissie niet ten aanzien van haar eindbeslissing
omtrent het geschil.

Hoofdstuk VIII – Spoedgeding
Artikel 68 – Spoedgeding
1. In spoedeisende gevallen kan de algemeen voorzitter, op verzoek van de eiser, bepalen dat een geschil in een spoedgeding zal
worden beslecht.
2. Een verzoek genoemd in lid 1 wordt hetzij vermeld in het verzoekschrift hetzij afzonderlijk schriftelijk ingediend bij de algemeen
secretaris. Indien het verzoek afzonderlijk wordt ingediend, geschiedt de indiening gelijktijdig met de indiening van het
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verzoekschrift en zendt de algemeen secretaris gelijktijdig met de verzending van het exemplaar van het verzoekschrift genoemd
in artikel 34 van dit reglement een exemplaar van het verzoek aan de verweerder.
De algemeen voorzitter beslist onverwijld op het verzoek.
De algemeen secretaris doet van de beslissing op het verzoek terstond schriftelijk mededeling aan de arbitragecommissie en de
partijen.

Artikel 69 – Procedure in spoedgeding
1. Indien een verzoek genoemd in artikel 68 lid 1 van dit reglement wordt ingewilligd, bepaalt de voorzitter van de
arbitragecommissie onverwijld waar en wanneer een zitting zal worden gehouden, waarop de partijen in de gelegenheid zullen
worden gesteld hun standpunten mondeling toe te lichten.
2. De secretaris van de arbitragecommissie doet van de dag, het tijdstip en de plaats van de zitting zo spoedig mogelijk schriftelijk
mededeling aan de partijen.
3. De verweerder kan binnen de door de voorzitter van de arbitragecommissie gestelde termijn bij de secretaris van de
arbitragecommissie een verweerschrift indienen. Het bepaalde in artikel 35 leden 2 en 4 van dit reglement is van toepassing.
Indien de verweerder niet binnen de door de voorzitter van de arbitragecommissie gestelde termijn een met redenen omkleed
verweerschrift indient, behoudt hij desondanks het recht om ter zitting verweer te voeren en is artikel 77 van dit reglement niet van
toepassing.
Artikel 70 – Procedure bij afwijzing
Indien een verzoek genoemd in artikel 68 lid 1 van dit reglement wordt afgewezen, wordt het geding op de gewone wijze gevoerd. In
dat geval vangt de termijn voor het indienen van het verweerschrift genoemd in artikel 35 lid 3 van dit reglement aan met ingang van
de dag waarop de mededeling genoemd in artikel 68 lid 4 van dit reglement aan de verweerder is verzonden.

Hoofdstuk IX – Vonnis
Afdeling 1 – Algemene bepalingen
Artikel 71 – Beslissen als goede mannen naar billijkheid
Met inachtneming van het bepaalde in de wet, beslist de arbitragecommissie als goede mannen naar billijkheid en bij meerderheid van
stemmen.
Artikel 72 – Dwangsom
De arbitragecommissie kan een dwangsom opleggen in de gevallen waarin de rechter dat kan doen. Ten aanzien van de dwangsom is
het bepaalde in de wet van overeenkomstige toepassing.
Artikel 73 – Eindvonnis en tussenvonnis
De arbitragecommissie kan een geheel of gedeeltelijk eindvonnis of een tussenvonnis wijzen.
Artikel 74 – Verbindende kracht van vonnis
1. Een vonnis is verbindend voor de partijen met ingang van het moment dat het wordt gewezen.
2. Hoger beroep van een vonnis is niet mogelijk.

Afdeling 2 – Tijdstip vonnis
Artikel 75 – Tijdstip vonnis
De arbitragecommissie is vrij te bepalen, wanneer vonnis zal worden gewezen.
Artikel 76 – Beëindiging geding bij niet toelichten vordering
1. Indien een duidelijke omschrijving van het geschil en/of een duidelijke omschrijving van de vordering genoemd in artikel 33 lid 3
onder c en d van dit reglement, in het verzoekschrift geheel of gedeeltelijk ontbreekt, en voorts de eiser, zonder daarvoor
gegronde redenen aan te voeren, niet binnen een daarvoor door de arbitragecommissie gestelde termijn een duidelijk
omschreven vordering indient en zijn vordering naar behoren toelicht, kan de arbitragecommissie bij vonnis een einde maken aan
het geding.
2. Indien het verzoekschrift wel een duidelijke omschrijving van het geschil en een duidelijke omschrijving van de vordering vermeldt,
maar de eiser, zonder daarvoor gegronde redenen aan te voeren, niet binnen de daarvoor door de arbitragecommissie gestelde
termijn zijn vordering nader toelicht overeenkomstig een daartoe door de arbitragecommissie gegeven bevel, is het bepaalde in lid
1 van overeenkomstige toepassing.
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Artikel 77 – Vonnis bij niet voeren verweer
1. Indien de verweerder, zonder daarvoor gegronde redenen aan te voeren, niet binnen de daarvoor gestelde termijn een met
redenen omkleed verweerschrift indient, kan de arbitragecommissie aanstonds vonnis wijzen. Het hiervoor in dit lid bepaalde is
van overeenkomstige toepassing, indien de verweerder wel tijdig een met redenen omkleed verweerschrift heeft ingediend, maar
zonder daarvoor gegronde redenen aan te voeren, niet binnen een daarvoor door de arbitragecommissie gestelde termijn zijn
verweer nader toelicht overeenkomstig een daartoe door de arbitragecommissie gegeven bevel.
2. Bij het vonnis genoemd in lid 1 wordt de vordering toegewezen, tenzij deze aan de arbitragecommissie onrechtmatig of ongegrond
voorkomt.
3. De arbitragecommissie kan, alvorens vonnis te wijzen, van de eiser het bewijs van een of meer van zijn stellingen verlangen.

Afdeling 3 – Vorm en inhoud
Artikel 78 – Vorm en inhoud
1. De arbitragecommissie wijst schriftelijk vonnis.
2. Het vonnis wordt opgemaakt in vier exemplaren. Indien er meer dan twee partijen zijn, wordt het vonnis opgemaakt in zoveel
exemplaren als er partijen zijn, vermeerderd met twee.
3. Het vonnis vermeldt:
a. de naam of namen en de woonplaats(en) van de arbiter(s);
b. de namen en de woonplaatsen van de partijen;
c. de grond voor de bevoegdheid van de arbitragecommissie om het geschil te beslechten;
d. de gronden voor de beslissing;
e. de beslissing;
f. de vaststelling van en de veroordeling tot betaling van de kosten genoemd in artikel 88 van dit reglement;
g. de plaats van de uitspraak;
h. de datum van de uitspraak.
Ingeval de beslissing als hiervoor in dit lid onder e genoemd uitsluitend de vaststelling van de hoedanigheid of de toestand van
zaken betreft, genoemd in artikel 1 lid 2 onder a van dit reglement, dan wel het vonnis uitsluitend een vergelijk van partijen
vastlegt, genoemd in artikel 83 van dit reglement, behoeft het vonnis niet de gronden voor de beslissing te vermelden, als hiervoor
in dit lid onder d genoemd. Ingeval het vonnis een gedeeltelijk eindvonnis dan wel een tussenvonnis is, behoeft het niet een
beslissing omtrent de kosten te vermelden, als hiervoor in dit lid onder f genoemd.
Artikel 79 – Ondertekening
1. Het vonnis wordt door de arbiters ondertekend.
2. Indien een van de arbiters weigert het vonnis te ondertekenen wordt daarvan door de andere arbiters onder het door hen
ondertekende vonnis melding gemaakt. Deze vermelding wordt door hen afzonderlijk ondertekend.
3. Indien een van de arbiters niet in staat is het vonnis te ondertekenen en niet verwacht kan worden dat het beletsel daartoe binnen
korte tijd zal zijn opgeheven, is het bepaalde in lid 2 van overeenkomstige toepassing.
Artikel 80 – Nederlegging ter griffie
1. Terstond nadat de algemeen secretaris de ondertekende exemplaren van het vonnis heeft ontvangen, zendt hij een exemplaar
per aangetekende brief aan de partijen.
2. Ingeval het vonnis een geheel of gedeeltelijk eindvonnis is, draagt de algemeen secretaris er zorg voor dat ten spoedigste nadat
hij de ondertekende exemplaren van het vonnis heeft ontvangen, een exemplaar wordt neergelegd ter griffie.
3. Een exemplaar van het vonnis blijft gedurende tenminste tien jaren bij het secretariaat van het college van arbiters bewaard.

Afdeling 4 – Herstel en verbetering en aanvulling
Artikel 81 – Herstel en verbetering
1. Een partij kan de arbitragecommissie verzoeken om een kennelijke reken- of schrijffout in het vonnis te herstellen of, indien in het
vonnis de gegevens genoemd in artikel 78 lid 3 onder a, b, g en h van dit reglement onjuist zijn vermeld of geheel of gedeeltelijk
ontbreken, om die gegevens te verbeteren.
2. Een verzoek genoemd in lid 1 wordt binnen dertig dagen na de dag waarop het vonnis ter griffie van de rechtbank is neergelegd,
dan wel, indien het vonnis een tussenvonnis is, binnen dertig dagen na de dag waarop het vonnis is gewezen, schriftelijk
ingediend bij de secretaris van de arbitragecommissie. De secretaris zendt terstond een exemplaar van het verzoek aan de
andere partij.
3. De arbitragecommissie kan binnen dertig dagen na de dag waarop het vonnis ter griffie is neergelegd ook ambtshalve overgaan
tot herstel of verbetering genoemd in lid 1.
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Indien de arbitragecommissie tot herstel of verbetering overgaat, wordt deze in een afzonderlijk stuk vermeld. Dit stuk wordt
geacht deel uit te maken van het vonnis. Het stuk wordt opgemaakt in vier exemplaren dan wel, indien er meer dan twee partijen
zijn, in zoveel exemplaren als er partijen zijn, vermeerderd met twee. Het stuk vermeldt:
a. de gegevens genoemd in artikel 78 lid 3 onder a en b van dit reglement;
b. een verwijzing naar het vonnis waarop het herstel of de verbetering betrekking heeft;
c. het herstel of de verbetering; en
d. de datum van het herstel of de verbetering.
Het stuk wordt door de arbiters ondertekend. Ten aanzien van de ondertekening is het bepaalde in artikel 79 leden 2 en 3 van dit
reglement van overeenkomstige toepassing. Ten aanzien van het stuk is voorts het bepaalde in artikel 80 van dit reglement van
overeenkomstige toepassing.
Indien de arbitragecommissie een verzoek genoemde in lid 1 afwijst, doet de secretaris van de arbitragecommissie daarvan
terstond bij aangetekende brief mededeling aan de partijen.

Artikel 82 – Aanvullend vonnis
1. Indien de arbitragecommissie heeft nagelaten te beslissen omtrent een of meer zaken die aan haar oordeel waren onderworpen,
kan zij, op verzoek van een partij en na de andere partij in de gelegenheid te hebben gesteld op dat verzoek te worden gehoord,
een aanvullend vonnis wijzen.
2. Een verzoek genoemd in lid 1 wordt binnen dertig dagen na de dag waarop het vonnis ter griffie is neergelegd, schriftelijk
ingediend bij de secretaris van de arbitragecommissie. De secretaris zendt terstond een exemplaar van het verzoek aan de
andere partij.
3. Op een aanvullend vonnis is het in dit reglement ten aanzien van vonnissen bepaalde van toepassing.
4. Indien de arbitragecommissie een verzoek genoemd in lid 1 afwijst, doet de secretaris van de arbitragecommissie daarvan
terstond bij aangetekende brief mededeling aan de partijen. De secretaris draagt er voorts zorg voor dat een door hem
ondertekende kopie van de mededeling ten spoedigste wordt neergelegd ter griffie. Ten aanzien van de mededeling is het
bepaalde in de laatste volzin van artikel 80 lid 2 van dit reglement en het bepaalde in lid 3 van genoemd artikel van
overeenkomstige toepassing.

Afdeling 5 – Vergelijk van partijen
Artikel 83 – Vergelijk van partijen
1. Ingeval de partijen gedurende het geding tot een vergelijk komen, doen zij daarvan terstond mededeling aan de
arbitragecommissie. De mededeling wordt schriftelijk ingediend bij de secretaris van de arbitragecommissie.
2. De partijen kunnen de arbitragecommissie gezamenlijk verzoeken het vergelijk in een vonnis vast te leggen. Het verzoek wordt
schriftelijk ingediend bij de secretaris van de arbitragecommissie. Het vonnis wordt door de partijen medeondertekend.
3. De arbitragecommissie kan een verzoek genoemd in lid 2 zonder opgave van redenen afwijzen.

Afdeling 6 – Publicatie en het verstrekken van kopieën
Artikel 84 – Publicatie en het verstrekken van kopieën
1. De algemeen secretaris publiceert van elk geheel of gedeeltelijk eindvonnis de volledige tekst op de website van de KNVB, tenzij
de algemeen voorzitter bepaalt dat publicatie in een bepaald geval achterwege dient te blijven dan wel dient te geschieden met
weglating in het vonnis van de namen en woonplaatsen van de daarin genoemde personen alsmede van andere gegevens die
omtrent die personen een aanwijzing bevatten.
2. De algemeen secretaris kan na overleg met de algemeen voorzitter de persoon die dit verzoekt tegen vergoeding van kosten een
kopie van een niet op de website gepubliceerd vonnis verstrekken, zonodig geanonimiseerd zoals aangegeven in lid 1 van dit
artikel.

Hoofdstuk X – Kosten
Artikel 85 – Kosten van de arbitrage
1. De kosten van de arbitrage zijn:
a. de kosten voor de KNVB aan de arbitrage verbonden waaronder de kosten van het neerleggen ter griffie van de vonnissen
van de arbitragecommissie;
b. de kosten voor de getuigen, de deskundigen, genoemd in de artikelen 52 en 53 lid 1 van dit reglement en de andere
deskundigen genoemd in artikel 56 van dit reglement verbonden aan hun verhoor ter zitting;
c. de kosten van het uitbrengen van een advies door deskundigen genoemd in artikel 53 lid 1 van dit reglement;
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d. andere kosten die de arbitrage naar het oordeel van de arbitragecommissie noodzakelijk heeft meegebracht.
De kosten, genoemd in lid 1 onder a, bedragen niet meer dan een door het bondsbestuur bij algemeen geldend besluit te bepalen
bedrag. Voor zover de werkelijke kosten, die voor de KNVB aan de arbitrage verbonden zijn geweest, dit bedrag overschrijden,
worden zij gedragen door de KNVB.*
Of en in hoeverre de kosten van rechtskundige bijstand van de partijen dienen te worden begrepen onder de andere kosten
genoemd in lid onder d staat ter vrije beoordeling van de arbitragecommissie.

Artikel 86 – Waarborgsom
1. De algemeen secretaris kan in elke stand van het geding bepalen dat de eiser binnen een door hem te bepalen termijn van
tenminste één week aan de KNVB een waarborgsom dient te betalen, waaruit, voor zover mogelijk, de kosten van de arbitrage
zullen worden betaald. De algemeen secretaris bepaalt het bedrag van de waarborgsom: hij kan dit bedrag in elke stand van het
geding verhogen.
2. Indien de algemeen secretaris bepaalt dat de eiser een waarborgsom dient te betalen, doet hij daarvan terstond schriftelijk
mededeling aan de eiser en, zo deze reeds is benoemd, de arbitragecommissie, onder gelijktijdige mededeling van het bedrag
van de waarborgsom en van de termijn waarbinnen de waarborgsom dient te worden betaald. Het hiervoor in dit lid bepaalde is
van overeenkomstige toepassing, indien de algemeen secretaris het bedrag van de waarborgsom verhoogt.
3. De benoeming van de leden van de arbitragecommissie genoemd in artikel 19 lid 1 van dit reglement en de toezending van een
exemplaar van het verzoekschrift aan de verweerder, genoemd in artikel 34 van dit reglement, kan worden opgeschort totdat de
waarborgsom is betaald.
4. Indien de eiser niet binnen de daarvoor gestelde termijn de waarborgsom of de verhoging daarvan betaalt, maant de algemeen
secretaris hem aan om binnen een termijn van twee weken alsnog te betalen. Indien de eiser de waarborgsom vervolgens niet
binnen twee weken alsnog betaalt, wordt hij geacht zijn vordering te hebben ingetrokken. De algemeen secretaris doet van de
intrekking terstond schriftelijk mededeling aan de partijen en, zo deze reeds is benoemd, de arbitragecommissie.
5. Indien de eiser wordt geacht zijn vordering te hebben ingetrokken, stelt de arbitragecommissie, indien de andere partij dat
verzoekt, het bedrag van de kosten van de arbitrage vast, die de eiser naar het oordeel van de arbitragecommissie aan de andere
partij dient te vergoeden. Een verzoek als hiervoor in dit lid genoemd wordt schriftelijk ingediend bij de secretaris van de
arbitragecommissie. De vaststelling door de arbitragecommissie heeft de vorm van een bindend advies. De eiser is verplicht het
door de arbitragecommissie vastgestelde bedrag aan de andere partij te betalen.
6. Indien uit de waarborgsom de kosten van de arbitrage niet volledig kunnen worden betaald, bepaalt de algemeen secretaris welke
van die kosten daaruit, al dan niet gedeeltelijk, zullen worden betaald. De KNVB is niet aansprakelijk voor de kosten of gedeelten
daarvan die niet uit de waarborgsom kunnen worden betaald.
Artikel 87 – Betaling kosten getuigen, deskundigen en tolken
1. Indien een partij getuigen, deskundigen genoemd in artikel 52 van dit reglement of andere deskundigen genoemd in artikel 56 van
dit reglement doet horen, is zij verplicht de voor deze getuigen en deskundigen aan hun verhoor ter zitting verbonden kosten
genoemd in artikel 85 lid 1 onder b van dit reglement, aan hen te betalen onverminderd haar recht op vergoeding van deze
kosten, indien de andere partij wordt veroordeeld tot betaling van de kosten van de arbitrage.
2. Indien de arbitragecommissie ambtshalve bepaalt dat bepaalde getuigen of deskundigen zullen worden gehoord, kan zij bepalen
dat de kosten voor deze getuigen en deskundigen verbonden aan hun verhoor ter zitting genoemd in artikel 85 lid 1 onder b van
dit reglement, door een der partijen aan hen dienen te worden betaald, onverminderd het recht van deze partij op vergoeding van
die kosten, indien de andere partij wordt veroordeeld tot betaling van de kosten van de arbitrage. Het hiervoor in dit lid bepaalde is
van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de kosten van het uitbrengen van een advies door deskundigen, genoemd in
artikel 85 lid 1 onder c van dit reglement.
3. Ten aanzien van de kosten voor het optreden van tolken genoemd in het derde en vierde lid van artikel 30 van dit reglement is de
regeling met betrekking tot de kosten van getuigen en deskundigen in de beide vorige leden overeenkomstig van toepassing.
Artikel 88 – Kostenveroordeling
1. De arbitragecommissie stelt met inachtneming van artikel 85 van dit reglement de kosten van de arbitrage vast en maakt daarbij
onderscheid tussen de kosten voor de KNVB aan de arbitrage verbonden en de overige kosten, zogenoemd in lid 1 onder b, c en
d van genoemd artikel.
2. De arbitragecommissie veroordeelt de partij die in het ongelijk is gesteld tot betaling van de kosten van de arbitrage. Indien elk der
partijen gedeeltelijk in het ongelijk is gesteld, kan de arbitragecommissie elk der partijen veroordelen tot betaling van een door de
arbitragecommissie te bepalen gedeelte van de kosten. De arbitragecommissie kan ook op grond van bijzondere omstandigheden
elk der partijen veroordelen tot betaling van een gedeelte van de kosten.
3. Indien de partij die wordt veroordeeld tot betaling van de kosten van de arbitrage een waarborgsom genoemd in artikel 86 lid 1
van dit reglement heeft betaald, wordt zij slechts veroordeeld tot betaling van die kosten die niet uit de waarborgsom worden
betaald. Ingeval uit een waarborgsom kosten worden betaald, tot betaling waarvan de andere partij is veroordeeld, wordt deze
partij veroordeeld om aan de partij die de waarborgsom heeft betaald, deze kosten te vergoeden.
4. Het bepaalde in dit artikel is van toepassing ongeacht of de partij, die in het gelijk is gesteld, heeft gevorderd dat de wederpartij in
de kosten zal worden veroordeeld.
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Hoofdstuk XI – Slot- en overgangsbepalingen
Artikel 89 – Geheimhouding
De directie van de KNVB, de leden van het college van arbiters, de algemeen secretaris en de secretarissen zijn verplicht tot
geheimhouding van al hetgeen hen uit hoofde van hun functie omtrent enig geschil dat aan arbitrage op de voet van dit reglement is
onderworpen, ter kennis is gekomen.
Artikel 90 – Aansprakelijkheid
De KNVB, de leden van het bondsbestuur, de stemgerechtigde leden van de bondsvergadering, de directie van de KNVB, de leden
van het college van arbiters, de algemeen secretaris en de secretarissen zijn niet aansprakelijk op grond van enig handelen of nalaten
met betrekking tot een arbitrage op de voet van dit reglement.
Artikel 91 – Onvoorziene gevallen
In alle gevallen die een aanhangig geschil betreffen, die niet een aangelegenheid betreffen die tot de taken of bevoegdheden van de
algemeen voorzitter behoort en waarin dit reglement niet voorziet, treft de voorzitter van de betrokken arbitragecommissie een
voorziening. In alle andere gevallen waarin dit reglement niet voorziet, treft de algemeen voorzitter een voorziening.
Artikel 92 – Inwerkingtreding
1. Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 januari 1989.
2. Dit reglement is niet van toepassing op geschillen die voor het moment dat dit reglement in werking treedt, aanhangig zijn
gemaakt.
*

Het bondsbestuur heeft in vergadering van 21 september 1998 besloten het maximale bedrag aan KNVB-kosten bij
arbitragezaken te stellen op € 2.268,90 voor amateurzaken en € 4.537,80 voor betaald voetbal zaken
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Titel I – Begrippen
Artikel 1 – Begripsomschrijvingen
1. Aangeslotene: een natuurlijk of rechtspersoon die is gebonden aan de statuten, reglementen en besluiten van de KNVB, dan wel
van een bij de KNVB aangesloten rechtspersoon.
2. Aanwijzen: het mondeling op de hoogte stellen van de betrokkene dat deze is geselecteerd voor een dopingcontrole.
3. Afbraakproduct: stof die ontstaat bij een biologisch omzettingsproces.
4. Afnameprocedure: de procedure vanaf de melding van de betrokkene in het dopingcontrolestation tot en met de ondertekening van
het relevante (dopingcontrole)formulier.
5. Anti-doping organisatie (ADO): een Nationale Anti-Doping Organisatie (NADO), een internationale federatie, het Wereld AntiDoping Agentschap (WADA), het Internationaal Olympisch Comité (IOC), het Internationaal Paralympisch Comité (IPC), een
organisator van een evenement of een andere instantie of organisatie die bevoegd is tot het (laten) uitvoeren van een
dopingcontrole.
6. Assistent-Dopingcontroleofficial: een door de dopingcontrole-uitvoerende organisatie aangewezen persoon, die de
dopingcontroleofficial ondersteunt. De benaming van deze functionaris kan per dopingcontrole-uitvoerende organisatie verschillen
(bijvoorbeeld: chaperonne, steward).
7. Atypische bevinding: een uitslag van een door een WADA geaccrediteerd of goedgekeurd laboratorium uitgevoerde analyse,
waaruit voortvloeit dat het in de dopinglijst, de International Standard for Laboratories (ISL) of een andere International Standard
bedoelde vervolgonderzoek dient plaats te vinden, teneinde te bepalen of sprake is van een belastend analyseresultaat.
8. Atypisch paspoortresultaat: Een rapport dat als zodanig is benoemd in de van toepassing zijnde International Standard(s).
9. Begeleidend personeel: (i) elke coach, trainer, manager, zaakwaarnemer, teammedewerker, official, (para)medische begeleider,
ouder, wettelijk vertegenwoordiger, alsmede (ii) iedere andere persoon die is gebonden aan de statuten, reglementen en besluiten
van de KNVB, een bij de KNVB aangesloten vereniging, betaaldvoetbalorganisatie, gezamenlijke jeugdopleiding of andere
rechtspersoon of van een organisatie die bij de KNVB is aangesloten, en die werkt met een of meer aangeslotenen die deelnemen
aan of zich voorbereiden op sportwedstrijden, deze aangeslotenen assisteert, ondersteunt of begeleidt, of deze aangeslotenen
onder behandeling heeft.
10. Begeleider: de persoon die door de betrokkene is gevraagd hem te vergezellen bij die delen van de afnameprocedure waarbij dat
volgens de International Standard for Testing and Investigations (ISTI) is toegestaan.
11. Belastend analyseresultaat: een rapport van een door WADA geaccrediteerd of goedgekeurd laboratorium, inhoudende de
conclusie dat in overeenstemming met de ISL, in een monster: (i) een of meer verboden stoffen, de afbraakproducten en/of
markers daarvan (waaronder verhoogde concentraties van lichaamseigen stoffen) zijn aangetroffen, en/of (ii) bewijs voor het
gebruik van een of meer verboden methoden is aangetroffen.
12. Belastend paspoortresultaat: Een rapport dat als zodanig is benoemd in de van toepassing zijnde International Standard(s).
13.Bestuur: het (bonds)bestuur (betaald- en/of amateur voetbal) van de KNVB.
14. Betrokkene: de aangeslotene (i) die is geselecteerd voor een dopingcontrole, (ii) die onderworpen is of wordt aan een
dopingcontrole, (iii) die onderwerp is van een onderzoek naar een mogelijke dopingovertreding, (iv) die substantiële ondersteuning
verleent of wil verlenen, (v) die op grond van dit reglement iets moet aantonen, (vi) aan wie een voorlopige schorsing is opgelegd,
(vii) tegen wie aangifte is gedaan, (viii) die bekend heeft een dopingovertreding te hebben begaan en/of schuldig is bevonden aan
het begaan van een dopingovertreding, (ix) die beroep heeft ingesteld tegen een op hem betrekking hebbende beslissing of
uitspraak, (x) die onderwerp is van een uitspraak of beslissing waartegen beroep is ingesteld, of (xi) aan wie een periode van
uitsluiting is opgelegd.
15.Bevestigen: in de zin van de analyse van het B-monster wil bevestigen zeggen dat in het B-monster dezelfde verboden stof en/of
verboden methode wordt aangetroffen als in het A-monster. Indien een stof alleen verboden is bij het overschrijden van een
bepaalde hoeveelheid, is voor het bevestigen nodig dat ook in het B-monster die verboden hoeveelheid van de in het A-monster
aangetroffen stof overschreden wordt, tenzij sprake is van een exogene verboden stof waarvoor een specifieke grenswaarde geldt
op basis van de dopinglijst en/of de ISL, in welk geval voor bevestiging slechts nodig is dat in het B-monster enige hoeveelheid van
dezelfde verboden stof wordt aangetroffen.
16.Binnen wedstrijdverband: (voor de toepassing van dit reglement) de periode die twaalf uur voorafgaand aan een wedstrijd
aanvangt, en voortduurt tot en met (i) de afronding van de betreffende wedstrijd, dan wel (ii) de afronding van de na afloop van de
wedstrijd geplande dopingcontroles (indien daarvan sprake is). Internationale federaties en andere ADO’s kunnen een periode
hanteren die afwijkt van de in dit reglement gehanteerde periode.
17.Biologisch paspoort: Het programma en de methoden voor het verzamelen en verwerken van gegevens zoals benoemd in de ISTI
en de ISL.
18.Buiten wedstrijdverband: elke periode die niet binnen wedstrijdverband is.
19. CAS: Court of Arbitration for Sport.
20.Controleresultaten: alle gegevens voortvloeiend uit een (poging tot) dopingcontrole, waaronder (doch niet uitsluitend) de gegevens
voortvloeiend uit de uitgevoerde analyse(s). Onder controleresultaten vallen in ieder geval: belastende analyseresultaten,
atypische bevindingen, vervolgonderzoek, belastende paspoortresultaten, atypische paspoortresultaten.

#1.0 | Reglementen bondsvergadering 2016/’17 – Dopingreglement KNVB

60

21.Dispensatie: een conform de Dispensatiebijlage en/of de International Standard for Therapeutic Use Exemptions (ISTUE) door de
Dopingautoriteit of een andere bevoegde ADO genomen besluit, inhoudende de verlening van een ontheffing.
22.Dopingautoriteit: stichting Anti-Doping Autoriteit Nederland, de door de Nederlandse overheid aangewezen NADO voor Nederland.
23.Dopingcontrole: het onderdeel van het dopingcontroleproces dat de aanwijzing ter dopingcontrole, alsmede de afname van het
monster omvat.
24.Dopingcontroleproces: het proces dat (i) het aanvragen, beoordelen en verlenen van een (verzoek tot) dispensatie, (ii) het
verzamelen en verwerken van whereabouts-gegevens, (iii) het plannen van een afnameprocedure, het selecteren en aanwijzen
van de betrokkene, het afnemen en verzamelen van een monster, het transport van een monster naar het laboratorium, (iv) de
analyse van een monster (inclusief her- en verdere analyses, alsmede vervolgonderzoek), en (v) het resultaatmanagement,
waaronder de tuchtrechtelijke procedure, omvat.
25.Dopingcontroleofficial: een door de dopingcontrole-uitvoerende organisatie benoemde en getrainde persoon die is belast met de
gedelegeerde bevoegdheid voor de uitvoering van de dopingcontrole.
26.Dopingcontrole-uitvoerende organisatie: de instantie of organisatie die met de uitvoering van een dopingcontrole is belast.
27.Dopinglijst: de van dit reglement deel uitmakende, door WADA als de Prohibited List International Standard vastgestelde lijst met
verboden stoffen en verboden methoden.
28.Dopingovertreding: een overtreding van dit reglement.
29.Dopingreglement: (i) het door de bondsvergadering vastgestelde dopingreglement met de door WADA of de Dopingautoriteit
vastgestelde bijlagen (hierna: dit reglement), en (ii) een door een ADO of andere instantie, dan wel organisatie vastgesteld
dopingreglement, ook al is dit dopingreglement bij de desbetreffende ADO of andere instantie, dan wel organisatie, anders
genaamd. Door een overheid of wetgever vastgestelde regels inzake doping worden voor de toepassing van dit reglement ook
beschouwd als dopingreglement.
30.Dopingzaak: een mogelijke overtreding van dit reglement.
31.Evenement: een reeks afzonderlijke wedstrijden die gemeenschappelijk wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van een
bevoegde internationale federatie, nationale sportbond of organisatie (bijvoorbeeld de Olympische Spelen, een
Wereldkampioenschap en een Europees Kampioenschap).
32.Internationaal evenement: Een evenement of een wedstrijd georganiseerd door of onder auspiciën van het IOC, het IPC, een
internationale federatie of een andere internationale sportorganisatie (zoals de continentale organen die zijn aangesloten bij
internationale federaties of bij het IOC, en andere internationale organisaties voor meerdere sporten die optreden als
bestuursorgaan van een continentaal of regionaal evenement).
33.Internationale federatie: internationale non-gouvernementele organisatie die op internationaal niveau één of meer takken van sport
bestuurt en waarvan de KNVB lid is, dan wel waarbij de KNVB is aangesloten.
34.International Standard: door WADA vastgestelde internationale standaard behorend bij de World Anti-Doping Code, waaronder in
ieder geval: de Prohibited List International Standard (de dopinglijst), de ISTI, de ISL, de ISTUE en de International Standard for
the Protection of Privacy and Personal Information (ISPPPI). De International Standards zijn van toepassing op dit reglement en
worden geacht hiervan deel uit te maken. De bij een International Standard behorende Technical Documents worden geacht
onderdeel uit te maken van de betreffende International Standard.
35.Marker: een stof of groep van stoffen of biologische variabelen, die duidt of duiden op het gebruik van een verboden stof en/of de
toepassing van een verboden methode.
36.Minderjarige: een persoon die de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt.
37.Monster: enig biologisch materiaal, inclusief DNA-dragend materiaal, bijvoorbeeld urine, bloed, zweet of speeksel.
38.Nationaal evenement: een evenement dat geen internationaal evenement is.
39.Negatieve uitslag: indien uit de dopingcontrole blijkt dat:
- in het monster van de betrokkene geen (verboden hoeveelheden) (afbraakproducten van) verboden stoffen en/of verboden
methoden zijn aangetroffen; en
- in het monster van de betrokkene geen markers zijn aangetroffen; en
- geen gebruik is gemaakt van (de toepassing van) een verboden methode; of
- de betrokkene beschikt(e) over een met betrekking tot de aangetroffen en/of gebruikte verboden stoffen en/of verboden
methoden geldige dispensatie in de zin van dit reglement en/of de ISTUE, en conform de aan deze dispensatie verbonden
voorwaarden heeft gehandeld.
40.Poging: opzettelijk gedrag vertonen dat een essentiële stap vormt in de richting van gedrag dat bedoeld is om te leiden tot een
dopingovertreding. Een poging vormt geen dopingovertreding, indien de aangeslotene afziet van de poging voordat deze wordt
ontdekt door een derde partij die niet bij de poging is betrokken.
41.Positieve uitslag: indien uit de dopingcontrole blijkt dat:
- in het monster van de betrokkene (verboden hoeveelheden) (afbraakproducten van) een of meer verboden stoffen en/of
verboden methoden zijn aangetroffen; en/of
- in het monster van de betrokkene (een) marker(s) is (zijn) aangetroffen; en/of
- gebruik is gemaakt van (de toepassing van) een verboden methode; en
- de betrokkene niet beschikt(e) over een met betrekking tot de aangetroffen en/of gebruikte verboden stof(fen) en/of verboden
methode(n) geldige dispensatie in de zin van dit reglement en/of de ISTUE, en/of niet conform de aan deze dispensatie
verbonden voorwaarde(n) heeft gehandeld.
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42.Pre-test: een controle op het gebruik, dan wel de aanwezigheid van verboden stoffen en/of verboden methoden, die (a) niet door
de Dopingautoriteit of een andere bevoegde ADO is uitgevoerd, (b) niet volgens het gestelde in de ISTI en de ISL is uitgevoerd, en
(c) waarvan een analyseresultaat dat een mogelijke dopingovertreding inhoudt, niet wordt gemeld bij de Dopingautoriteit en/of de
KNVB.
43.Registered testing pool: een door de Dopingautoriteit, een andere NADO of internationale federatie vastgestelde groep
aangeslotenen.
44.Schuld: elk plichtsverzuim dat of elk gebrek aan zorgvuldigheid die in een bepaalde situatie vereist is.
45.Selecteren: het selecteren van een aangeslotene voor een dopingcontrole. Selectie kan geschieden op basis van loting,
wedstrijdresultaten, dan wel elke andere door een ADO te bepalen wijze.
46. Specifieke stof: de als zodanig aangemerkte (categorieën van) stoffen op de dopinglijst. In beginsel zijn alle op de dopinglijst
vermelde stoffen specifieke stoffen, uitgezonderd stoffen in de volgende categorieën: (a) de anabole middelen, (b) de hormonen
en verwante stoffen, (c) de op de dopinglijst als niet-specifieke stof aangeduide hormoon-antagonisten en modulatoren, en (d) de
op de dopinglijst als niet-specifieke stof aangeduide stimulantia. Specifieke stoffen betreffen nooit verboden methoden.
47.Teamsport: een sport waarbij het vervangen van deelnemers tijdens een wedstrijd is toegestaan.
48. Tuchtrechtelijk orgaan: (in eerste aanleg) de centrale tuchtcommissie doping van de KNVB, (in beroep) de centrale
beroepscommissie doping van de KNVB, alsmede het CAS en het orgaan of college van een ADO, die op grond van dit reglement,
de statuten en/of een (ander) reglement van de KNVB bevoegd zijn tuchtrecht te spreken.
49.Uitsluiting: sanctie waarbij de betrokkene gedurende een bepaalde periode aan geen enkele wedstrijd, competitie, evenement of
andere activiteit mag deelnemen, in geen enkele hoedanigheid mag acteren of participeren binnen de KNVB (noch enige bij de
KNVB aangesloten vereniging, betaaldvoetbalorganisatie, gezamenlijke jeugdopleiding of andere rechtspersoon), noch enige
(financiële) vergoedingen, zoals is bedoeld in dit reglement, mag ontvangen.
50.Uur: de aaneengesloten periode van zestig minuten welke door een aangeslotene die is opgenomen in de registered testing pool
voor elke dag dient te worden aangeleverd, en gedurende welke periode deze aangeslotene vindbaar en beschikbaar moet zijn
voor het bij hem uitvoeren van een dopingcontrole.
51.Verboden stof: een stof, dan wel een categorie stoffen, die op de dopinglijst is beschreven.
52.Verboden methode: een methode die op de dopinglijst is beschreven.
53.Vervallen wedstrijdresultaat: het ongeldig verklaren van de resultaten van een bepaalde wedstrijd, competitie of evenement, met
alle daaruit voortvloeiende consequenties zoals het teruggeven van medailles, prijzen(geld) en het verliezen van punten.
54.Vervuild product: Een product dat een verboden stof bevat (i) die niet staat vermeld op het etiket en (ii) die niet wordt genoemd in
informatie die beschikbaar is via een redelijke zoekinspanning op internet.
55.Voorlopige hoorzitting: een mondelinge behandeling die plaatsvindt in het kader van een door de centrale tuchtcommissie doping
van de KNVB mogelijk op te leggen voorlopige schorsing, en die bedoeld is om de betrokkene te informeren en hem gelegenheid
te geven om schriftelijk of mondeling te worden gehoord. De voorlopige hoorzitting houdt geen volledige behandeling en
beoordeling van de feiten van de zaak in.
56.Wedstrijd: een competitie, georganiseerd door of onder auspiciën van de KNVB of een internationale federatie.
57.Whereabouts-fout: een conform de ISTI of de Whereabouts-bijlage vastgestelde foutieve inzending of missed test. De in de ISTI
gebruikte term voor foutieve inzending is ‘filing failure’.
58.Whereabouts-gegevens: de in de ISTI en de Whereabouts-bijlage bedoelde gegevens, die een aangeslotene die is opgenomen in
de registered testing pool, aan de Dopingautoriteit of een andere ADO dient te verschaffen.
59.World Anti-Doping Code: de actuele door WADA vastgestelde World Anti-Doping Code, waarop dit reglement is gebaseerd.
Artikel 2 – Doping
1. In dit reglement wordt onder doping verstaan de overtredingen zoals vermeld in artikel 3 tot en met artikel 12.
2. Elke aangeslotene en begeleidend personeel wordt geacht de inhoud van dit reglement en de bij dit reglement behorende bijlagen
te kennen, te weten wanneer sprake is van een dopingovertreding, alsmede bekend te zijn met de door de dopinglijst beschreven
(categorieën van) verboden stoffen en verboden methoden. Elke aangeslotene is verplicht zich op de hoogte te houden van de
geldige dopinglijst, zoals gepubliceerd op de website van WADA en de Dopingautoriteit.
3. Elke aangeslotene en begeleidend personeel dient zich op de hoogte te stellen van de inhoud van dit reglement en de bij dit
reglement behorende bijlagen. Bij deelname aan een wedstrijd of evenement in het buitenland dient een aangeslotene zich
voorafgaand aan deze deelname op de hoogte te stellen van de voor de betreffende wedstrijd of evenement geldende regels en
procedures inzake doping(controles).
4. Voor artikel 3 en artikel 4 geldt dat risicoaansprakelijkheid van toepassing is. Dit wil zeggen dat het voor het vaststellen van een
overtreding van artikel 3 of artikel 4 niet noodzakelijk is dat zijdens betrokkene opzet, schuld, nalatigheid of bewust gebruik wordt
aangetoond.
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Titel II – Overtredingen
Artikel 3 – Aanwezigheid
1. De aanwezigheid van een verboden stof en/of een verboden methode, de afbraakproducten daarvan en/of markers in een monster
van een aangeslotene vormt een dopingovertreding.
2. Met uitzondering van die stoffen waarvoor een specifieke grenswaarde geldt op basis van de dopinglijst en/of de ISL, is bij elke
aanwezigheid van een verboden stof, een verboden methode, een afbraakproduct daarvan en/of een marker in een monster van
een aangeslotene, sprake van een dopingovertreding.
3. De dopinglijst of een andere International Standard, kan speciale criteria bevatten voor de beoordeling van (de aanwezigheid van
en/of de aangetroffen hoeveelheid) verboden stoffen die ook door het lichaam zelf kunnen worden geproduceerd.
4. Van aanwezigheid is sprake:
a. bij een positieve uitslag na analyse van het A-monster waarbij de aangeslotene heeft afgezien van het (laten) analyseren van
het B-monster;
b. bij een positieve uitslag waarbij de analyse van het B-monster het resultaat van de analyse van het A-monster heeft bevestigd;
en/of
c. indien het B-monster verdeeld is over twee flesjes, en de analyse van het tweede flesje de aanwezigheid van de in het eerste
flesje aangetroffen verboden stof en/of verboden methode, de afbraakproducten daarvan en/of markers, bevestigt.
5. Er is geen sprake van een overtreding indien de betrokkene beschikt(e) over een met betrekking tot de aangetroffen verboden
stof(fen) en/of verboden methode(n) relevante en geldige dispensatie in de zin van dit reglement en/of de ISTUE, en conform de
aan deze dispensatie verbonden voorwaarden heeft gehandeld.
6. De Dopingautoriteit heeft het recht het B-monster te (laten) analyseren, ook als de betrokkene afziet van het (laten) analyseren van
het B-monster.
7. Het is de persoonlijke plicht van elke aangeslotene ervoor te zorgen dat geen verboden stoffen, verboden methoden
afbraakproducten daarvan en/of markers in zijn lichaam binnenkomen. Aangeslotenen zijn verantwoordelijk voor alle verboden
stoffen, verboden methoden, de afbraakproducten daarvan en/of markers, die worden aangetroffen in hun monsters.
Dientengevolge hoeft geen opzet, schuld, nalatigheid van of bewust gebruik zijdens een aangeslotene te worden aangetoond om
een overtreding inzake artikel 3 te kunnen vaststellen.
8. Bij elke aanwezigheid van een verboden stof, een verboden methode, een afbraakproduct daarvan en/of een marker in een
monster van een aangeslotene, is sprake van een overtreding inzake artikel 3, ongeacht wanneer de betreffende verboden stoffen
en/of verboden methoden zijn ingenomen, gebruikt of toegediend, tenzij de dopinglijst bepaalt dat de aanwezigheid van een
verboden stof, een verboden methode, een afbraakproduct daarvan en/of een marker in een monster van een aangeslotene buiten
wedstrijdverband is toegestaan.
Artikel 4 – Gebruik
1. Gebruik of poging tot het gebruik van een verboden stof of een verboden methode vormt een dopingovertreding. Het slagen of
mislukken van (de poging tot) het gebruik van een verboden stof of verboden methode is niet relevant voor de beoordeling of
sprake is van een overtreding.
2. Onder gebruik wordt verstaan: het gebruiken, aanbrengen, innemen, injecteren, aanwenden of op wat voor wijze dan ook tot zich
nemen van een verboden stof en/of een verboden methode.
3. Indien bij een positieve uitslag de analyse van het B-monster de analyse van het A-monster niet bevestigt, kan desondanks
gebruik worden aangetoond, en derhalve sprake zijn van een dopingovertreding, indien:
a. sprake is van betrouwbare analytische gegevens afkomstig uit het A-monster; en
b. een afdoende verklaring kan worden gegeven voor het ontbreken van de bevestiging van de positieve uitslag van de analyse
van het A-monster. De initiële beoordeling of sprake is van een afdoende verklaring geschiedt door de Dopingautoriteit in het
kader van de toepassing van Titel V. De definitieve vaststelling of sprake is van een afdoende verklaring geschiedt door het
bevoegde tuchtrechtelijk orgaan.
4. Er is geen sprake van een overtreding indien de betrokkene beschikt(e) over een met betrekking tot de gebruikte verboden stoffen
en/of verboden methoden relevante en geldige dispensatie in de zin van dit reglement en/of de ISTUE, en conform de aan deze
dispensatie verbonden voorwaarden heeft gehandeld.
5. Het is de persoonlijke plicht van elke aangeslotene ervoor te zorgen dat geen verboden stoffen, verboden methoden,
afbraakproducten daarvan en/of markers zijn lichaam binnenkomen,en geen verboden methode wordt gebruikt. Dientengevolge
hoeft geen opzet, schuld, nalatigheid van of bewust gebruik door een aangeslotene te worden aangetoond om een
dopingovertreding te kunnen vaststellen. Om een poging tot gebruik van een verboden stof of een verboden methode te kunnen
vaststellen, dient wel opzet zijdens de betrokkene te worden aangetoond.
6. Gebruik of poging tot het gebruik van een verboden stof of een verboden methode kan in ieder geval worden aangetoond met
betrouwbare bewijsmiddelen, zoals bekentenissen, getuigenverklaringen, schriftelijk bewijs, conclusies van longitudinale profielen,
inclusief gegevens verzameld in het kader van het biologisch paspoort, of andere analytische informatie, ook als die niet voldoet
aan alle vereisten om een dopingovertreding aan te tonen.
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Artikel 5 – Gebrekkige medewerking
1. Het ontwijken van de dopingcontrole, alsmede een poging hiertoe, vormt een dopingovertreding.
2. Het zonder zwaarwegende reden weigeren medewerking te verlenen aan de dopingcontrole na daartoe (mondeling) te zijn
aangewezen, alsmede een poging hiertoe, vormt een dopingovertreding.
3. Het zonder zwaarwegende reden zich niet (tijdig) onderwerpen aan de dopingcontrole, en het niet (tijdig) meewerken aan de
dopingcontrole na daartoe (mondeling) te zijn aangewezen, alsmede een poging hiertoe, vormt een dopingovertreding.
Artikel 6 – Whereabouts-fouten
1. Elke combinatie van drie bij een aangeslotene, die is opgenomen in een registered testing pool, vastgestelde foutieve inzendingen
en/of missed tests binnen een periode van twaalf maanden, vormt een dopingovertreding.
2. Voor aangeslotenen die zijn opgenomen in een registered testing pool gelden de verplichtingen zoals die zijn omschreven in de
ISTI en de Whereabouts-bijlage.
Artikel 7 – Manipulatie
1. Manipuleren of poging tot manipuleren, vormt een dopingovertreding.
2. Onder manipuleren wordt verstaan:
a. gedrag dat het dopingcontroleproces ondermijnt;
b. het aanpassen van enig deel van het dopingcontroleproces met onzuivere bedoelingen of op een oneerlijke manier;
c. ongewenste invloed uitoefenen op enig deel van het dopingcontroleproces;
d. zich op onjuiste wijze in het dopingcontroleproces mengen om resultaten aan te passen of de normale gang van zaken te
hinderen;
e. het op enigerlei wijze vervalsen van een dispensatie(verzoek) en/of het op onjuiste wijze beïnvloeden en/of achterhouden van
informatie die van belang is of kan zijn voor een dispensatie(verzoek);
f. het tegenwerken en/of misleiden van een dopingcontroleofficial;
g. het plegen van frauduleuze handelingen met betrekking tot het dopingcontroleproces;
h. het (doen) verstrekken van valse informatie en/of gegevens aan een ADO;
i. het opzettelijk hinderen, of een poging daartoe, van een dopingcontroleofficial;
j. het intimideren, of een poging daartoe, van een mogelijke getuige; en/of
k. vergelijkbare handelingen.
3. Aangeslotenen en begeleidend personeel, alsmede bij de KNVB aangesloten verenigingen, betaaldvoetbalorganisaties,
gezamenlijke jeugdopleidingen of andere rechtspersonen zijn verplicht volledig, tijdig en ook overigens naar behoren hun
medewerking aan de dopingcontrole te verlenen, aanwijzingen van de (assistent) dopingcontroleofficial op te volgen, alsmede
gehoor te geven aan verzoeken van de (assistent) dopingcontroleofficial, waaronder in ieder geval het ondertekenen van het
aanwijzing- en dopingcontroleformulier. Het niet nakomen van een of meer van deze verplichtingen vormt een dopingovertreding.
4. (Poging tot) Manipuleren vormt een dopingovertreding, ongeacht de omstandigheid dat de dopingcontrole waarbij de (poging tot)
manipulatie heeft plaatsgevonden, correct is uitgevoerd.
Artikel 8 – Bezit
1. Bezit of poging bezit te verkrijgen, op enig moment of enige plaats, van een buiten wedstrijdverband verboden stof of verboden
methode, vormt een dopingovertreding.
2. Bezit binnen wedstrijdverband of poging binnen wedstrijdverband bezit te verkrijgen van enige binnen wedstrijdverband verboden
stof of verboden methode, vormt een dopingovertreding.
3. Er is sprake van bezit wanneer:
a. een aangeslotene (i) het eigenlijke, fysieke bezit heeft van een verboden stof en/of een verboden methode, (ii) de intentie heeft
het eigenlijke, fysieke bezit van een verboden stof en/of een verboden methode te verkrijgen en/of (iii) de aangeslotene de
intentie heeft controle over de verboden stof en/of de verboden methode te verkrijgen;
b. uitsluitend een aangeslotene controle heeft over de verboden stof en/of de verboden methode dan wel het terrein of de plaats
waar de verboden stof en/of verboden methode zich bevindt, maar geen sprake is van het eigenlijke, fysieke bezit als bedoeld
in artikel 8 lid 3 sub a;
c. niet uitsluitend een aangeslotene controle heeft over de verboden stof en/of verboden methode dan wel het terrein of de plaats
waar de verboden stof en/of verboden methode zich bevindt, maar de aangeslotene zich bewust was van de aanwezigheid van
de verboden stof en/of verboden methode en de bedoeling had daarover macht uit te oefenen; en/of
d. een aangeslotene een of meer verboden stoffen en/of verboden methoden heeft aangeschaft, verworven of gekocht, via het
internet en/of op andere wijze.
4. Voor de toepassing van dit reglement wordt de aankoop van een verboden stof gelijk gesteld met bezit, ook indien de verboden
stof de koper niet (heeft) bereikt, bijvoorbeeld omdat het product niet aankomt, door iemand anders wordt ontvangen of naar het
adres van een derde wordt gestuurd.
5. Enkel en alleen bezit vormt geen dopingovertreding indien een aangeslotene voorafgaand aan het door hem ontvangen van enige
kennisgeving omtrent een dopingzaak inzake bezit concrete actie heeft ondernomen die aantoont dat (i) het nimmer zijn intentie is
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geweest de bewuste verboden stof en/of verboden methode te bezitten; en (ii) hij afstand heeft gedaan van zijn bezit door dit
specifiek bij de Dopingautoriteit of een andere ADO te melden.
6. Er is geen sprake van een overtreding indien:
a. de aangeslotene kan aantonen dat het bezit, dan wel de poging tot bezit, voortvloeit uit en overeenstemt met een inzake de
betreffende verboden stof en/of verboden methode relevante en geldige dispensatie in de zin van dit reglement en/of de
ISTUE, en conform de aan deze dispensatie verbonden voorwaarden is gehandeld; of
b. de aangeslotene een andere acceptabele rechtvaardiging kan aantonen.
7. (Poging tot) Bezit van een buiten wedstrijdverband verboden stof en/of van een verboden methode door begeleidend personeel
vormt een dopingovertreding, tenzij:
a. het begeleidend personeel kan aantonen dat het bezit, dan wel de poging tot bezit, voortvloeit uit en overeenstemt met een
inzake de betreffende verboden stof en/of verboden methode relevante en geldige dispensatie in de zin van dit reglement en/of
de ISTUE, en conform de aan deze dispensatie verbonden voorwaarden is gehandeld; of
b. het begeleidend personeel een andere acceptabele rechtvaardiging kan aantonen.
Artikel 9 – Handel
1. Handel of poging tot handel in enige verboden stof en/of verboden methode vormt een dopingovertreding.
2. Onder handel wordt verstaan het rechtstreeks en/of via een of meer derden fysiek, elektronisch en/of op enige andere wijze
verkopen, verstrekken, vervoeren, versturen, leveren, verspreiden of beschikbaar hebben voor een van deze doeleinden, van een
verboden stof of een verboden methode.
3. Er is geen sprake van een overtreding wegens handel indien sprake is van handelingen door te goeder trouw handelend medisch
personeel met betrekking tot een verboden stof of een verboden methode die wordt gebruikt (i) voor oprechte en legale
therapeutische doeleinden of (ii) om een andere aanvaardbare reden.
4. Er is geen sprake van een overtreding wegens handel indien sprake is van handelingen met betrekking tot een verboden stof die
niet verboden is buiten wedstrijdverband, tenzij het geheel der omstandigheden erop duidt dat deze verboden stof niet bedoeld is
voor oprechte en legale therapeutische doeleinden, dan wel bedoeld is om de sportprestatie te verbeteren.
Artikel 10 – Toediening
1. Toediening of poging tot toediening, op enig moment of enige plaats, aan een aangeslotene van een buiten wedstrijdverband
verboden stof of verboden methode vormt een dopingovertreding.
2. Toediening of poging tot toediening binnen wedstrijdverband aan een aangeslotene van een binnen wedstrijdverband verboden
stof en/of verboden methode, vormt een dopingovertreding.
3. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder toediening verstaan:
a. het aan een andere persoon verstrekken van een verboden stof of een verboden methode;
b. het aan een andere persoon leveren van een verboden stof of een verboden methode;
c. het faciliteren van (een poging tot) het gebruik door een andere persoon van een verboden stof of een verboden methode;
d. het houden van toezicht op (een poging tot) het gebruik door een andere persoon van een verboden stof of een verboden
methode; en
e. het anderszins deelnemen aan (een poging tot) het gebruik door een andere aangeslotene van een verboden stof of verboden
methode.
3. Er is geen sprake van een overtreding wegens toediening indien sprake is van handelingen door te goeder trouw handelend
medisch personeel met betrekking tot een verboden stof of een verboden methode die wordt gebruikt (i) voor oprechte en legale
therapeutische doeleinden of (ii) om een andere aanvaardbare reden.
4. Er is geen sprake van een overtreding wegens toediening indien sprake is van handelingen met betrekking tot een verboden stof
die niet verboden is buiten wedstrijdverband, tenzij het geheel der omstandigheden erop duidt dat deze verboden stof niet bedoeld
is voor oprechte en legale therapeutische doeleinden, dan wel bedoeld is om de sportprestatie te verbeteren.
Artikel 11 – Medeplichtigheid
1. Het meewerken aan, het assisteren bij, het aanmoedigen tot, het helpen bij, het aanzetten tot, het samenzweren tot, het verhullen
van en/of elke (andere) vorm van opzettelijke medeplichtigheid aan (het begaan van) een dopingovertreding, dan wel een poging
daartoe, vormt een dopingovertreding.
2. Het meewerken aan, het assisteren bij, het aanmoedigen tot, het helpen bij, het aanzetten tot, het samenzweren tot, het verhullen
van en/of elke (andere) vorm van opzettelijke medeplichtigheid bij het door een betrokkene niet-naleven van het gestelde in artikel
52 lid 1, dan wel een poging daartoe, vormt een dopingovertreding.
Artikel 12 – Verboden samenwerking
1. Samenwerking door een aangeslotene hetzij beroepshalve, hetzij in een sportgerelateerde hoedanigheid, met begeleidend
personeel dat een periode van uitsluiting is opgelegd wegens het begaan van een dopingovertreding, welke periode van uitsluiting
nog niet is verstreken, vormt een dopingovertreding.
2. Samenwerking door een aangeslotene hetzij beroepshalve, hetzij in een sportgerelateerde hoedanigheid, met begeleidend
personeel dat (i) niet onder de jurisdictie van een ADO valt, en (ii) in een strafrechtelijke of tuchtrechtelijke procedure is
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veroordeeld voor, of schuldig bevonden is aan, handelingen die een dopingovertreding zouden hebben gevormd indien de
desbetreffende persoon wel onder de jurisdictie van een ADO had gevallen, vormt een dopingovertreding.
3. Voor de toepassing van artikel 12 lid 2 leidt de in die bepaling bedoelde veroordeling of schuldig bevinding tot de uitsluiting van het
betreffende begeleidend personeel, welke uitsluiting inhoudt dat het de in het vorige lid bedoelde aangeslotenen niet is toegestaan
met dit begeleidend personeel samen te werken. Deze uitsluiting, gedurende welke de in het vorige lid bedoelde overtreding kan
plaatsvinden, bedraagt de langste van de volgende perioden:
a. zes jaar te rekenen vanaf de uitspraak in de strafrechtelijke, beroeps- of tuchtprocedure; of
b. de duur van de in de strafrechtelijke, beroeps- of tuchtprocedure opgelegde sanctie.
4. Samenwerking door een aangeslotene hetzij beroepshalve, hetzij in een sportgerelateerde hoedanigheid, met begeleidend
personeel dat optreedt als stroman, tussenpersoon of bemiddelaar voor begeleidend personeel als bedoeld in artikel 12 lid 1 of
artikel 12 lid 2, vormt een dopingovertreding.
5. Voorwaarde voor de toepassing van artikel 12 lid 1 tot en met artikel 12 lid 3 is dat:
a. de aangeslotene, hetzij door een ADO met jurisdictie over de aangeslotene, hetzij door WADA, voorafgaand aan het doen van
aangifte tegen deze aangeslotene, reeds schriftelijk in kennis is gesteld van: (i) de status van het betreffende begeleidend
personeel, en (ii) de mogelijke tuchtrechtelijke consequentie van verboden samenwerking met dergelijk begeleidend personeel;
b. de aangeslotene de (verboden) samenwerking redelijkerwijs kan vermijden; en
c. een ADO redelijke inspanningen heeft gepleegd om het begeleidend personeel dat het voorwerp is van voornoemde
schriftelijke kennisgeving, op de hoogte te brengen dat het binnen vijftien dagen contact kan opnemen met deze ADO om uit te
leggen dat de in de artikel 12 lid 1 en artikel 12 lid 2 beschreven criteria niet op hem van toepassing zijn.
6. De aangeslotene dient aan te tonen dat enige samenwerking met begeleidend personeel dat valt onder het gestelde in artikel 12
lid 1 en/of artikel 12 lid 2, niet beroepshalve plaatsvindt en niet plaatsvindt in een sportgerelateerde hoedanigheid. Indien de
aangeslotene dit kan aantonen, is geen sprake van een dopingovertreding.
7. Indien de KNVB beschikt over informatie inzake begeleidend personeel dat voldoet aan een van de in artikel 12 lid 1 tot en met
artikel 12 lid 3 genoemde criteria, dient de KNVB deze informatie direct door te geven aan de Dopingautoriteit.
8. Indien de Dopingautoriteit beschikt over informatie inzake begeleidend personeel dat voldoet aan een van de in artikel 12 lid 1 tot
en met artikel 12 lid 3 genoemde criteria, dient de Dopingautoriteit deze informatie door te geven aan WADA.
9. Vormen van op grond van dit artikel verboden samenwerking zijn, onder meer:
a. het inwinnen van trainings-, strategisch, technisch, voedings- of medisch advies;
b. het verkrijgen van (i) een therapie, (ii) een behandeling of (iii) voorschriften;
c. het aanbieden van monsters voor analyse; en/of
d. toestaan dat als zaakwaarnemer, agent of vertegenwoordiger wordt opgetreden.
10. Voor het vaststellen dat sprake is van een verboden samenwerking hoeft geen sprake te zijn van enige vorm van vergoeding.

Titel III – Verboden stoffen en verboden methoden
Artikel 13 – Dopinglijst
1. De geldige dopinglijst is steeds de meest recente door WADA vastgestelde en in werking getreden dopinglijst. De dopinglijst noch
enige op deze lijst voorkomende categorie, indeling, stof of methode kunnen in het kader van een dopingzaak ter discussie worden
gesteld.
2. Een nieuwe dopinglijst treedt als zodanig in werking op de daarvoor door WADA bepaalde datum.
3. Indien de dopinglijst spreekt over ADO’s, betreft het voor de toepassing van dit reglement de Dopingautoriteit, tenzij andere ADO’s
(ook) bevoegd zijn.
4. Indien in (de toepassing van) dit reglement wordt gesproken van en/of over een verboden stof vallen hieronder, indien van
toepassing, tevens de aan deze verboden stof gerelateerde precursors, afbraakproducten en markers.
Artikel 14 – Dispensaties
1. Er is geen sprake van een overtreding van artikel 3, artikel 4, artikel 8 en/of artikel 10 indien (i) sprake is (geweest) van de
aanwezigheid van een geldige dispensatie, en (ii) is gehandeld in overeenstemming met de aan deze dispensatie verbonden
voorwaarden.
2. De Dispensatiebijlage bevat nadere regels, voorwaarden en beperkingen inzake het verkrijgen en de geldigheid van een
dispensatie.
3. Aangeslotenen zijn gebonden aan besluiten van de Geneesmiddelen Dispensatie Sporter (GDS)-commissie zoals beschreven in
de Dispensatiebijlage.
4. De GDS-commissie voert haar taken uit op basis van de Dispensatiebijlage. De Dopingautoriteit stelt deze commissie in.
Samenstelling, werkwijze, besluitvorming en andere noodzakelijke aspecten met betrekking tot de GDS-commissie worden
bepaald door de Dopingautoriteit, voor zover deze aspecten niet zijn bepaald in de Dispensatiebijlage.

#1.0 | Reglementen bondsvergadering 2016/’17 – Dopingreglement KNVB

66

Artikel 15 – Voorlichting
1. De KNVB is gehouden het vigerende dopingreglement te publiceren op de website van de KNVB. Het door de KNVB niet voldoen
aan deze verplichting heeft geen consequenties voor hetgeen is bepaald in artikel 2.
2. De KNVB is gehouden aangeslotenen voor te (laten) lichten omtrent de volgende onderwerpen:
a. de verboden stoffen en verboden methoden op de dopinglijst;
b. de dopingovertredingen;
c. de dopingcontrole;
d. de rechten en plichten van de aangeslotenen;
e. dispensaties;
f. de risico’s van het gebruik van voedingssupplementen;
g. de gevolgen van het gebruik van verboden stoffen en/of verboden methoden voor de gezondheid; en
h. whereabouts-verplichtingen (indien van toepassing).
3. Aangeslotenen die zijn opgenomen in de registered testing pool zijn verplicht door de Dopingautoriteit aangeboden
voorlichtingsactiviteiten te volgen.

Titel IV – Handhaving
Artikel 16 – Handhaving
1. Handhaving van de in dit reglement gestelde verboden vindt plaats door middel van het uitvoeren van dopingcontroles, alsmede
door doen aan opsporing en het doen van onderzoek.
2. Dopingcontroles zijn gericht op het verkrijgen van analytisch bewijs en informatie in het kader van (met name maar niet alleen) de
in artikel 3 en 4 genoemde overtredingen.
3. Het uitvoeren van onderzoek heeft betrekking op:
a. atypische bevindingen, atypische paspoortresultaten en belastende paspoortresultaten, waarbij informatie of bewijs wordt
verzameld teneinde te bepalen of een overtreding van (met name maar niet alleen) artikel 3 of artikel 4 heeft plaatsgevonden;
en
b. andere indicaties van dopingzaken, waarbij informatie of bewijs wordt verzameld teneinde te bepalen of een overtreding van
artikel 4 tot en met artikel 12 heeft plaatsgevonden.
4. ADO’s zijn bevoegd onderzoek te doen naar dopingzaken. Zij kunnen hierbij gebruik maken van analytische en niet-analytische
informatie en gegevens.
Artikel 17 – Dopingcontrole
1. Elke aangeslotene is op elk moment en op elke plaats, in Nederland en daarbuiten, verplicht medewerking te verlenen aan een
door een daartoe bevoegde ADO uit te voeren dopingcontrole. Deze verplichting geldt ook als een aangeslotene wegens een
dopingovertreding een periode van uitsluiting is opgelegd. Dopingcontroles binnen wedstrijdverband kunnen worden uitgevoerd in
het kader van elke onder auspiciën van de KNVB, of een bij de KNVB aangesloten rechtspersoon, georganiseerde wedstrijd.
2. Dopingcontroles vinden niet plaats gedurende de periode tussen 23:00 uur en 6:00 uur, tenzij:
a. de uitvoering van de dopingcontrole reeds voor 23:00 uur een aanvang heeft genomen;
b. een aangeslotene als een tijdbestek tussen 23:00 uur en 6:00 uur heeft opgegeven als het uur;
c. een aangeslotene anderszins toestemming heeft gegeven voor de uitvoering van een dopingcontrole tussen 23:00 uur en 6:00
uur; of
d. een ADO een ernstig en specifiek vermoeden heeft dat zijdens een aangeslotene mogelijk sprake is van een
dopingovertreding. Het betwisten of bij een ADO sprake was van een voldoende ernstig en specifiek vermoeden, en/of de
vaststelling dat inderdaad geen sprake was van een voldoende ernstig of specifiek vermoeden, heeft geen consequenties voor
de vaststelling van een dopingovertreding op basis van de controleresultaten van een tussen 23:00 uur en 6:00 uur uitgevoerde
dopingcontrole.
3. De volgende organisaties hebben het recht bij aangeslotenen dopingcontroles binnen wedstrijdverband uit te (laten) voeren:
a. de KNVB;
b. de Dopingautoriteit;
c. de internationale federatie (bij evenementen georganiseerd onder auspiciën van deze federatie);
d. WADA;
e. de Dopingautoriteit bij onder auspiciën van de internationale federatie georganiseerde wedstrijden en/of evenementen in
Nederland, indien (i) de betreffende internationale federatie bij die evenementen geen dopingcontroles uitvoert, dan wel (ii) de
Dopingautoriteit wordt verzocht namens de internationale federatie dopingcontroles uit te voeren; en
f. enige andere instantie of organisatie met de wettelijke of reglementaire bevoegdheid dopingcontroles uit te (laten) voeren in het
kader van een wedstrijd of evenement waarin een aangeslotene uitkomt (bijvoorbeeld de organisatie die een bepaald
evenement organiseert).
4. Naast de KNVB hebben de volgende organisaties het recht bij aangeslotenen dopingcontroles buiten wedstrijdverband uit te
(laten) voeren:
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a.
b.
c.
d.
5.
6.
7.
8.
9.

de internationale federatie;
WADA;
de Dopingautoriteit; en
enige andere instantie of organisatie met de wettelijke of reglementaire bevoegdheid dopingcontroles buiten wedstrijdverband
uit te (laten) voeren.
Tijdens nationale evenementen worden dopingcontroles geïnitieerd, georganiseerd en gecoördineerd door de Dopingautoriteit.
Het (laten) uitvoeren van pre-tests vormt een dopingovertreding. Het door een aangeslotene ondergaan van een pre-test wordt
gelijkgesteld met een overtreding van artikel 7.
De uitvoering van de dopingcontrole vindt plaats in wezenlijke overeenstemming met het gestelde in de ten tijde van de
dopingcontrole van kracht zijnde ISTI.
De Dopingcontrole-bijlage stelt nadere regels inzake de uitvoering van de dopingcontrole.
Laboratoria dienen de monsters te analyseren en de resultaten te rapporteren in wezenlijke overeenstemming met de ISL.

Artikel 18 – Heranalyse
1. Indien de Dopingautoriteit de opdrachtgever is voor de dopingcontrole, kan de Dopingautoriteit elk monster op elk moment, dus
ook voorafgaand aan de kennisgeving aan de betrokkene dat (definitief) sprake is van een positieve uitslag, laten heranalyseren
en/of verder laten analyseren.
2. Indien de Dopingautoriteit de opdrachtgever is voor de dopingcontrole kan, nadat de kennisgeving aan de betrokkene is verstuurd
dat definitief sprake is van een positieve uitslag, naast de Dopingautoriteit ook WADA elk monster op elk moment laten
heranalyseren en/of verder laten analyseren. Indien WADA tot her- of verdere analyse van een monster besluit, draagt WADA de
kosten voor deze analyse, inclusief de kosten voor het bewaren van het betreffende monster.
3. Her- en verdere analyse vinden plaats in wezenlijke overeenstemming met het gestelde in de ISL en, indien van toepassing, de
ISTI.
4. Een weigering van de Dopingautoriteit een monster te heranalyseren of verder te analyseren en/of beschikbaar te stellen voor
heranalyse, heeft geen invloed op (i) het belastende analyseresultaat, op (ii) de vaststelling van een dopingovertreding, noch (iii)
op enig ander aspect inzake de (tuchtrechtelijke) behandeling van een dopingzaak.
Artikel 19 – Registered testing pool
1. De Dopingautoriteit stelt een registered testing pool samen, en beheert deze.
2. De Dopingautoriteit bepaalt:
a. welke aangeslotenen tot deze registered testing pool behoren;
b. op welke moment aangeslotenen aan deze registered testing pool worden toegevoegd, dan wel eruit worden verwijderd.
De Dopingautoriteit communiceert hieromtrent schriftelijk met de betrokken aangeslotenen.
3. De verplichtingen die gelden voor aangeslotenen die deel uit maken van de registered testing pool zijn beschreven in dit
reglement, de bij dit reglement behorende bijlagen en/of de International Standards.
4. Een aangeslotene die stopt met de wedstrijdbeoefening terwijl hij is opgenomen in de registered testing pool, en die vervolgens de
sportbeoefening in wedstrijdverband wenst te hervatten, mag pas deelnemen aan een internationaal of nationaal evenement nadat
hij zich beschikbaar heeft gesteld voor de uitvoering van dopingcontroles. Hiertoe dient deze aangeslotene zowel de relevante
internationale federatie als de Dopingautoriteit niet later dan zes maanden voor aanvang van het betreffende nationale of
internationale evenement schriftelijk van zijn wens tot deelname op de hoogte te stellen. De termijn van zes maanden vangt aan
vanaf de datum dat zowel de relevante internationale federatie als de Dopingautoriteit de bedoelde schriftelijke kennisgeving
hebben ontvangen.
Indien een aangeslotene die is opgenomen in de registered testing pool stopt met wedstrijdbeoefening, dient hij dit schriftelijk bij de
Dopingautoriteit en de internationale federatie (als de aangeslotene is opgenomen in de registered testing pool van de
internationale federatie) te melden.
5. WADA kan, in overleg met de relevante internationale federatie en de Dopingautoriteit, een aangeslotene ontheffen van de in het
vorige lid beschreven verplichting, indien de strikte toepassing van de in het vorige lid beschreven regel evident onredelijk zou zijn
voor de aangeslotene. Tegen een besluit van WADA in dit kader staat beroep open overeenkomstig het gestelde in Titel XII.
6. Een aangeslotene die gedurende de periode dat hem een periode van uitsluiting is opgelegd wegens een dopingovertreding, (i)
stopt met sportbeoefening en/of (ii) niet meer valt onder de in artikel 1 opgenomen definitie van het begrip ‘aangeslotene’, en die
vervolgens de sportbeoefening in wedstrijdverband wenst te hervatten, mag pas deelnemen aan een internationaal of nationaal
evenement nadat hij zich beschikbaar heeft gesteld voor de uitvoering van dopingcontroles door niet later dan zes maanden voor
aanvang van het betreffende nationale of internationale evenement de relevante internationale federatie, alsmede de
Dopingautoriteit schriftelijk van zijn wens tot deelname op de hoogte te stellen. Indien de resterende periode van uitsluiting op het
moment dat de aangeslotene (i) stopt met sportbeoefening en/of (ii) niet meer valt onder de in artikel 1 opgenomen definitie van
het begrip ‘aangeslotene’, langer bedraagt dan zes maanden, dan geldt in plaats van voornoemde termijn van zes maanden, een
termijn die gelijk is aan de nog resterende periode van uitsluiting.
7. De KNVB dient de Dopingautoriteit te ondersteunen in het verkrijgen van namen, adres- en contactgegevens van aangeslotenen
ten behoeve van het beheren van de registered testing pool, indien de Dopingautoriteit de KNVB hier om verzoekt.
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Artikel 20 – Opsporing en onderzoek
1. De Dopingautoriteit verzamelt, beoordeelt en verwerkt informatie uit alle relevante en beschikbare bronnen, ten behoeve van het
uitvoeren van dopingcontroles en/of het doen van onderzoek naar mogelijke dopingovertredingen. De ISTI stelt nadere regels
inzake het doen van onderzoek.
2. De Dopingautoriteit onderzoekt atypische bevindingen, belastende paspoortresultaten en atypische paspoortresultaten. Een
belastend analyseresultaat kan bovendien aanleiding zijn voor het doen van onderzoek naar andere dopingovertredingen, begaan
door de betrokkene of door anderen.
3. De Dopingautoriteit onderzoekt alle andere analytische of niet-analytische informatie of inlichtingen die wijzen op mogelijke
dopingovertredingen.
4. Onderzoek kan leiden tot bewijs van een dopingovertreding, dan wel tot bewijs dat geen sprake is van een dopingovertreding.
5. De Dopingautoriteit kan in het kader van het onderzoeken van een of meer dopingzaken, informatie uitwisselen met
(internationale) sportorganisaties, buitenlandse ADO’s, WADA en met (internationale) opsporingsinstanties en justitiële
instellingen.
6. Iedere aangeslotene is verplicht mee te werken aan een onderzoek van de Dopingautoriteit naar dopinggeruchten en vermeende
dopingzaken.
7. Aangeslotenen kunnen dopingzaken en elke inlichting of informatie inzake een mogelijke dopingovertreding, melden bij de
Dopingautoriteit of het bestuur. Het bestuur is verplicht dergelijke meldingen binnen veertien dagen, te rekenen vanaf de dag dat
de melding door de KNVB is ontvangen, te melden bij de Dopingautoriteit.
8. Niet-aangeslotenen kunnen dopingzaken en elke inlichting of informatie inzake een mogelijke dopingovertreding, melden bij de
Dopingautoriteit.
9. Indien uit eigen onderzoek van de KNVB en/of een bondsfunctionaris blijkt dat mogelijk sprake is van een dopingzaak, dient de
KNVB, respectievelijk de bondsfunctionaris, dit zo spoedig mogelijk te melden bij de Dopingautoriteit.

Titel V – Resultaatmanagement
Artikel 21 – Algemeen
1. Resultaatmanagement omvat:
a. het beoordelen van (i) controleresultaten, (ii) meldingen van mogelijke dopingovertredingen, (iii) informatie en inlichtingen uit
heranalyses, opsporing en onderzoek naar mogelijke dopingovertredingen; en
b. de tuchtrechtelijke vervolging in dopingzaken.
Het is in dopingzaken expliciet toegestaan dat verschillende aspecten van het resultaatmanagement door verschillende ADO’s
worden uitgevoerd.
2. Resultaatmanagement kan plaatsvinden door elke ADO met jurisdictie over een aangeslotene. Indien resultaatmanagement
plaatsvindt door de Dopingautoriteit, dan wordt daarmee tevens gedoeld op de KNVB, vanaf het moment dat de Dopingautoriteit
een dopingzaak meldt bij de KNVB. De KNVB is verantwoordelijk voor de tuchtrechtelijke vervolging, tenzij (i) dit reglement anders
bepaalt of (ii) dit aspect van het resultaatmanagement (deels) wordt uitgevoerd door een andere ADO.
3. In beginsel vindt resultaatmanagement plaats onder de verantwoordelijkheid van de regelgeving van de ADO die de
dopingcontrole heeft geïnitieerd, dan wel (indien geen sprake is van een dopingcontrole) van de ADO die als eerste de betrokkene
in kennis heeft gesteld van een dopingzaak. Het resultaatmanagement in verband met een mogelijke overtreding van artikel 6
geschiedt door de internationale federatie of de NADO waarbij de betrokkene zijn whereabouts-gegevens aanlevert.
4. ADO’s met jurisdictie kunnen in onderling overleg besluiten welke ADO (welke aspecten van) het resultaatmanagement op zich
neemt. Bij dopingzaken is het expliciet toegestaan dat een ADO het resultaatmanagement overdraagt aan een andere ADO.
5. Indien tussen bevoegde ADO’s geen overeenstemming bestaat over welke ADO verantwoordelijk is voor het
resultaatmanagement, zal WADA hieromtrent besluiten. Elk van de betrokken ADO’s kunnen tegen dit besluit van WADA in beroep
komen bij het CAS. Hierbij geldt als beroepstermijn zeven dagen vanaf de ontvangst door de betrokken ADO van het besluit van
WADA. Het CAS zal dit beroep via een versnelde procedure behandelen. Het beroep zal worden behandeld door een enkele
arbiter.
6. Dit reglement is ook van toepassing op dopingzaken die voortvloeien uit door een niet-bevoegde instantie uitgevoerde
dopingcontrole. Indien deze controle leidt tot een atypische bevinding, een belastend analyseresultaat of een andere mogelijke
dopingovertreding, vindt het resultaatmanagement plaats door de Dopingautoriteit.
7. Indien noch de Dopingautoriteit, noch enige andere NADO, bevoegd is om een dopingzaak te behandelen, zal het
resultaatmanagement worden uitgevoerd door de relevante internationale federatie, dan wel door de organisatie die volgens de
regels van de internationale federatie bevoegd is.
8. Dit reglement is van toepassing op dopingzaken die voortvloeien uit een door WADA geïnitieerde dopingcontrole of uit door WADA
uitgevoerd onderzoek. Indien sprake is van een mogelijke dopingovertreding zijdens een aangeslotene, vindt het
resultaatmanagement plaats door de Dopingautoriteit, tenzij WADA het resultaatmanagement overdraagt aan een andere
bevoegde ADO.
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9. Conform hetgeen in dit artikel, alsmede in de World Anti-Doping Code, is bepaald, kunnen bevoegde ADO’s het
resultaatmanagement en de tuchtrechtelijke vervolging onderling overdragen. Hierbij geldt dat de regels van de ADO van
toepassing zijn op het (deel van het) resultaatmanagement dat deze ADO zelf heeft uitgevoerd.
10. Bij internationale evenementen kan het resultaatmanagement in dopingzaken betreffende aangeslotenen, worden overgedragen
aan de Dopingautoriteit.
11. De World Anti-Doping Code bevat regels inzake het informeren van relevante ADO’s over:
a. het intrekken van een beschuldiging dat zijdens een aangeslotene sprake is van een dopingovertreding;
b. de oplegging van een voorlopige schorsing; en
c. de oplegging van een sanctie zonder tuchtrechtelijke behandeling.
Artikel 22 – Beoordeling (mogelijke) dopingzaken
1. De Dopingautoriteit is belast met het resultaatmanagement, tenzij het resultaatmanagement op grond van het vorige artikel door
een andere ADO plaatsvindt.
2. De Dopingautoriteit beoordeelt in het kader van het resultaatmanagement alle belastende analyseresultaten, atypische
bevindingen, andere controleresultaten en andere (onderzoeken van en naar) mogelijke dopingzaken. De Dopingautoriteit kan in
het kader van deze beoordeling in overleg treden met de betrokkene, de KNVB, andere NADO’s, de internationale federatie en
WADA.
3. De Dopingautoriteit bepaalt of sprake is van een dopingzaak, tenzij het resultaatmanagement op grond van dit reglement door een
andere ADO plaatsvindt.
4. Indien de Dopingautoriteit na de beoordeling als bedoeld in dit artikel van mening is dat sprake is van een dopingzaak, wordt een
belastend analyseresultaat (als daarvan sprake is) voorlopig aangemerkt als positieve uitslag.
5. De beoordeling van atypische en belastende paspoortresultaten geschiedt overeenkomstig het daaromtrent bepaalde in de ISTI.
6. De beoordeling van mogelijke overtredingen van artikel 6 geschiedt in overeenstemming met de ISTI en de Whereabouts-bijlage.
7. De Dopingautoriteit voert waar mogelijk of noodzakelijk elk ander onderzoek uit naar mogelijke dopingovertredingen.
8. Kennisgeving aan de KNVB en de betrokkene vindt plaats binnen eenentwintig dagen vanaf het moment dat de Dopingautoriteit
heeft vastgesteld dat sprake is van een dopingzaak, tenzij dit reglement (of een bijlage behorend bij dit reglement) een andere
termijn of regeling noemt.
Artikel 23 – Analyse B-monster
1. Als een monster is verdeeld in een A-deel (het A-monster) en een B-deel (het B-monster), heeft de betrokkene bij een belastend
analyseresultaat in het A-monster recht op analyse van het B-monster, mits hij tijdig en correct heeft aangegeven van dit recht
gebruik te willen maken in overeenstemming met het gestelde in dit artikel. De Dopingautoriteit wijst de betrokkene schriftelijk op (i)
dit recht, (ii) de termijn binnen welke hij dient aan te geven of hij van dit recht gebruik wenst te maken, en (iii) de gevolgen als hij dit
niet tijdig en/of correct doet.
2. De Dopingautoriteit kan aan het in het vorige lid genoemde recht op analyse van het B-monster voorwaarden verbinden,
waaronder het door de betrokkene vergoeden van de kosten van de analyse van het B-monster voorafgaand aan de uitvoering van
deze analyse. De Dopingautoriteit wijst de betrokkene schriftelijk op deze voorwaarde(n). Indien de betrokkene niet tijdig en
volledig voldoet aan de gestelde voorwaarden, wordt de betrokkene geacht af te zien van zijn recht tot het (laten) analyseren van
het B-monster, waarmee de uitslag van het onderzoek van het A-monster definitief wordt, en als positieve uitslag wordt
aangemerkt.
3. Het laboratorium bepaalt de datum, het tijdstip en de locatie waarop de analyse van het B-monster zal plaatsvinden. De
Dopingautoriteit stelt de betrokkene hieromtrent schriftelijk op de hoogte.
4. De betrokkene en/of een door hem aangewezen persoon, alsmede een vertegenwoordiger van de KNVB, de internationale
federatie en/of de dopingcontrole-uitvoerende organisatie, mogen op eigen kosten bij het analyseren van het B-monster in het
laboratorium aanwezig zijn. De onmogelijkheid aanwezig te zijn bij de analyse van het B-monster leidt niet tot ongeldigheid van de
uitslag van de analyse van het B-monster. De ISL kan (nadere) regels stellen omtrent de aanwezigheid van personen bij de
analyse van het B-monster, alsmede inzake de rechten van de betrokkene in dit kader. Indien de ISL op dit punt afwijkt van
hetgeen in dit reglement is bepaald, gaan de regels in de ISL voor.
5. Indien de uitslag van het onderzoek van het B-monster de uitslag van het onderzoek van het A-monster niet bevestigt, is sprake
van een negatieve uitslag.
6. Indien de uitslag van het onderzoek van het B-monster de uitslag van het onderzoek van het A-monster bevestigt, is sprake van
een positieve uitslag.
Artikel 24 – Communicatie controleresultaten
1. Indien de controleresultaten een negatieve uitslag aangeven en niet duiden op een mogelijke dopingovertreding, stelt de
Dopingautoriteit de betrokkene, alsmede de KNVB schriftelijk op de hoogte van de uitkomst van het onderzoek van het A-monster.
2. Indien de Dopingautoriteit na de beoordeling als bedoeld in artikel 22 en na eventueel uitgevoerd vervolgonderzoek, van mening is
dat sprake is van een dopingzaak, stelt de Dopingautoriteit de betrokkene en de KNVB binnen eenentwintig dagen na deze
vaststelling schriftelijk door middel van een aangetekende brief op de hoogte van:
a. het belastende analyseresultaat (indien daarvan sprake is);
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b. welke dopingovertreding(en) (vermoedelijk) sprake is;
c. het recht van de betrokkene een kopie op te vragen van de informatie die het laboratorium verplicht is beschikbaar te stellen
volgens de ISL; en
d. de rechten als bedoeld in artikel 23 lid 1, alsmede eventuele voorwaarden als bedoeld in artikel 23.
3. De Dopingautoriteit stelt de betrokkene en de KNVB binnen eenentwintig dagen nadat de Dopingautoriteit deze uitslag heeft
ontvangen, schriftelijk door middel van een aangetekende brief op de hoogte van de uitslag van het onderzoek van het B-monster.
4. De Dopingautoriteit zal geen enkele partij of betrokkene van een atypische bevinding op de hoogte stellen, voordat eventueel
noodzakelijk vervolgonderzoek is voltooid en de Dopingautoriteit heeft besloten of sprake is van een dopingzaak. Dit is slechts
anders indien de Dopingautoriteit een verzoek ontvangt van:
a. de KNVB, in verband met een aflopende deadline inzake de samenstelling van een nationaal team voor een internationale
wedstrijd of evenement; en/of
b. de organisator van een evenement, kort voor aanvang van het evenement, met de vraag of ten aanzien van enige
aangeslotene sprake is van vervolgonderzoek naar aanleiding van een atypische bevinding.
De Dopingautoriteit zal in dergelijke gevallen slechts de naam van de betrokkene bekend maken indien deze voorkomt op een
door de KNVB en/of de organisator van een evenement verstrekte lijst van (deelnemende) aangeslotenen. Voorafgaand aan
het op de hoogte stellen van de KNVB en/of de organisator van een evenement, zal de Dopingautoriteit eerst de betrokkene
schriftelijk op de hoogte stellen.
5. De Dopingautoriteit stelt de KNVB en de betrokkene, met inachtneming van het gestelde in dit reglement, zo spoedig mogelijk
schriftelijk op de hoogte inzake (de uitvoering en het resultaat van) het vervolgonderzoek.
Artikel 25 – Vervolgonderzoek
1. De Dopingautoriteit kan in een monster al het onderzoek (laten) uitvoeren dat noodzakelijk is om na te gaan of sprake is van enige
dopingovertreding. Het kan hierbij gaan om een atypische bevinding of om onderzoek dat volgens een International Standard of
een ander door WADA vastgesteld document wordt genoemd. Indien een laboratorium een atypische bevinding rapporteert, dient
de Dopingautoriteit eerst te beoordelen of sprake is van (i) een van toepassing zijnde relevante dispensatie en/of (ii) een afwijking
in de zin van artikel 34 lid 2 en/of artikel 34 lid 4.
2. De Dopingautoriteit kan het B-monster (laten) analyseren voordat het vervolgonderzoek is voltooid. In dit geval dient de
Dopingautoriteit de betrokkene voorafgaand aan de analyse van het B-monster op de hoogte te stellen op de wijze als beschreven
in artikel 23 lid 3.
3. Indien in het A-monster een of meer niet-specifieke stoffen en/of verboden methoden (in verboden hoeveelheden) in combinatie
met een atypische bevinding worden aangetroffen, kan bij de tuchtrechtelijke afhandeling worden uitgegaan van de aangetroffen
niet-specifieke stof en/of verboden methode. In een dergelijk geval hoeft het in dit reglement en/of de dopinglijst bedoelde
vervolgonderzoek niet plaats te vinden. De Dopingautoriteit is bevoegd hieromtrent te besluiten.
4. Indien in het A-monster een of meer specifieke stoffen in combinatie met atypische bevindingen worden aangetroffen, kan de
Dopingautoriteit besluiten vervolgonderzoek uit te voeren. Indien wordt besloten tot het uitvoeren van vervolgonderzoek, is het
volgende van toepassing:
a. Leidt het vervolgonderzoek niet tot de conclusie dat met betrekking tot de atypische bevinding sprake is van de aanwezigheid
van een verboden stof en/of verboden methode, dan zal tuchtrechtelijke vervolging plaatsvinden uitgaande van de aangetroffen
specifieke stof.
b. Leidt het vervolgonderzoek tot de conclusie dat sprake is van de aanwezigheid van een niet-specifieke verboden stof en/of
verboden methode, dan zal tuchtrechtelijke vervolging plaatsvinden uitgaande van deze bevinding.
Artikel 26 – Voorlopige schorsing
1. Voorlopige schorsingen in dopingzaken worden uitsluitend geregeld in deze bepaling, uitgezonderd de mogelijkheid tot het
instellen van beroep, welke is geregeld in artikel 58.
2. Indien een voorlopige schorsing wordt opgelegd, geldt voor de betrokkene dat deze:
a. is uitgesloten van deelname aan enige wedstrijd, competitie en/of evenement onder auspiciën van de KNVB;
b. geen onderdeel mag uitmaken van enige nationale selectie en/of nationaal team;
c. niet geselecteerd mag worden voor enige nationale selectie, nationaal team en/of enige andere (internationale)
vertegenwoordiging van de KNVB;
d. geen trainingen mag geven, noch enige training mag volgen of ondergaan die is goedgekeurd door en/of is georganiseerd
onder auspiciën van de KNVB of een organisatie die lid is van de KNVB, dan wel op andere wijze bij de KNVB is aangesloten.
Hieronder valt in elk geval het trainen bij de KNVB, het trainen bij een bij de KNVB aangesloten vereniging,
betaaldvoetbalorganisatie, gezamenlijke jeugdopleiding of andere rechtspersoon, het trainen onder (bege)leiding van een voor
de KNVB (als vrijwilliger of anderszins) werkzame persoon, alsmede het trainen met een persoon die een trainerslicentie of een
daarmee gelijk te stellen document heeft; en
e. geen begeleidingsactiviteiten mag uitvoeren bij trainingen en/of wedstrijden.
3. Indien sprake is van een voorlopig positieve uitslag inzake het A-monster, dient de centrale tuchtcommissie doping van de KNVB
de betrokkene direct na ontvangst van de in artikel 24 lid 2 bedoelde kennisgeving een voorlopige schorsing op te leggen, tenzij de
voorlopig positieve uitslag een specifieke stof en/of een vervuild product betreft, in welk geval artikel 26 lid 4 van toepassing is.
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4. De centrale tuchtcommissie doping van de KNVB kan bij een voorlopig positieve uitslag inzake het A-monster inzake een
specifieke stof en/of een vervuild product, de betrokkene een voorlopige schorsing opleggen indien:
a. een redelijke kans bestaat dat de betrokkene op korte termijn, in verband met (de voorbereiding op) een wedstrijd, competitie
en/of evenement opnieuw positief test op dezelfde stof;
b. het waarschijnlijk is dat de betrokkene wegens een dopingovertreding enige periode van uitsluiting wordt opgelegd; en/of
c. bij overtreding van artikel 5 of artikel 17 lid 6.
5. De centrale tuchtcommissie doping van de KNVB kan bij dopingzaken die niet vallen onder artikel 26 lid 3 of artikel 26 lid 4, een
voorlopige schorsing opleggen als zij een dergelijke voorlopige schorsing in het belang van de KNVB wenselijk of noodzakelijk
acht.
6. In andere dan de in artikel 26 lid 3 bedoelde gevallen kan de centrale tuchtcommissie doping van de KNVB een voorlopige
schorsing opleggen na de beoordeling en kennisgeving zoals die zijn beschreven in de voorgaande artikelen, maar voorafgaand
aan een hoorzitting in het kader van de tuchtrechtelijke behandeling.
7. Vervallen.
8. De centrale tuchtcommissie doping van de KNVB dient de betrokkene de mogelijkheid te bieden van een voorlopige hoorzitting
voorafgaand aan, dan wel binnen eenentwintig dagen na, het opleggen van de voorlopige schorsing.
9. De centrale tuchtcommissie doping van de KNVB stelt de betrokkene binnen tien dagen vanaf de dag waarop het besluit tot
oplegging van een voorlopige schorsing is genomen, op de hoogte van deze voorlopige schorsing door middel van een
aangetekende brief. Bij voornoemde brief stelt de centrale tuchtcommissie doping van de KNVB de betrokkene op de hoogte van
(i) hetgeen de voorlopige schorsing inhoudt, (ii) wanneer deze voorlopige schorsing van kracht wordt, en (iii) diens recht op een
voorlopige hoorzitting, tenzij de voorlopige hoorzitting reeds heeft plaatsgevonden. De centrale tuchtcommissie doping van de
KNVB stuurt de Dopingautoriteit tegelijkertijd een afschrift van deze brief.
Indien de betrokkene niet binnen zeven werkdagen na ontvangst van het besluit tot oplegging van de voorlopige schorsing
schriftelijk heeft aangegeven van zijn recht op een voorlopige hoorzitting gebruik te willen maken, wordt hij geacht van dit recht te
hebben afgezien. Indien de centrale tuchtcommissie doping van de KNVB nalaat de betrokkene te informeren omtrent diens recht
tot een voorlopige hoorzitting, is de centrale tuchtcommissie doping van de KNVB, indien de betrokkene de centrale
tuchtcommissie doping van de KNVB schriftelijk om een voorlopige hoorzitting heeft verzocht, gehouden binnen eenentwintig
dagen na de ontvangst van dit verzoek alsnog een voorlopige hoorzitting te beleggen.
10. De KNVB kan in die gevallen waarin dat noodzakelijk of relevant is, bijvoorbeeld vanwege het competitieverloop of een
selectieprocedure voor een internationale wedstrijd, besluiten andere betrokkenen (bijvoorbeeld een of meer verenigingen,
betaaldvoetbalorganisaties, gezamenlijke jeugdopleidingen of andere bij de KNVB aangesloten rechtspersonen) op de hoogte te
stellen van een opgelegde voorlopige schorsing. Deze berichtgeving zal niet ingaan op de aard en omstandigheden van de
dopingzaak, en geen specifieke informatie hieromtrent bevatten.
11. De voorlopige schorsing blijft van kracht tot het moment dat:
a. de uitslag van de analyse van het B-monster de uitslag van de analyse van het A-monster niet bevestigt;
b. de positieve uitslag komt te vervallen als gevolg van een relevante en geldige dispensatie in de zin van dit reglement en/of de
ISTUE;
c. indien de betrokkene in het kader van een voorlopige hoorzitting aantoont, dat het controleresultaat waarschijnlijk het gevolg is
van een vervuild product. Hiertoe dient de betrokkene aan te tonen dat (i) hij een product heeft gebruikt dat voldoet aan de in
artikel 1 lid 55 genoemde criteria, en (ii) het waarschijnlijker is dat de in zijn monster aangetroffen verboden stof of methode in
zijn lichaam is gekomen via een vervuild product, dan dat de in zijn monster aangetroffen verboden stof of methode op andere
wijze in zijn lichaam is gekomen;
d. een daartoe bevoegd tuchtrechtelijk orgaan een definitief besluit aangaande de dopingzaak heeft genomen en de betrokkene
schriftelijk van dit besluit in kennis heeft gesteld; dan wel
e. het besluit tot het opleggen van de voorlopige schorsing in het daartegen ingestelde beroep komt te vervallen.
12. Indien het besluit tot het opleggen van de voorlopige schorsing komt te vervallen, stelt de centrale tuchtcommissie doping van de
KNVB, de betrokkene en de Dopingautoriteit hiervan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien dagen nadat de
voorlopige schorsing is komen te vervallen, schriftelijk op de hoogte.
13. Indien vanwege meerdere redenen of dopingzaken een voorlopige schorsing is opgelegd, blijft de voorlopige schorsing van kracht
ook indien het onderzoek van het B-monster het onderzoek van het A-monster niet bevestigt.
14. In de gevallen waarin de betrokkene of het team van de betrokkene op basis van dit reglement is verwijderd uit een wedstrijd,
competitie of evenement en de analyse van het B-monster de analyse van het A-monster niet bevestigt, kan de betrokkene of het
team, als dat mogelijk is zonder het verloop van de wedstrijd, het evenement of de competitie (verder) te beïnvloeden, na de
kennisgeving als bedoeld in artikel 26 lid 12, zijn deelname aan de competitie voortzetten.
15. De omstandigheid dat een voorlopige schorsing niet conform het gestelde in dit artikel is opgelegd, is niet van invloed op de
vaststelling of sprake is van een dopingovertreding.
16. In alle gevallen waarin de Dopingautoriteit of de centrale tuchtcommissie doping van de KNVB de betrokkene schriftelijk in kennis
heeft gesteld van een dopingzaak die niet leidt tot de oplegging van een voorlopige schorsing, dient de betrokkene in de
gelegenheid te worden gesteld vrijwillig een voorlopige schorsing te aanvaarden, in afwachting van de beslechting van de
dopingzaak.
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Artikel 27 – Aanvaarding dopingovertreding en sanctie
1. Indien sprake is van een dopingzaak, en de Dopingautoriteit de betrokkene hierover schriftelijk heeft geïnformeerd, kan de
Dopingautoriteit de betrokkene een sanctievoorstel doen. Indien de betrokkene met dit voorstel akkoord gaat, betekent dit dat:
a. hij de beschuldiging inzake de betreffende dopingovertreding aanvaardt;
b. hij de gevolgen daarvan aanvaardt;
c. hij het sanctievoorstel aanvaardt, waaronder in ieder geval de duur van de periode van uitsluiting, alsmede de ingangsdatum
van de periode van uitsluiting; en
d. hij alle gevolgen van de uitsluiting aanvaardt.
2. De Dopingautoriteit is, voor zover niet beperkt door dit reglement en/of de World Anti-Doping Code, geheel vrij in het bepalen van
het in het vorige lid genoemde voorstel, alsmede enige bijbehorende voorwaarde(n). De voorgestelde sanctie dient te passen
binnen de bepalingen van de World Anti-Doping Code en dit reglement.
3. Indien een betrokkene het sanctievoorstel van de Dopingautoriteit aanvaardt, dient de Dopingautoriteit alle partijen met
beroepsrecht conform artikel 60 over deze acceptatie te informeren. De betrokkene die het sanctievoorstel schriftelijk aanvaardt,
kan geen beroep instellen tegen de aanvaarde sanctie.
4. Indien een betrokkene het sanctievoorstel van de Dopingautoriteit aanvaardt, zal geen verdere uitvoering van
resultaatmanagement en geen tuchtrechtelijke vervolging plaatsvinden.

Titel VI – Tuchtrechtelijke behandeling
Artikel 28 – Algemeen
1. Tuchtrechtelijke vervolging, behandeling, sanctievaststelling en sanctieoplegging geschieden overeenkomstig het gestelde in dit
reglement, tenzij deze aspecten van het resultaatmanagement worden uitgevoerd door een andere ADO.
2. Een internationale federatie kan de tuchtrechtelijke behandeling van een dopingzaak, indien deze een aangeslotene betreft,
overdragen aan de Dopingautoriteit en de KNVB, voor zover de (eventuele) sancties verder gaan dan het (automatisch) vervallen
van wedstrijdresultaten.
3. Dopingzaken betreffende aangeslotenen kunnen, indien zij niet door de KNVB worden behandeld, worden behandeld door elke
bevoegde ADO. In dergelijke gevallen is de Dopingautoriteit, om de vertrouwelijkheid van procedure te bewaken, gerechtigd de
melding van deze zaken bij de KNVB uit te stellen, uiterlijk tot de tuchtrechtelijke behandeling is voltooid.
4. Als de betrokkene op het moment van het ontstaan van een dopingzaak valt onder de definitie van aangeslotene en/of
begeleidend personeel, blijft dit reglement voor de duur van de (tuchtrechtelijke) afhandeling van deze dopingzaak, inclusief
eventuele beroepszaken, onverkort op hem van toepassing, ook indien een of meer veranderingen in zijn status optreden,
bijvoorbeeld door het beëindigen van zijn lidmaatschap bij de KNVB en/of het beëindigen van een (arbeids)overeenkomst.
5. Indien een tuchtrechtelijk orgaan definitief oordeelt dat het niet bevoegd is van een dopingzaak kennis te nemen, dan wel bepaalt
dat de KNVB en/of de Dopingautoriteit in de voorliggende zaak geen jurisdictie hebben, dan komt deze bevoegdheid,
respectievelijk deze jurisdictie automatisch toe aan de internationale federatie.
Artikel 29 – Aanhangig maken dopingzaken (aangifte)
1. Indien de Dopingautoriteit van mening is dat sprake is van een dopingzaak, meldt de Dopingautoriteit dit schriftelijk en met
redenen omkleed bij het bestuur, tenzij:
a. de Dopingautoriteit de dopingzaak meldt bij een andere relevante ADO;
b. artikel 27 wordt toegepast;
c. artikel 46 wordt toegepast; of
d. de Dopingautoriteit oordeelt dat in het kader van een (ander) nog lopend onderzoek de zaak nog niet kan worden gemeld.
2. Indien de Dopingautoriteit een dopingzaak zelf aanhangig maakt bij het bevoegde tuchtrechtelijk orgaan, kan de Dopingautoriteit
het bestuur voorafgaand aan deze aangifte informeren over de dopingzaak. De Dopingautoriteit is hiertoe echter niet verplicht.
3. Het bestuur en/of de Dopingautoriteit maken dopingzaken aanhangig bij het bevoegde tuchtrechtelijk orgaan. De Dopingautoriteit
zal in beginsel slechts van deze bevoegdheid gebruik maken indien en voor zover het bestuur bij het doen van aangifte in gebreke
blijft.
4. Voor zover het dopingzaken inzake artikel 3 betreft, bedraagt de voor het bestuur geldende termijn om de dopingzaak aanhangig
te maken zes weken. Voor alle andere dopingzaken geldt geen termijn voor het aanhangig maken van een dopingzaak, anders
dan de in artikel 55 genoemde verjaringstermijn. Indien het bestuur de dopingzaak niet tijdig aanhangig maakt, leidt dit niet tot nietontvankelijkheid. In dergelijke gevallen kan de Dopingautoriteit aangifte doen, en geldt voor het door de Dopingautoriteit doen van
aangifte een termijn van drie weken, te rekenen vanaf de dag waarop de Dopingautoriteit kennis heeft genomen van het in
gebreke blijven van het bestuur.
5. Voor zover het dopingzaken inzake artikel 3 betreft, vangt de termijn voor het aanhangig maken van een dopingzaak aan op het
moment dat de uitslag van de dopingcontrole definitief is geworden en de Dopingautoriteit de KNVB schriftelijk van de uitslag op
de hoogte heeft gesteld.
6. Het bestuur (of indien van toepassing de Dopingautoriteit) dient de betrokkene zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen
eenentwintig dagen, te rekenen vanaf de dag van aangifte, door middel van een aangetekende brief op de hoogte te stellen van
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het aanhangig maken van de dopingzaak. Indien alleen de Dopingautoriteit aangifte doet, stelt deze Dopingautoriteit tegelijkertijd
de betrokkene en de KNVB schriftelijk op de hoogte, tenzij dit reeds door middel van de aangifte is gebeurd.
7. In gevallen waarin artikel 27 of artikel 46 wordt toegepast, wordt geen aangifte gedaan van een dopingzaak, tenzij de met de
betrokkene gesloten overeenkomst komt te vervallen. Indien een in het kader van de toepassing van artikel 27 of artikel 46
gesloten overeenkomst komt te vervallen, is de in artikel 29 lid 4 genoemde termijn niet van toepassing op het aanhangig maken
van de dopingzaak. In een dergelijk geval geldt de in artikel 55 genoemde verjaringstermijn, welke in dat geval aanvangt op de dag
waarop de Dopingautoriteit schriftelijk kennis heeft genomen van het vervallen van de bedoelde overeenkomst.
8. Bij ernstige overtredingen van artikel 9 en/of artikel 10, zal tevens aangifte worden gedaan bij bevoegde autoriteiten buiten de
KNVB.
9. Alvorens een betrokkene te informeren dat sprake is van een dopingzaak, zal de Dopingautoriteit nagaan of de betrokkene reeds
eerder een dopingovertreding heeft begaan.
Artikel 30 – Behandeling dopingzaken
1. De tuchtrechtelijke behandeling van een dopingzaak dient te voldoen aan de volgende principes:
a. een tijdige en eerlijke hoorzitting;
b. een eerlijk en onpartijdig (tuchtrechtelijk) orgaan of arbitragecollege;
c. een tijdige, schriftelijke, beargumenteerde uitspraak, welke met name in gaat op het bewijs, het afwijken van de (standaard)
periode van uitsluiting en de aanvang van een eventueel opgelegde periode van uitsluiting.
2. De betrokkene mag te allen tijde af zien van zijn recht op een hoorzitting.
3. De betrokkene tegen wie een dopingzaak aanhangig is gemaakt, dient binnen veertien dagen na ontvangst van de schriftelijke
aangifte bij de KNVB aan te geven of hij gebruik wil maken van zijn recht op een hoorzitting. Indien de betrokkene niet binnen deze
termijn aangeeft van dit recht gebruik te willen maken, wordt hij geacht af te zien van zijn recht op een hoorzitting.
4. De KNVB doet de schriftelijke met redenen omklede uitspraak van het tuchtrechtelijk orgaan toekomen aan de betrokkene, de
Dopingautoriteit en de internationale federatie. De Dopingautoriteit draagt zorg voor de verdere kennisgeving van de uitspraak aan
WADA en (indien van toepassing) andere relevante ADO’s.
5. Indien de betrokkene, de Dopingautoriteit, WADA en alle andere ADO’s met beroepsrecht in dopingzaken conform artikel 60
daarmee schriftelijk akkoord gaan, is het toegestaan een dopingzaak direct aanhangig te maken bij het CAS, zonder dat de
betreffende dopingzaak voorafgaand door enig ander tuchtrechtelijk orgaan wordt behandeld. Een ADO die als partij of als
waarnemer wil deelnemen aan de hoorzitting bij het CAS, kan haar instemming met de enkele behandeling door het CAS
afhankelijk maken van de toekenning van dat recht.
6. De Dopingautoriteit is bij de tuchtrechtelijke behandeling van alle dopingzaken, ook in beroep, bevoegd aan de mondelinge
behandeling door het bevoegde tuchtrechtelijk orgaan deel te nemen en aldaar het woord te voeren. Voor de Dopingautoriteit
gelden tijdens de behandeling dezelfde rechten en verplichtingen als voor de betrokkene. Het gestelde in deze bepaling geldt
tevens voor de voorlopige hoorzitting.
7. Indien in een monster zowel (een) specifieke als (een) niet-specifieke stof(fen) wordt/worden aangetroffen, wordt bij de
tuchtrechtelijke behandeling uitgegaan van de niet-specifieke stof(fen).
8. Indien een (onafhankelijke) deskundige in het kader van een dopingzaak contact heeft gehad met de betrokkene en/of diens
vertegenwoordiger, kan deze deskundige niet (meer) als onafhankelijk deskundige fungeren in de tuchtrechtelijke behandeling van
de betreffende dopingzaak.
9. Het is de partijen in een dopingzaak slechts toegestaan met de onafhankelijke deskundige te communiceren via het tuchtrechtelijk
orgaan dat de betreffende dopingzaak behandelt. De informatie die een partij desondanks direct communiceert aan de
onafhankelijke deskundige, wordt buiten beschouwing gelaten in de (verdere) tuchtrechtelijke behandeling van de dopingzaak, en
kan niet opnieuw worden ingebracht.
10. De Dopingautoriteit ontvangt alle documenten, correspondentie en informatie inzake de tuchtrechtelijke behandeling welke de
betrokkene en het tuchtrechtelijk orgaan ontvangen. De KNVB, dan wel het tuchtrechtelijk orgaan stellen de Dopingautoriteit op
hetzelfde moment in bezit van alle documenten, correspondentie en informatie als de andere betrokken partijen, alsook van alle
documenten, correspondentie en informatie welke de betrokkene aan de KNVB en/of het tuchtrechtelijk orgaan doet toekomen.
Artikel 31 – Conclusie
1. De Dopingautoriteit en het bestuur zijn bevoegd in een dopingzaak uiterlijk achtentwintig dagen na het door de betrokkene
ingediende verweerschrift een schriftelijke conclusie te nemen waarin zij hun standpunt schriftelijk kenbaar maken aan het
bevoegde tuchtrechtelijk orgaan. De Dopingautoriteit en het bestuur kunnen bij het nemen van een conclusie tevens stukken
overleggen. Wanneer de betrokkene geen verweerschrift heeft ingediend, zijn het bestuur en de Dopingautoriteit bevoegd na het
verstrijken van de termijn voor het indienen van het verweerschrift een conclusie te nemen.
2. De betrokkene ontvangt zo spoedig mogelijk van de KNVB en/of de Dopingautoriteit de genomen conclusie en eventueel
overgelegde stukken.
3. Indien tegen een uitspraak van het bevoegde tuchtrechtelijk orgaan beroep is ingesteld, kan de Dopingautoriteit in beroep uiterlijk
voorafgaand aan de mondelinge behandeling een schriftelijke conclusie nemen en stukken overleggen, ook als de Dopingautoriteit
de partij is die het beroep heeft ingesteld.
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4. Indien de Dopingautoriteit in een dopingzaak een conclusie neemt of beroep instelt, kunnen medewerkers van de Dopingautoriteit
in die dopingzaak niet als deskundige maar wel als getuige worden gehoord.
Artikel 32 – Verstek
Indien sprake is van een dopingzaak, en van de betrokkene geen (correcte) adresgegevens bekend zijn, ook nadat (i) een redelijke
poging (waaronder het contacteren van diens nationale KNVB en/of de relevante internationale federatie) is ondernomen deze te
verkrijgen, en (ii) de in artikel 30 lid 3 bedoelde termijn is verstreken, vindt de (tuchtrechtelijke) afhandeling van de dopingzaak
conform dit reglement plaats zonder communicatie met, inbreng en/of participatie van de betrokkene, zonder dat dit strijdigheid met
het bepaalde in artikel 30 of enige andere bepaling van dit reglement oplevert.

Titel VII – Bewijs van doping
Artikel 33 – Bewijslast
1. Op het bestuur rust de bewijslast dat een dopingovertreding heeft plaatsgevonden. Het bewijs van de dopingovertreding zal zijn
geleverd, indien het bestuur deze overtreding genoegzaam aannemelijk heeft gemaakt aan het bevoegde tuchtrechtelijk orgaan,
waarbij rekening gehouden wordt met de ernst van de geuite beschuldiging. Deze bewijslast houdt in alle zaken meer in dan alleen
een afweging van waarschijnlijkheid, maar minder dan een onomstotelijk vaststaand bewijs.
2. Door een aangeslotene die wordt beschuldigd een dopingovertreding te hebben begaan aangedragen bewijs wordt gewogen op
basis van een afweging van waarschijnlijkheid.
3. Indien dit reglement de bewijslast neerlegt bij het bestuur van de KNVB, is het expliciet toegestaan dat de Dopingautoriteit naast of
in plaats van het bestuur van de KNVB het benodigde bewijs levert. Dit geldt voor dopingzaken waarin de Dopingautoriteit aangifte
heeft gedaan, dan wel beroep heeft ingesteld, en voor dopingzaken waarin het bestuur aangifte heeft gedaan.
4. Voor de vaststelling dat sprake is van een dopingovertreding kan één bewijsmiddel volstaan, mits dit bewijsmiddel voldoet aan de
in dit reglement aan een bewijsmiddel gestelde voorwaarden.
Artikel 34 – Methoden voor het vaststellen van feiten en aannamen
1. Feiten die verband houden met dopingovertredingen kunnen worden bewezen met elk betrouwbaar middel, waaronder in ieder
geval analyseresultaten, een (enkele) bekentenis, een verklaring van een dopingcontroleofficial en het vergelijken en koppelen van
(gegevens verkregen uit) DNA-materiaal. De beoordeling van de betrouwbaarheid van de bewijsmiddelen geschiedt door het
bevoegde tuchtrechtelijk orgaan.
2. De door WADA geaccrediteerde of goedgekeurde laboratoria worden verondersteld de analyse van monsters en de
bewaarprocedures te hebben uitgevoerd in overeenstemming met de International Standard for Laboratories. De betrokkene kan
deze veronderstelling weerleggen door aan te tonen dat (i) een afwijking van deze International Standard heeft plaatsgevonden,
die (ii) redelijkerwijs het belastende analyseresultaat of de feitelijke basis voor de dopingovertreding kan hebben veroorzaakt.
3. Als de betrokkene de in het vorige lid bedoelde veronderstelling weerlegt, door aan te tonen dat op de in dat lid bedoelde wijze van
de ISL is afgeweken, dient het bestuur aan te tonen dat deze afwijking niet heeft geleid tot het belastende analyseresultaat.
4. Afwijkingen van dit reglement en/of enige International Standard, die niet aantoonbaar hebben geleid tot het belastend
analyseresultaat of andere (vermoedelijke) dopingovertredingen, maken de controleresultaten niet ongeldig. Indien de betrokkene
aantoont dat zodanig van enige International Standard is afgeweken dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat deze
afwijking het belastende analyseresultaat of de feitelijke basis voor de dopingovertreding heeft veroorzaakt, dient het bestuur aan
te tonen dat deze afwijking niet het belastende analyseresultaat of de feitelijke basis voor de dopingovertreding heeft veroorzaakt.
5. Als in een dopingzaak de betrokkene geen afwijking van enige International Standard heeft aangetoond, dan wel enige afwijking
van een International Standard niet het belastende analyseresultaat of de feitelijke basis voor de dopingovertreding heeft
veroorzaakt, vormt de positieve uitslag betrouwbaar en onomstotelijk bewijs dat sprake is van een dopingovertreding.
6. De in een juridische procedure niet-betwiste feiten, alsmede de door de oordelende instantie vastgestelde feiten kunnen worden
gebruikt als bewijs in een dopingzaak, tenzij de uitspraak in voornoemde procedure nog niet definitief is geworden, dan wel in
voornoemde procedure aantoonbaar beginselen van behoorlijk procesrecht zijn geschonden.
7. Indien de betrokkene gedurende de tuchtrechtelijke behandeling van een dopingzaak, in een situatie waarin tegen hem
zwaarwegend bewijs is overlegd (zoals controleresultaten en/of verklaringen van dopingcontroleofficials), weigert voor het
bevoegde tuchtrechtelijk orgaan te verschijnen (in persoon, telefonisch of via een beeldverbinding) en weigert vragen van het
tuchtrechtelijk orgaan met betrekking tot deze dopingzaak te beantwoorden, kan het tuchtrechtelijk orgaan hieruit een voor de
betrokkene negatieve conclusie trekken.
8. Door WADA vastgestelde analytische methoden en/of beslissingswaarden worden verondersteld wetenschappelijk geldig te zijn.
9. Voor de behandeling van een mogelijke dopingovertreding door het CAS geldt dat een betrokkene die de in het vorige lid bedoelde
veronderstelling van wetenschappelijke validiteit wil weerleggen, voorafgaand aan het betwisten van de wetenschappelijke
validiteit, als opschortende voorwaarde eerst WADA in kennis dient te stellen van (i) de betwisting, alsmede (ii) de gronden waarop
deze betwisting berust. Het CAS kan WADA ook op eigen initiatief in kennis stellen van een dergelijke betwisting. Op verzoek van
WADA zal het betreffende CAS-panel een geschikte wetenschappelijke expert aanstellen om het panel te assisteren bij de
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beoordeling van de betwisting. WADA heeft het recht binnen tien dagen nadat WADA (i) door de betrokkene, dan wel het CAS in
kennis is gesteld van de betwisting en (ii) het betreffende CAS-dossier heeft ontvangen, in de betreffende procedure:
a. te interveniëren als partij;
b. op te treden als amicus curiae; of
c. anderszins bewijs aan te voeren.

Titel VIII – Spelsancties
Artikel 35 –Vervallen wedstrijdresultaten
Een dopingovertreding van meer dan twee aangeslotenen van hetzelfde team naar aanleiding van dopingcontroles binnen
wedstrijdverband, kan leiden tot het vervallen van in de desbetreffende wedstrijd behaalde wedstrijdresultaten.
Artikel 36 – Spelsancties en boetes
1. Vervallen.
2. Vervallen.
3. Vervallen.
4. Overtreding van artikel 7 door een bij de KNVB aangesloten vereniging en/of rechtspersoon wordt bestraft met een door het
bevoegde tuchtrechtelijk orgaan vast te stellen geldboete. Indien als gevolg van bedoelde gebrekkige medewerking een geplande
dopingcontrole buiten wedstrijdverband geen doorgang kan vinden, wordt deze omstandigheid tevens gezien als een overtreding
van artikel 7 door de betrokkene bij wie de geplande controles geen uitvoering konden vinden.
5. Vervallen.
6. Vervallen.
7. Overtreding van artikel 17 lid 6 door een bij de KNVB aangesloten vereniging, betaaldvoetbalorganisatie, gezamenlijke
jeugdopleiding of andere rechtspersoon wordt bestraft met een door het bevoegde tuchtrechtelijk orgaan vast te stellen geldboete.

Titel IX – Sancties
Artikel 37 – Sanctie overtreding artikelen 3, 4 en 8
1. Behoudens een eventuele reductie of opschorting van de sanctie overeenkomstig de artikelen 44 tot en met 49, bedraagt de
periode van uitsluiting voor een eerste overtreding van artikel 3, artikel 4 of artikel 8:
a. vier jaar indien de dopingovertreding geen verband houdt met een specifieke stof, tenzij de betrokkene kan aantonen dat bij het
begaan van de dopingovertreding van zijn kant geen sprake was van opzet;
b vier jaar indien de dopingovertreding verband houdt met een specifieke stof en de ADO kan aantonen dat bij het begaan van
de dopingovertreding van zijn kant geen sprake was van opzet.
2. Indien de dopingovertreding geen verband houdt met een specifieke stof, en de betrokkene kan aantonen dat bij het begaan van
de dopingovertreding van zijn kant geen sprake was van opzet, bedraagt de periode van uitsluiting twee jaar.
Artikel 38 – Opzet voor de toepassing van artikel 37 en artikel 45 lid 6 sub b
1. Voor de toepassing van artikel 37 en artikel 45 lid 6 sub a heeft de term ‘opzet’ betrekking op de intentie om vals te spelen. Van
opzet kan dientengevolge alleen sprake zijn indien voldaan is aan de volgende vereisten:
a. zijdens de betrokkene is sprake van een of meer handelingen waarvan hij wist dat ze een dopingovertreding vormden; en/of
b. zijdens de betrokkene is sprake van een of meer handelingen waarvan de betrokkene wist dat een aanzienlijk risico bestond
dat zij (i) een dopingovertreding zouden kunnen vormen of (ii) een dopingovertreding tot gevolg zouden kunnen hebben, en de
betrokkene heeft dat risico evident genegeerd.
2. Een dopingovertreding die het gevolg is van een positieve uitslag waarbij een stof is aangetroffen die alleen verboden is binnen
wedstrijdverband, kan, tot het tegendeel is bewezen, als niet opzettelijk worden beschouwd als de betrokkene kan aantonen dat:
a. de verboden stof een specifieke stof is; en
b. de verboden stof buiten wedstrijdverband is gebruikt.
3. Een dopingovertreding die het gevolg is van een positieve uitslag waarbij een verboden stof is aangetroffen die alleen verboden is
binnen wedstrijdverband, wordt niet als opzettelijk beschouwd indien:
a. de stof geen specifieke stof is; en
b. de betrokkene kan aantonen dat de verboden stof buiten wedstrijdverband werd gebruikt in een context die geen verband
houdt met een sportprestatie.
Artikel 39 – Sanctie overtreding artikel 5 en artikel 7
Behoudens een eventuele reductie of opschorting van de sanctie overeenkomstig de artikelen 44 tot en met 49, bedraagt de periode
van uitsluiting voor een eerste overtreding van artikel 5 of artikel 7 vier jaar, tenzij de betrokkene, voor zover het een overtreding van
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artikel 5 betreft, kan aantonen dat bij het begaan van de dopingovertreding van zijn kant geen sprake was van opzet, in welk geval de
periode van uitsluiting twee jaar bedraagt.
Artikel 40 – Sanctie overtreding artikel 6
1. Behoudens een eventuele reductie of opschorting van de sanctie overeenkomstig de artikelen 44 tot en met 49, bedraagt de
periode van uitsluiting voor een eerste overtreding van artikel 6 twee jaar, welke periode, afhankelijk van de mate van schuld
zijdens betrokkene, kan worden verminderd tot een periode van uitsluiting van ten minste één jaar.
2. De in het vorige lid genoemde mogelijkheid de standaard periode van uitsluiting van twee jaar te verminderen, is niet beschikbaar
indien:
a. de betrokkene zijn whereabouts-gegevens herhaaldelijk op het laatste moment heeft gewijzigd; en/of
b. sprake is van andere handelingen die een ernstig vermoeden doen rijzen dat de betrokkene heeft getracht niet beschikbaar te
zijn voor een dopingcontrole.
3. Factoren die bij de toepassing van dit reglement dienen te worden meegenomen bij de beoordeling van de mate van schuld
zijdens betrokkene, zijn bijvoorbeeld (i) de ervaring van de betrokkene, (ii) de omstandigheid dat de betrokkene ten tijde van het
begaan van de dopingovertreding minderjarig was, (iii) het risico waarvan de betrokkene bewust had moeten zijn, (iv) de
zorgvuldigheid en de voorzichtigheid die de betrokkene heeft betracht met betrekking tot wat het gepercipieerde risico had moeten
zijn, en (v) bijzondere overwegingen, zoals een handicap. Bij de beoordeling van de mate van schuld zijdens de betrokkene
moeten de in overweging genomen omstandigheden specifiek en relevant zijn voor de verklaring waarom de betrokkene is
afgeweken van het gedrag dat van een (top)sporter mag worden verwacht.
Artikel 41 – Sanctie overtreding artikel 9 en 10
1. Behoudens een eventuele reductie of opschorting van de sanctie overeenkomstig de artikelen 44 tot en met 49, bedraagt de
opgelegde periode van uitsluiting voor een eerste overtreding van artikel 9 of artikel 10 ten minste vier jaar en maximaal
levenslang, afhankelijk van de ernst van de overtreding.
2. Een overtreding van artikel 9 of artikel 10 waarbij een minderjarige is betrokken, wordt als bijzonder ernstig gezien, en leidt tot
levenslange uitsluiting, indien:
a. de overtreding is begaan door begeleidend personeel; en
b. de overtreding geen verband houdt met een specifieke stof.
Artikel 42 – Sanctie overtreding artikel 11
Behoudens een eventuele reductie of opschorting van de sanctie overeenkomstig de artikelen 44 tot en met 49, bedraagt de periode
van uitsluiting voor een eerste overtreding van artikel 11 ten minste twee jaar en maximaal vier jaar, afhankelijk van de ernst van de
overtreding.
Artikel 43 – Sanctie overtreding artikel 12
Behoudens een eventuele reductie of opschorting van de sanctie overeenkomstig de artikelen 44 tot en met 49, bedraagt de periode
van uitsluiting voor een eerste overtreding van artikel 12 twee jaar, welke periode, afhankelijk van de mate van schuld zijdens
betrokkene en de andere omstandigheden van het geval, kan worden verminderd tot een periode van uitsluiting van ten minste één
jaar.

Titel X – Strafmaat en sanctiereductie
Artikel 44 – Geen schuld of nalatigheid
1. Er is geen sprake van schuld of nalatigheid indien de betrokkene heeft aangetoond dat hij niet wist of vermoedde, en zelfs met de
grootst mogelijke voorzichtigheid niet redelijkerwijs had kunnen weten of vermoeden, dat hij:
a. de verboden stof en/of verboden methode had gebruikt, ingenomen of had toegediend gekregen; of
b. een dopingovertreding beging.
2. Indien de dopingovertreding een overtreding van artikel 3 betreft, geldt als aanvullende eis dat alleen sprake kan zijn van geen
schuld of nalatigheid, als de betrokkene heeft aangetoond hoe de verboden stof en/of de verboden methode in zijn lichaam terecht
is gekomen. Deze aanvullende eis geldt niet indien de betrokkene ten tijde van het begaan van de dopingovertreding minderjarig
is.
3 Indien de betrokkene in een individueel geval heeft aangetoond dat bij het door hem begaan van een dopingovertreding van zijn
kant geen sprake was van schuld of nalatigheid, vervalt de toepasselijke periode van uitsluiting.
4. Dit artikel is alleen van toepassing op uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld indien een betrokkene heeft aangetoond dat de door
hem begane dopingovertreding, ondanks alle door hem genomen voorzorgsmaatregelen en door hem betrachte zorgvuldigheid,
het gevolg is van sabotage door een derde.
5. Dit artikel is in ieder geval niet van toepassing op de volgende gevallen:
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a. een positieve uitslag die het gevolg is van de inname van een vervuild product, een verkeerd gelabeld of een verontreinigd
voedingssupplement. Aangeslotenen zijn zelf verantwoordelijk voor hetgeen zij gebruiken of innemen, en zij dienen bekend te
zijn met de risico’s inzake het gebruik van voedingssupplementen;
b. de toediening van een verboden stof of een verboden methode door begeleidend personeel zonder dat dit aan de betrokkene
is gemeld. Aangeslotenen zijn zelf verantwoordelijk voor de keuze van hun begeleidend personeel, en moeten hun begeleidend
personeel meedelen dat zij geen verboden stof of verboden methode toegediend mogen krijgen; en/of
c. sabotage van voeding of drank van een betrokkene door een echtgenoot of echtgenote, een huisgenoot of (ander) gezinslid,
een coach of een andere persoon die tot het begeleidend personeel van de betrokkene behoort. Aangeslotenen zijn zelf
verantwoordelijk voor hetgeen zij gebruiken of innemen, alsmede voor het gedrag van de personen die zij toegang geven tot
hun voeding en drank.
6. Dit artikel is alleen van toepassing op de vaststelling van de strafmaat, en niet op de vaststelling of sprake is van een
dopingovertreding.
7. In tegenstelling tot de overige bepalingen van Titel X waar de term schuld wordt gebruikt, is de definitie van schuld expliciet niet
van toepassing op artikel 44. Evenmin zijn van toepassing op artikel 44 de in artikel 40 lid 3 genoemde factoren voor het
beoordelen van de mate van schuld zijdens betrokkene.
Artikel 45 – Geen aanmerkelijke mate van schuld of nalatigheid
1. Er is geen sprake van een aanmerkelijke mate van schuld of nalatigheid indien de betrokkene heeft aangetoond dat zijn schuld of
nalatigheid, naar de omstandigheden van het geval en rekening houdend met de criteria zoals genoemd in artikel 44 lid 1, niet
significant was in relatie tot de dopingovertreding.
2. Indien de dopingovertreding een overtreding van artikel 3 betreft, geldt als aanvullende eis dat alleen sprake kan zijn van geen
aanmerkelijke mate van schuld of nalatigheid, als de betrokkene heeft aangetoond hoe de verboden stof en/of de verboden
methode in zijn lichaam terecht is gekomen. Deze aanvullende eis geldt niet indien de betrokkene ten tijde van het begaan van de
dopingovertreding minderjarig is.
3. Als (i) sprake is van een overtreding van artikel 3, artikel 4 of artikel 8, (ii) de dopingovertreding verband houdt met een specifieke
stof, en (iii) de betrokkene heeft aangetoond dat van zijn kant sprake is van geen aanmerkelijke mate van schuld of nalatigheid,
dan is de sanctie ten minste:
a. een berisping zonder oplegging van enige periode van uitsluiting; en
b. maximaal een periode van uitsluiting van twee jaar, afhankelijk van de mate van schuld zijdens betrokkene.
4. Als (i) sprake is van een overtreding van artikel 3, artikel 4 of artikel 8, (ii) de betrokkene heeft aangetoond dat van zijn kant sprake
is van geen aanmerkelijke mate van schuld of nalatigheid, en (iii) de betrokkene heeft aangetoond dat het belastend
analyseresultaat is veroorzaakt door (de inname of de toediening van) een vervuild product, dan is de sanctie ten minste:
a. een berisping zonder oplegging van enige periode van uitsluiting; en
b. maximaal een periode van uitsluiting van twee jaar, afhankelijk van de mate van schuld zijdens betrokkene.
5. Indien de betrokkene in een individueel geval, waarin artikel 45 lid 3 en artikel 45 lid 4 niet van toepassing zijn, heeft aangetoond
dat bij het door hem begaan van een dopingovertreding van zijn kant sprake was van geen aanmerkelijke mate van schuld of
nalatigheid, kan de anders van toepassing zijnde periode van uitsluiting afhankelijk van de mate van schuld zijdens betrokkene,
worden gereduceerd, doch nooit minder zijn dan de helft van de anders van toepassing zijnde periode van uitsluiting. Indien de
anders van toepassing zijnde periode van uitsluiting levenslang zou bedragen, mag de overeenkomstig dit artikel gereduceerde
periode van uitsluiting niet minder dan acht jaar bedragen.
6. Artikel 45 lid 5 kan slechts worden toegepast indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. De dopingovertreding betreft artikel 3, artikel 4 of artikel 8, houdt geen verband met een specifieke stof, en artikel 45 lid 3 en
artikel 45 lid 4 zijn niet van toepassing, en de betrokkene heeft aangetoond dat bij het door hem begaan van de
dopingovertreding van zijn kant geen sprake was van opzet in de zin van artikel 38; of
b. De dopingovertreding betreft artikel 6, en de betrokkene heeft aangetoond dat bij het door hem begaan van de
dopingovertreding van zijn kan geen sprake was van opzet.
7. Afhankelijk van de unieke feiten van een bepaald geval, kan elk van de in artikel 44.5 genoemde voorbeelden leiden tot de
vaststelling dat zijdens betrokkene sprake is van geen aanmerkelijke mate van schuld of nalatigheid. Hiervoor geldt als eis dat de
betrokkene heeft voldaan aan de van toepassing zijnde voorwaarden van artikel 45.
8. Voor cannabinoïden, inclusief afbraakproducten en markers daarvan, kan een betrokkene bewijzen dat van zijn kant sprake is van
geen aanmerkelijke mate van schuld of nalatigheid door aan te tonen dat de context van het gebruik niet gerelateerd was aan een
sportprestatie.
9. Dit artikel is alleen van toepassing op de vaststelling van de strafmaat, en niet op de vaststelling of sprake is van een
dopingovertreding.
10. Als de KNVB, de Dopingautoriteit en/of een andere ADO bij een overtreding van artikel 3, artikel 4 en artikel 8 inzake een
specifieke stof, heeft aangetoond dat zijdens de betrokkene sprake was van opzet:
a. kan artikel 45 niet worden toegepast; en
b. bedraagt de periode van uitsluiting vier jaar, tenzij artikel 46, artikel 47 en/of artikel 48 wordt toegepast.
11. Als de KNVB, de Dopingautoriteit en/of een andere ADO bij een overtreding van artikel 3, 4 en artikel 8 inzake een specifieke stof,
niet heeft aangetoond dat zijdens de betrokkene sprake was van opzet:
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a. kan artikel 45 worden toegepast, doch alleen als de betrokkene kan aantonen in aanmerking te komen voor sanctiereductie op
grond van artikel 45; en
b. is de sanctie ten minste een berisping en maximaal een periode van uitsluiting van twee jaar, afhankelijk van de mate van
schuld zijdens betrokkene. Hierbij geldt dat sanctiereductie alleen mogelijk is als (i) de betrokkene heeft aangetoond dat van
zijn kant sprake is van geen aanmerkelijke mate van schuld of nalatigheid, en (ii) de betrokkene heeft voldaan aan de
voorwaarden voor de toepassing van artikel 45 lid 3, artikel 45 lid 4 of artikel 45 lid 5. Indien de betrokkene niet aan deze
voorwaarden kan voldoen, bedraagt de periode van uitsluiting twee jaar, tenzij artikel 46, artikel 47 en/of artikel 48 wordt
toegepast.
12. Als de betrokkene bij een overtreding van artikel 3, artikel 4 en artikel 8 inzake een niet-specifieke stof niet heeft aangetoond dat
van zijn kant geen sprake was van opzet:
a. kan artikel 45 niet worden toegepast; en
b. bedraagt de periode van uitsluiting vier jaar, tenzij artikel 46, artikel 47 en/of artikel 48 wordt toegepast.
13. Als de betrokkene bij een overtreding van artikel 3, artikel 4 en artikel 8 inzake een niet-specifieke stof heeft aangetoond dat van
zijn kant geen sprake was van opzet:
a. kan artikel 45 worden toegepast, doch alleen als de betrokkene kan aantonen in aanmerking te komen voor sanctiereductie op
grond van artikel 45; en
b. kan de periode van uitsluiting worden gereduceerd afhankelijk van de mate van schuld zijdens betrokkene, doch nooit minder
zijn dan de helft van anders van toepassing zijnde periode van uitsluiting. Hierbij geldt dat sanctiereductie alleen mogelijk is als
(i) de betrokkene heeft aangetoond dat van zijn kant sprake is van geen aanmerkelijke mate van schuld of nalatigheid, en (ii)
de betrokkene heeft voldaan aan de voorwaarden voor de toepassing van artikel 45 lid 3, artikel 45 lid 4 of artikel 45 lid 5.
Indien de betrokkene niet aan deze voorwaarden kan voldoen, bedraagt de periode van uitsluiting twee jaar, tenzij artikel 46,
artikel 47 en/of artikel 48 wordt toegepast.
14. Voor de toepassing van artikel 45:
a. dient het bevoegde tuchtrechtelijk orgaan eerst te beoordelen welke bepaling eventueel van toepassing is: artikel 45 lid 3,
artikel 45 lid 4 of artikel 45 lid 5;
b. dient het bevoegde tuchtrechtelijk orgaan vervolgens te beoordelen of de betrokkene heeft aangetoond dat bij het begaan van
de dopingovertreding van zijn kant sprake was van geen aanmerkelijke mate van schuld of nalatigheid. Daartoe dient het
bevoegde tuchtrechtelijk orgaan artikel 45 lid 1, artikel 1 lid 45 en artikel 40 lid 3 toe te passen, in samenhang met artikel 44 lid
1. Indien de dopingzaak een dopingovertreding van artikel 3 betreft, dient het bevoegde tuchtrechtelijk orgaan artikel 45 lid 2
toe te passen;
c. dient het bevoegde tuchtrechtelijk orgaan, indien het van oordeel is dat de betrokkene heeft aangetoond in aanmerking te
komen voor strafreductie op grond van artikel 45, de mate van sanctiereductie te bepalen aan de hand van de mate van schuld
zijdens de betrokkene, waarbij het bevoegde tuchtrechtelijk orgaan artikel 1 lid 45 en artikel 40 lid 3 moet toepassen.
Artikel 46 – Substantiële ondersteuning
1. Indien het resultaatmanagement (deels) plaatsvindt door de Dopingautoriteit, kan de Dopingautoriteit voorafgaand aan een
definitief niet meer voor beroep openstaande uitspraak van het bevoegde tuchtrechtelijk orgaan in een dopingzaak, dan wel
voorafgaand aan het verstrijken van de op de uitspraak van het bevoegde tuchtrechtelijk orgaan van toepassing zijnde
beroepstermijn, een deel van de opgelegde, dan wel op te leggen periode van uitsluiting, opschorten indien de betrokkene
substantiële ondersteuning heeft verschaft aan een ADO, een justitiële instantie en/of een professioneel disciplinair orgaan.
2. Indien het resultaatmanagement (deels) plaatsvindt door de Dopingautoriteit, kan de Dopingautoriteit nadat (i) een definitief niet
meer voor beroep openstaande uitspraak van het bevoegde tuchtrechtelijk orgaan in een dopingzaak is genomen, dan wel (ii) de
op de uitspraak van het bevoegde tuchtrechtelijk orgaan van toepassing zijnde beroepstermijn is verstreken, een deel van de
opgelegde periode van uitsluiting, opschorten indien:
a. de betrokkene substantiële ondersteuning heeft verleend; en
b. zowel de internationale federatie als WADA dit besluit van de Dopingautoriteit goedkeuren.
3. Van substantiële ondersteuning is sprake indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
a. de betrokkene heeft alle hem beschikbare informatie inzake een of meer dopingovertredingen, correct, tijdig en volledig
overlegd, via of vergezeld van een schriftelijke door hem ondertekende verklaring;
b. de betrokkene verleent zijn volledige medewerking aan het onderzoek naar, alsmede de (tuchtrechtelijke) vervolging van de
(doping)zaak waarop de door hem verschafte informatie betrekking heeft, door onder andere als getuige te verklaren bij een
hoorzitting indien de ADO, het bevoegde tuchtrechtelijk orgaan, een rechter, een arbiter, dan wel een arbitragepanel daarom
verzoekt;
c. de door de betrokkene verschafte informatie dient geloofwaardig te zijn, en dient (i) een belangrijk onderdeel te vormen van
(het bewijs in) een (doping)zaak die tot (tuchtrechtelijke) vervolging heeft geleid, dan wel (ii), indien geen (tuchtrechtelijke)
vervolging heeft plaatsgevonden, voldoende grond te hebben verschaft op basis waarvan (tuchtrechtelijke) vervolging had
kunnen plaatsvinden; en
d. de ondersteuning dient tot gevolg te hebben dat:
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(i)

een ADO een dopingzaak ontdekt, van een dopingovertreding aangifte wordt gedaan, dan wel een dopingovertreding
wordt vastgesteld, welke dopingzaak of dopingovertreding is begaan door een andere persoon dan de betrokkene die de
substantiële ondersteuning heeft verleend; of
(ii) een justitiële instantie of professioneel disciplinair orgaan een strafbaar feit of de overtreding van beroepsregels ontdekt,
meldt of daarvan aangifte doet, welk strafbaar feit of welke overtreding is begaan door een andere persoon dan de
betrokkene die de substantiële ondersteuning heeft verleend; en
(iii) de informatie die in het kader van het verlenen van substantiële ondersteuning door de betrokkene die de substantiële
ondersteuning heeft verleend, beschikbaar is gesteld aan de Dopingautoriteit of de andere ADO aan welke substantiële
ondersteuning is verleend.
4. De mate waarin de periode van uitsluiting op grond van artikel 46 kan worden opgeschort, is afhankelijk van (i) de ernst van de
dopingovertreding die de betrokkene heeft begaan, en (ii) het belang van de verleende substantiële ondersteuning voor het
elimineren van doping in de sport. De mate waarin de periode van uitsluiting kan worden opgeschort, kan echter niet meer
bedragen dan driekwart van de periode van uitsluiting die zonder de toepassing van artikel 46 zou worden opgelegd. Indien de
periode van uitsluiting zonder de toepassing van artikel 46 een levenslange periode van uitsluiting zou bedragen, kan de nietopgeschorte periode van uitsluiting niet minder dan acht jaar bedragen.
5. Op verzoek van (i) de ADO met verantwoordelijkheid voor het resultaatmanagement of (ii) een persoon die (beweerdelijk) een
dopingovertreding heeft begaan, kan WADA voor het verlenen van substantiële ondersteuning in elke fase van het
resultaatmanagement, inclusief nadat een bevoegd tuchtrechtelijk orgaan in een dopingzaak uitspraak heeft gedaan en deze
uitspraak definitief is geworden, instemmen met wat het beschouwt als een passende opschorting van de opgelegde of zonder
toepassing van artikel 46 toepasselijke periode van uitsluiting.
6. In uitzonderlijke omstandigheden kan WADA voor het verlenen van substantiële ondersteuning akkoord gaan met een opschorting
van (i) de periode van uitsluiting en (ii) de oplegging en/of tenuitvoerlegging van andere consequenties van het begaan van een
dopingovertreding (zoals het opheffen van een voorlopige schorsing, het opschorten van financiële consequenties en sancties), die
verder gaat dan de opschortingen die anderszins mogelijk zijn op grond van artikel 46. In dergelijke gevallen kan WADA akkoord
gaan met (i) de volledige opschorting van de (opgelegde of op te leggen) periode van uitsluiting, (ii) het niet terugbetalen van
prijzengeld, en/of (iii) het niet betalen van boetes of kosten.
7. De Dopingautoriteit beoordeelt ook nadat een periode van uitsluiting is opgeschort in hoeverre de door de betrokkene verleende
ondersteuning voldoet, en blijft voldoen, aan de in artikel 46 bedoelde voorwaarden.
8. Indien de ADO die de periode van uitsluiting heeft opgeschort, oordeelt dat de door de betrokkene verleende ondersteuning niet
(meer) voldoet aan de in artikel 46 bedoelde voorwaarden, komt de opschorting te vervallen, en:
a. zal, indien nog geen melding van een dopingzaak is gedaan, alsnog melding en/of aangifte plaatsvinden;
b. worden, indien het resultaatmanagement is opgeschort vanwege de in eerste instantie verleende substantiële ondersteuning,
de reglementaire stappen van het resultaatmanagement geïnitieerd of (verder) gecontinueerd; en/of
c. treedt de door het bevoegde tuchtrechtelijk orgaan opgelegde periode van uitsluiting die zonder de toepassing van artikel 46
werd opgelegd, alsnog in werking. Deze periode gaat in op het moment dat zowel de betrokkene als de KNVB schriftelijk op de
hoogte zijn gesteld van voornoemd oordeel van de ADO.
9. Tegen een besluit van een bevoegde ADO om een opgeschorte periode van uitsluiting, in weerwil van de omstandigheid dat de
door de betrokkene verleende ondersteuning niet (meer) voldoet aan de in artikel 46 bedoelde voorwaarden, niet (opnieuw) in
werking te laten treden, kan beroep worden ingesteld door de partijen met het recht op beroep overeenkomstig artikel 60.
Hetzelfde geldt voor het besluit van een ADO de periode van uitsluiting wel (opnieuw) in werking te laten treden. Tegen een besluit
van WADA op grond van artikel 46 lid 5 of artikel 46 lid 6 staat geen beroep open.
10. Indien een ADO een (deel van een) periode van uitsluiting opschort vanwege verleende substantiële ondersteuning, dient deze
ADO dit besluit met redenen omkleed te melden aan de ADO’s met een recht op beroep op grond van artikel 60. In unieke
omstandigheden, waarin WADA oordeelt dat dit in het beste belang van de strijd tegen doping is, kan WADA een ADO
toestemming geven een geheimhoudingsovereenkomst aan te gaan, welke de bekendmaking van de in het kader van de
substantiële ondersteuning gesloten overeenkomst en/of de aard van de verleende substantiële ondersteuning beperkt of uitstelt.
11. Het opschorten van (een deel van) de periode van uitsluiting is alleen mogelijk op grond van artikel 46.
Artikel 47 – Bekentenis voorafgaand aan dopingzaak
1. Indien:
a. een betrokkene, hetzij voorafgaand aan het door hem kennisnemen van een bij hem uit te voeren dopingcontrole die kan leiden
tot constatering van een dopingovertreding, hetzij (bij andere overtredingen dan artikel 3) voorafgaand aan kennisgeving inzake
een mogelijke dopingzaak door de Dopingautoriteit, de KNVB, de internationale federatie en/of een buitenlandse nationale
sportbond of NADO, vrijwillig bekent een overtreding als genoemd in Titel II te hebben begaan, en
b. deze bekentenis op dat moment het enige betrouwbare bewijs is van bedoelde overtreding, kan de op te leggen periode van
uitsluiting worden verkort, doch niet minder bedragen dan de helft van de zonder deze bekentenis van toepassing zijnde
periode.
2. Dit artikel kan slechts worden toegepast in omstandigheden waarin een aangeslotene geheel uit eigen beweging een
dopingovertreding bekent, in omstandigheden waar geen enkele ADO een vermoeden heeft dat zijdens een aangeslotene sprake
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is van (het begaan van) een dopingovertreding. Dit artikel kan niet worden toegepast in omstandigheden waarin de bekentenis
plaatsvindt nadat de aangeslotene denkt dat hij zal worden betrapt.
3. De mate waarin de periode van uitsluiting wordt verkort, dient te zijn gebaseerd op de kans dat de aangeslotene zou zijn betrapt
indien hij niet vrijwillig had bekend.
Artikel 48 – Bekentenis na kennisgeving
1. Een betrokkene die een periode van uitsluiting kan worden opgelegd op grond van artikel 37 of artikel 39, komt door het
onmiddellijk na schriftelijke kennisgeving over de dopingzaak door de Dopingautoriteit of de KNVB bekennen dat hij de
dopingovertreding waarvan hij wordt beschuldigd heeft begaan, in aanmerking voor een reductie van de periode van uitsluiting tot
ten minste twee jaar. De reductie is afhankelijk van:
a. de ernst van de betreffende dopingovertreding;
b. de mate van schuld zijdens de betrokkene; en
c. de goedkeuring van zowel de Dopingautoriteit als WADA.
2. De betrokkene dient, om in aanmerking komen voor de in het vorige lid bedoelde strafreductie, de Dopingautoriteit en/of de KNVB
schriftelijk op de hoogte te stellen van de in het vorige lid bedoelde onmiddellijke bekentenis. De Dopingautoriteit en de KNVB
hebben ten opzichte van elkaar een informatieplicht.
Artikel 49 – Meerdere opties sanctiereductie
1. Voor de toepassing van artikel 49:
a. dient de betrokkene eerst aan te tonen dat hij in aanmerking komt voor sanctiereductie op basis van meer dan een van de
volgende artikelen: artikel 44, artikel 45, artikel 46, artikel 47 en artikel 48; en
b. dient voorafgaand aan de eventuele toepassing van artikel 46, artikel 47 of artikel 48, eerst de van toepassing zijnde periode
van uitsluiting te worden bepaald aan de hand van (i) de bepalingen in Titel IX, en (ii) artikel 44 en artikel 45.
2. Indien de betrokkene heeft aangetoond in aanmerking te komen voor sanctiereductie op grond van artikel 46, artikel 47 en/of
artikel 48, kan de periode van uitsluiting worden gereduceerd, doch niet minder dan een kwart bedragen van de op basis van
artikel 49 lid 1 sub b bepaalde periode.
Artikel 50 – Meerdere overtredingen
1. Voor een tweede dopingovertreding bedraagt de periode van uitsluiting de langste van de volgende perioden:
a. zes maanden;
b. de helft van de periode van uitsluiting die voor de eerste dopingovertreding werd opgelegd, zonder rekening te houden met
enige sanctiereductie op grond van artikel 46, artikel 47 of artikel 48; of
c. twee keer de periode van uitsluiting die van toepassing zou zijn geweest op de tweede dopingovertreding indien deze zou zijn
behandeld alsof het een eerste dopingovertreding betrof, zonder rekening te houden met enige sanctiereductie op grond van
artikel 46, artikel 47 of artikel 48.
2. De op basis van het vorige lid vastgestelde periode van uitsluiting kan worden gereduceerd op grond van en in overeenstemming
met de eventuele toepassing van artikel 46, artikel 47 of artikel 48.
3. Een derde dopingovertreding leidt altijd tot de oplegging van een levenslange periode van uitsluiting, tenzij de betrokkene kan
aantonen dat hij terzake de derde dopingovertreding in aanmerking komt voor de toepassing van artikel 44 of artikel 45, dan wel
de derde dopingovertreding een overtreding van artikel 6 betreft, in welk geval de periode van uitsluiting ten minste acht jaar en
maximaal levenslang bedraagt.
4. Indien de betrokkene inzake een dopingovertreding heeft aangetoond dat van zijn kant geen sprake is van schuld of nalatigheid in
de zin van artikel 44, wordt deze overtreding niet als dopingovertreding beschouwd voor de toepassing van artikel 50.
5. Een dopingovertreding wordt voor het opleggen van sancties op grond van artikel 50 beschouwd als een tweede of volgende
overtreding, als kan worden aangetoond dat de betrokkene de tweede of volgende dopingovertreding heeft begaan nadat (i) de
betrokkene de kennisgeving inzake de eerste of vorige dopingzaak heeft ontvangen, dan wel (ii) een redelijke poging is gedaan
hem deze kennisgeving te doen toekomen. Als dit niet kan worden bewezen, worden de overtredingen samen beschouwd als één
afzonderlijke (eerste) overtreding en wordt de op te leggen sanctie gebaseerd op de overtreding waarop de zwaarste sanctie staat.
6. Indien een ADO, na oplegging van een sanctie voor een eerste dopingovertreding, feiten ontdekt betreffende een
dopingovertreding door een aangeslotene die zich hebben voorgedaan voorafgaand aan de kennisgeving inzake de eerste
dopingovertreding, zal de ADO een extra sanctie opleggen op basis van de sanctie die had kunnen worden opgelegd indien de
beide dopingovertredingen tegelijkertijd tuchtrechtelijk waren behandeld.
7. Voor de toepassing van dit artikel dient een tweede of volgende dopingovertreding binnen tien jaar van de vorige overtreding(en)
te hebben plaatsgevonden.

Titel XI – Overige sanctiebepalingen
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Artikel 51 – Aanvang van de periode van uitsluiting
1. De periode van uitsluiting vangt aan op de dag van de tuchtrechtelijke uitspraak, tenzij in dit reglement anders is bepaald.
2. Indien sprake is geweest van aanmerkelijke vertraging van de in Titel V en/of Titel VI bedoelde procedures, en deze vertraging de
betrokkene niet is aan te rekenen, kan het bevoegde tuchtrechtelijk orgaan de periode van uitsluiting op een eerder dan het in het
vorige lid bedoelde moment laten ingaan, tot op zijn vroegst de dag waarop de (laatste) dopingovertreding is begaan. In geval van
een overtreding van artikel 3 wordt hiermee gedoeld op de dag waarop het monster is afgenomen dat tot de positieve uitslag heeft
geleid.
3. Inzake dopingovertredingen die geen betrekking hebben op artikel 3, kan een ADO veel tijd nodig hebben om feiten te ontdekken
en bewijs te verzamelen dat nodig is om een dopingovertreding aan te tonen. In dergelijke gevallen bestaat niet de mogelijkheid
om de sanctie op een eerder tijdstip te laten ingaan.
4. Indien de betrokkene direct (dat wil zeggen, tenminste voordat hij deelneemt aan een volgende wedstrijd) na kennisgeving inzake
een mogelijke dopingzaak door de Dopingautoriteit, de KNVB, de internationale federatie en/of een buitenlandse nationale
sportbond of NADO, bekent een overtreding als genoemd in Titel II te hebben begaan, kan de periode van uitsluiting reeds ingaan
op de dag dat de betreffende overtreding (voor het laatst) plaatsvond. In geval van een overtreding van artikel 3 wordt hiermee
gedoeld op de dag waarop het monster is afgenomen dat tot de positieve uitslag heeft geleid. Minimaal de helft van de op te
leggen periode van uitsluiting dient echter aan te vangen op (i) de dag van de tuchtrechtelijke uitspraak, dan wel (ii) de dag waarop
de betrokkene de sanctie formeel aanvaardt, dan wel (iii) de dag waarop de sanctie anderszins wordt opgelegd. Dit lid is niet van
toepassing in gevallen waarin artikel 47 is toegepast.
5. De periode van uitsluiting in het kader van de oplegging van een voorlopige schorsing wordt in mindering gebracht op de totale
periode van uitsluiting die wordt opgelegd, tenzij de betrokkene deze voorlopige schorsing niet strikt heeft nageleefd. Hetzelfde
geldt voor een door een bevoegd (tuchtrechtelijk) orgaan opgelegde voorlopige schorsing, schorsing of uitsluiting.
6. Indien de betrokkene (i) nadat hij de in artikel 24 lid 2 bedoelde kennisgeving inzake een dopingzaak heeft ontvangen, en (ii)
voorafgaand aan het hem opleggen van een voorlopige schorsing, het bevoegde tuchtrechtelijk orgaan, het bestuur en de
Dopingautoriteit schriftelijk meldt zich vrijwillig te houden aan het gestelde in artikel 26 lid 2, en zich vanaf dat moment, ook nadat
tegen hem een voorlopige schorsing is genomen, strikt houdt aan het gestelde in artikel 26 lid 2, wordt deze periode van (zelf
opgelegde) uitsluiting in mindering gebracht op de totale periode van uitsluiting die wordt opgelegd. De betrokkene dient de in dit
lid bedoelde brief aan het bevoegde tuchtrechtelijk orgaan, het bestuur en de Dopingautoriteit te zenden. Wordt de brief alleen aan
het bevoegde tuchtrechtelijk orgaan en het bestuur gezonden dan zenden deze de brief aan de Dopingautoriteit en omgekeerd.
7. De periode waarin (i) geen voorlopige schorsing is opgelegd en (ii) geen sprake is van de zelf opgelegde uitsluiting (en de naleving
daarvan) als bedoeld in het vorige lid, kan niet worden afgetrokken van een (uiteindelijk) opgelegde periode van uitsluiting,
ongeacht de omstandigheid dat de betrokkene (vrijwillig) heeft afgezien van het deelnemen aan wedstrijden, competities en/of
evenementen.
8. Anders dan de in artikel 51 beschreven opties bestaan geen mogelijkheden een op te leggen periode van uitsluiting eerder te laten
ingaan dan op het in artikel 51 lid 1 genoemde moment.
9. Indien in een teamsport een periode van uitsluiting wordt opgelegd aan een team, gaat deze periode van uitsluiting in op:
a. de dag van de tuchtrechtelijke uitspraak; of
b. indien afstand is gedaan van het recht op een hoorzitting, op de dag waarop de periode van uitsluiting wordt aanvaard of
anderszins wordt opgelegd, tenzij de rechtvaardigheid anders vereist. Een periode van een aan een team opgelegde
voorlopige schorsing of vrijwillig zelf door een team opgelegde voorlopige schorsing (overeenkomstig het hieromtrent bepaalde
in artikel 51 lid 6) zal in mindering worden gebracht op de totale periode van uitsluiting die wordt opgelegd.
10. Het is niet mogelijk de in dit reglement genoemde sancties geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk op te leggen.
11. De eventuele (ontbrekende) prestatiebevorderende werking van een verboden stof en/of verboden methode kan niet worden
meegewogen bij de beoordeling:
a. of sprake is van een dopingovertreding; en
b. het vaststellen van de wegens een dopingovertreding op te leggen sanctie.
Artikel 52 – Status gedurende uitsluiting
1. Oplegging van een periode van uitsluiting houdt in dat de betrokkene vanaf het moment dat deze sanctie is opgelegd:
a. is uitgesloten van deelname aan enige onder auspiciën van de KNVB georganiseerde wedstrijd, competitie en/of evenement,
noch aan enige andere activiteit mag deelnemen binnen de KNVB (inclusief bij de KNVB aangesloten vereniging,
betaaldvoetbalorganisatie, gezamenlijke jeugdopleiding of andere rechtspersoon);
b. is uitgesloten van deelname aan een door een overheidsinstantie gefinancierde sportactiviteit op nationaal of topsportniveau;
c. in geen enkele hoedanigheid mag acteren of participeren binnen de KNVB (inclusief bij de KNVB aangesloten vereniging,
betaaldvoetbalorganisatie, gezamenlijke jeugdopleiding of andere rechtspersoon), noch enige (financiële) vergoedingen, zoals
is bedoeld in artikel 52 lid 2, mag ontvangen;
d. geen trainingen mag geven, noch enige training mag volgen of ondergaan die is goedgekeurd door en/of georganiseerd onder
auspiciën van (i) de KNVB of (ii) van een rechtspersoon en/of organisatie die lid is van de KNVB, dan wel op andere wijze bij
de KNVB is aangesloten. Hieronder valt in ieder geval het trainen bij de KNVB, het trainen bij een bij de KNVB aangesloten
vereniging, betaaldvoetbalorganisatie, gezamenlijke jeugdopleiding of andere bij de KNVB aangesloten rechtspersoon,
alsmede het trainen onder (bege)leiding van een voor de KNVB (als vrijwilliger of anderszins) werkzame persoon;
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2.
3.

4.

5.

6.

e. geen begeleidingsactiviteiten mag uitvoeren bij onder auspiciën van de KNVB (inclusief bij de KNVB aangesloten vereniging,
betaaldvoetbalorganisatie, gezamenlijke jeugdopleiding of andere rechtspersoon) trainingen en/of wedstrijden.
De betrokkene mag wel participeren in anti-dopingprogramma’s en/of rehabilitatieprogramma’s.
Een dopingovertreding waarbij geen sanctiereductie is toegepast, leidt tot de gehele of gedeeltelijke intrekking van de financiële
steun, vergoedingen en andere voordelen in relatie tot de sportbeoefening, die de betrokkene van de KNVB ontvangt.
Degene die een periode van uitsluiting is opgelegd van langer dan vier jaar kan, als vier jaren van de periode van uitsluiting zijn
verstreken, deelnemen aan en/of participeren in lokale evenementen die niet worden georganiseerd onder auspiciën van, dan wel
niet anderszins vallen onder de bevoegdheid van een ADO, indien:
a. deze evenementen niet direct of indirect de mogelijkheid bieden tot kwalificatie voor deelname aan een nationaal
kampioenschap, internationaal evenement of internationale wedstrijd;
b. deze evenementen niet direct of indirect punten zouden kunnen opleveren die nodig zijn voor kwalificatie voor, dan wel
deelname aan een nationaal kampioenschap, internationaal evenement of internationale wedstrijd; en
c. de betrokkene tijdens deze lokale sportevenementen in geen enkele hoedanigheid met minderjarigen werkt.
Een betrokkene verkrijgt na het aflopen van de hem opgelegde periode van uitsluiting, pas het recht tot deelname aan wedstrijden
op het moment dat hij het prijzengeld heeft terugbetaald en een eventuele uitgesproken kostenveroordeling heeft voldaan. De
volgorde bij het voldoen van een door het CAS toegewezen kostenveroordeling en verbeurd verklaren van prijzengeld, is als volgt:
a. eerst de betaling van de door het CAS toegewezen kosten;
b. vervolgens de herverdeling van het verbeurde prijzengeld aan andere sporters indien dit is bepaald in de regels van de
relevante internationale federatie; en
c. vervolgens de vergoeding van de kosten van de ADO die het resultaatmanagement heeft uitgevoerd.
Indien de betrokkene gedurende een hem opgelegde periode van uitsluiting, participeert in een in artikel 52 lid 1 bedoelde activiteit
en/of hoedanigheid:
a. vervallen;
b. wordt aan de betrokkene een nieuwe periode van uitsluiting opgelegd, welke gelijk is aan de aan de oorspronkelijk aan
betrokkene opgelegde periode van uitsluiting. Deze nieuwe periode van uitsluiting treedt in vanaf het moment dat de
oorspronkelijk aan betrokkene opgelegde periode van uitsluiting afloopt. Deze nieuwe periode van uitsluiting kan worden
gereduceerd, afhankelijk van de mate van schuld zijdens betrokkene en de andere omstandigheden van het geval. De
Dopingautoriteit bepaalt of de betrokkene artikel 52 lid 1 niet heeft nageleefd, en of de betrokkene in aanmerking komt voor
enige reductie van de nieuw op te leggen periode van uitsluiting. Tegen de beslissing van de Dopingautoriteit staat beroep
open overeenkomstig het gestelde in Titel XII.
In afwijking van artikel 52 lid 1 mag een betrokkene weer beginnen te trainen met een team of weer gebruik beginnen te maken
van de faciliteiten van een bij de KNVB aangesloten vereniging, betaaldvoetbalorganisatie, gezamenlijke jeugdopleiding of andere
rechtspersoon, tijdens de kortste van de volgende perioden:
a. de laatste twee maanden van de aan de betrokkene opgelegde periode van uitsluiting; of
b. het laatste kwart van de aan de betrokkene opgelegde periode van uitsluiting.

Artikel 53 – Consequenties teams
1. Als blijkt dat in een teamsport meer dan twee aangeslotenen van hetzelfde team een dopingovertreding hebben begaan tijdens of
in verband met een evenement, kan het daartoe bevoegde (tuchtrechtelijk) orgaan een of meer gepaste maatregelen opleggen
(bijvoorbeeld diskwalificatie van het betreffende team, het vervallen van een of meer wedstrijd- en/of competitieresultaten van dit
team en/of het verlies van medailles, punten en prijzen(geld)). De Dopingautoriteit zal zorgdragen voor het in deze informeren van
het bevoegde (tuchtrechtelijk) orgaan, tenzij de KNVB dit reeds correct, tijdig en volledig heeft gedaan.
2. De KNVB kan, voor onder zijn auspiciën georganiseerde evenementen, besluiten tot het vaststellen van zwaardere sancties voor
teams met betrekking tot evenementen dan zijn vermeld in het vorige lid.

3. Vervallen.
4. Indien meer dan één lid van een team op de hoogte wordt gesteld van een mogelijke overtreding van artikel 7 in verband met een
evenement, zal de KNVB (indien het evenement wordt georganiseerd door of onder auspiciën van de KNVB) zorg dragen voor het
uitvoeren van (passende) gerichte dopingcontroles bij het betreffende team gedurende het bewuste evenement.
Artikel 54 – Herziening
1. Indien met betrekking tot een verboden stof of verboden methode een verbod is geformuleerd, en dit verbod nadien wordt
gewijzigd of opgeheven, kan een betrokkene die op grond van de oorspronkelijke bepaling een straf is opgelegd daarvan
herziening vragen. Een herziening strekt ten gunste van de betrokkene.
2. De betrokkene richt een schriftelijk en gemotiveerd verzoek tot herziening aan het bevoegde tuchtrechtelijk orgaan, dat het
verzoek toezendt aan de Dopingautoriteit.
3. Het verzoek tot herziening wordt schriftelijk behandeld. De Dopingautoriteit heeft het recht op het nemen van een conclusie.
4. Van een uitspraak van het bevoegde tuchtrechtelijk orgaan staat beroep open conform Titel XII.
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Artikel 55 – Verjaringstermijn
Een dopingovertreding verjaart als niet binnen tien jaar, te rekenen vanaf de datum waarop de overtreding beweerdelijk heeft
plaatsgevonden, de betrokkene schriftelijk over de dopingzaak in kennis is gesteld, dan wel een redelijke poging daartoe is gedaan.
Artikel 56 – Wederzijdse erkenning
Onverminderd het recht op beroep, zal de KNVB door een bevoegde ADO of andere organisatie of instantie verleende dispensatie,
opgelegde voorlopige schorsing en tuchtrechtelijke uitspraak die consistent is met de World Anti-Doping Code, erkennen, respecteren
en overnemen.
Artikel 57 – Bekendmaking
1. De World Anti-Doping Code bevat regels inzake het, in overeenstemming met nationale wetgeving:
a. communiceren met en tussen ADO’s in dopingzaken, alsmede de inhoud van deze communicatie;
b. communiceren met de betrokkene in dopingzaken, alsmede de inhoud van deze communicatie;
c. publiceren en/of het anderszins bekendmaken van (i) tuchtrechtelijke beslissingen in dopingzaken, en (ii) opgelegde sancties
wegens het begaan van een dopingovertreding;
2. De World Anti-Doping Code bevat regels inzake:
a. de te betrachten vertrouwelijkheid bij de communicatie in dopingzaken;
b. de beslissingen inzake dopingovertredingen welke een volledige motivering moeten omvatten,met (indien van toepassing)
inbegrip van de reden waarom de maximum sanctie niet is opgelegd; en
c. de ADO’s die het recht hebben op het ontvangen van het volledige bij een dopingzaak behorende dossier, alvorens binnen
vijftien dagen na ontvangst te mogen beslissen beroep in te stellen tegen de beslissing of uitspraak.
3. De Dopingautoriteit en de KNVB laten zich door deze regels laten leiden, tenzij nationale wet- en regelgeving dit niet toestaat.

Titel XII – Beroep
Artikel 58 – Beroep
1. Beroep kan slechts worden aangetekend op de wijze die is beschreven in dit reglement.
2. Besluiten waartegen beroep is aangetekend blijven van kracht tijdens de beroepsprocedure, tenzij het in beroep bevoegde
tuchtrechtelijk orgaan anders bepaalt.
3. In beroep kunnen de feitelijke en de juridische gronden volledig opnieuw worden beoordeeld. Het in beroep bevoegde
tuchtrechtelijk orgaan is bevoegd de in eerdere instantie opgelegde sanctie te verhogen tot aan de maximale reglementair
toegestane strafmaat of te verlagen tot de minimale strafmaat.
Artikel 59 – Voor beroep vatbare besluiten
1. Tegen de volgende besluiten kan beroep worden aangetekend:
a. een besluit dat (g)een dopingovertreding heeft plaatsgevonden;
b. een besluit tot schuldigverklaring zonder strafoplegging;
c. een besluit van WADA als bedoeld in artikel 19 lid 5;
d. een besluit dat de KNVB en/of de Dopingautoriteit in een dopingzaak niet ontvankelijk is. Een besluit dat (i) in een dopingzaak
de verjaringstermijn is verstreken, dan wel te laat aangifte is gedaan, en (ii) de KNVB en/of de Dopingautoriteit in een
dopingzaak geen jurisdictie hebben, wordt voor de toepassing van dit artikel gelijk gesteld met een besluit dat sprake is van
niet-ontvankelijkheid;
e. een besluit inhoudende de oplegging van een voorlopige schorsing;
f. een besluit dat is genomen op grond van artikel 52 lid 5;
g. een besluit dat is genomen in strijd met artikel 26 lid 3, artikel 46 lid 11, artikel 51 lid 10 of artikel 51 lid 11;
h. een besluit betreffende de kostenveroordeling;
i. een besluit op grond van artikel 46 om een periode van uitsluiting op te schorten;
j. een besluit als bedoeld in artikel 46 lid 8, genomen door de Dopingautoriteit of WADA. Als een andere ADO een dergelijk
besluit neemt, dan is op dat besluit het dopingreglement van de betreffende ADO van toepassing, tenzij het dopingreglement
van de desbetreffende ADO het dopingreglement van de KNVB van toepassing verklaart; en
k. een besluit van een ADO om het besluit van een andere ADO niet te erkennen.
2. Alleen de betrokkene kan beroep instellen tegen besluiten als bedoeld in artikel 59 lid 1 sub e en artikel 59 lid 1 sub j.
3. Indien het bestuur niet conform artikel 26 lid 3 overgaat tot het opleggen van een voorlopige schorsing, wordt deze omstandigheid
voor de toepassing van artikel 59 aangemerkt als een besluit dat is genomen in strijd met artikel 26 lid 3.
4. Een besluit om een verplichte voorlopige schorsing niet te laten vervallen, is niet voor beroep vatbaar.
5. In aanvulling op het in artikel 59 lid 1 gestelde is de Dopingautoriteit gerechtigd beroep in te stellen tegen elk in het kader van het
resultaatmanagement genomen besluit, uitgezonderd het besluit tot oplegging van een voorlopige schorsing, tenzij dat besluit niet

#1.0 | Reglementen bondsvergadering 2016/’17 – Dopingreglement KNVB

84

voldoet aan de in artikel 26 opgenomen eisen. Dit beroepsrecht is niet gebonden aan enige voorwaarde, anders dan het gestelde
in artikel 60 lid 1. De Dopingautoriteit hoeft derhalve geen belang voor het instellen van beroep aan te tonen.
6. Indien de tuchtrechtelijke behandeling van een dopingzaak langer dan vier maanden in beslag neemt, kan de betrokkene beroep
instellen tegen een hem eventueel opgelegde voorlopige schorsing. Indien de centrale beroepscommissie doping van de KNVB
besluit tot opheffing van de voorlopige schorsing, mag de betrokkene vanaf dat moment weer in wedstrijden uitkomen.
7. Indien na afloop van een periode van dertig dagen nadat WADA met betrekking tot een betrokkene schriftelijk bericht heeft
ontvangen van een derde whereabouts-fout, geen aangifte is gedaan van een dopingovertreding, wordt deze omstandigheid voor
de toepassing van Titel XII aangemerkt als een besluit dat geen dopingovertreding heeft plaatsgevonden.
Artikel 60 – Beroepsrecht
1. Van een uitspraak van het in eerste aanleg bevoegde tuchtrechtelijk orgaan in een dopingzaak staat beroep open bij het in beroep
bevoegde tuchtrechtelijk orgaan.
2. Van een uitspraak van het in beroep bevoegde tuchtrechtelijk orgaan in een dopingzaak staat beroep open bij het CAS.
3. De volgende partijen hebben het recht beroep aan te tekenen tegen een besluit van het tuchtrechtelijk orgaan van de KNVB in een
dopingzaak:
a. de betrokkene voor wie het besluit waartegen beroep wordt aangetekend, geldt;
b. de KNVB;
c. de in het betreffende geval relevante internationale federatie en elke andere tot het (laten) uitvoeren van dopingcontroles
bevoegde organisatie volgens wier dopingreglement een sanctie had kunnen worden opgelegd;
d. de Dopingautoriteit;
e. de NADO van het land waarvan de betrokkene de nationaliteit heeft, dan wel waar hij woonachtig is;
f. het IOC of het IPC, indien van toepassing, als het besluit een effect kan hebben dat betrekking heeft op respectievelijk de
Olympische Spelen of de Paralympische Spelen, waaronder besluiten die van invloed (kunnen) zijn op de bevoegdheid tot
deelname aan de Olympische Spelen of Paralympische Spelen; en
g. WADA.
4. In dopingzaken (i) betreffende (begeleidend personeel van) betrokkenen die op het moment dat de dopingovertreding plaatsvond,
waren opgenomen in de registered testing pool van de internationale federatie, dan wel (ii) voortvloeiend uit participatie in een
onder auspiciën van de internationale federatie georganiseerde wedstrijd en/of evenement, kan de internationale federatie direct
tegen het besluit van het tuchtrechtelijk orgaan in eerste aanleg beroep instellen bij het CAS.
5. Op een beroep bij het CAS zijn de regels en voorwaarden van het CAS van toepassing.
6. Indien een tot het instellen van beroep gerechtigde partij tegen een besluit in beroep is gekomen bij het CAS, zijn alle andere tot
het instellen van beroep gerechtigde partijen expliciet gerechtigd tot het instellen van incidenteel beroep. Indien een partij van dit
recht gebruik wenst te maken, dient deze partij het incidenteel beroep uiterlijk in te stellen met het door de partij bij het CAS in te
dienen verweerschrift.
Artikel 61 – Beroep/interventie WADA/Dopingautoriteit
1. Indien WADA overeenkomstig het bepaalde in Titel XII het recht heeft tegen een besluit in beroep te gaan, en geen andere in
artikel 60 lid 1 genoemde partij anders dan WADA beroep heeft aangetekend, mag WADA zonder de andere
beroepsmogelijkheden uit te putten direct beroep aantekenen bij het CAS.
2. WADA heeft het recht in een aanhangig gemaakte dopingzaak te interveniëren indien het bevoegde tuchtrechtelijk orgaan niet
binnen een redelijke door WADA vast te stellen termijn, tot een uitspraak is gekomen. Op het moment dat voornoemde termijn
verstrijkt, wordt dit aangemerkt als een besluit van het bevoegde tuchtrechtelijk orgaan dat geen dopingovertreding heeft
plaatsgevonden. WADA mag in dat geval direct beroep aantekenen bij het CAS. Indien het CAS oordeelt dat (i) in de betreffende
dopingzaak sprake is van een dopingovertreding, en (ii) het besluit van WADA om direct beroep in te stellen bij het CAS redelijk
was, dient de KNVB WADA’s kosten (waaronder in ieder geval de kosten voor de juridische bijstand), voor het beroep bij het CAS
te vergoeden.
3. Het in dit artikel gestelde met betrekking tot (de rechten van) WADA, geldt tevens met betrekking tot de Dopingautoriteit.
Artikel 62 – Beroep dispensaties
1. Tegen een besluit tot het afwijzen van een dispensatieverzoek, genomen door een andere tot het (laten) uitvoeren van
dopingcontroles bevoegde organisatie dan WADA, dat niet wordt herroepen door WADA, kan de betrokkene beroep aantekenen:
a. bij het CAS, indien de betrokkene op het moment van het afwijzen van het betreffende dispensatieverzoek is opgenomen in de
registered testing pool van de internationale federatie;
b. bij een door de Dopingautoriteit ingestelde commissie van beroep, indien de betrokkene op het moment van het afwijzen van
het betreffende dispensatieverzoek niet is opgenomen in de registered testing pool van de internationale federatie. De
samenstelling, werkwijze, besluitvorming en andere relevante aspecten met betrekking tot deze commissie van beroep worden
bepaald door de Dopingautoriteit. Als deze commissie van beroep het besluit tot het afwijzen van het dispensatieverzoek
herroept, kan WADA tegen dat besluit in beroep gaan bij het CAS.
2. Tegen een besluit van WADA met betrekking tot het inwilligen of afwijzen van een dispensatieverzoek, staat alleen beroep open bij
het CAS. Beroepsgerechtigd in deze zijn de betrokkene en de Dopingautoriteit.

#1.0 | Reglementen bondsvergadering 2016/’17 – Dopingreglement KNVB

85

3. Dispensaties die op enig moment door WADA worden herzien, blijven van kracht tot het moment waarop de betrokkene schriftelijk
door WADA van dit besluit op de hoogte is gesteld.
4. Indien een besluit inzake een dispensatieverzoek niet binnen de hiervoor geldende termijnen is genomen, wordt voor de
toepassing van artikel 62 het dispensatieverzoek geacht te zijn afgewezen.
Artikel 63 – Beroepstermijnen
1. De termijn voor het instellen van beroep is eenentwintig dagen te rekenen vanaf de dag dat de tot het instellen van beroep
bevoegde partij schriftelijk van het voor beroep vatbare besluit in kennis is gesteld.
2. De tuchtrechtelijke behandeling van een dopingzaak in eerste aanleg dient uiterlijk binnen drie maanden na het aanhangig maken
van de dopingzaak, tot een uitspraak van het betreffende tuchtrechtelijk orgaan te leiden. Indien dit niet het geval is, hebben de
Dopingautoriteit, alsmede de betrokkene of de organisatie die van het begaan van een dopingovertreding wordt beschuldigd, het
recht binnen een termijn van veertien dagen de zaak voor het in beroep van toepassing zijnde tuchtrechtelijk orgaan te brengen.
3. De beroepstermijn voor een door WADA in te stellen beroep, dan wel een door WADA te plegen interventie, is de laatst aflopende
van de volgende termijnen:
a. eenentwintig dagen te rekenen vanaf de dag waarop de beroepstermijn voor de andere tot beroep gerechtigde partijen is
verlopen; dan wel
b. eenentwintig dagen te rekenen vanaf de dag waarop WADA het volledige dossier inzake het voor beroep vatbare besluit heeft
ontvangen, waaronder in ieder geval een vertaling van dit besluit.
4. Het in artikel 63.3 onder b gestelde met betrekking tot WADA, is tevens van toepassing op de voor de Dopingautoriteit geldende
beroepstermijn.

Titel XIII – Restbepalingen
Artikel 64 – Taken en verantwoordelijkheden van de Dopingautoriteit
1. De Dopingautoriteit is de NADO van Nederland in de zin van dit reglement en de World Anti-Doping Code.
2. De Dopingautoriteit heeft de volgende taken en bevoegdheden:
a. het verzorgen van voorlichting, alsmede het aanbieden en ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal;
b. het vaststellen van de van dit reglement onderdeel uitmakende bijlagen (uitgezonderd de dopinglijst);
c. het opsporen van, en doen van onderzoek naar, mogelijke dopingzaken in binnen- en buitenland, het in dit verband beleggen
van hoorzittingen, alsmede het in dit verband uitwisselen van kennis en informatie met binnen- en buitenlandse ADO’s;
d. het bewaken van en toezicht houden op de correcte toepassing van dit reglement en de World Anti-Doping Code, alsmede het
in dit kader waar nodig corrigeren en interveniëren (bijvoorbeeld door middel van het gebruik maken van het beroepsrecht);
e. het in voorkomende gevallen zorgdragen voor de bewijsvoering;
f. het beheren van de nationale registered testing pool;
g. het beheren van whereabouts-informatie, alsmede het toepassen van de Whereabouts-bijlage;
h. het verwerken, behandelen en beoordelen van dispensatieverzoeken, het verlenen van dispensaties, alsmede het toepassen
van de Dispensatiebijlage;
i. het plannen en uitvoeren van dopingcontroles, het laten analyseren van monsters;
j. het in overeenstemming met dit reglement zorgdragen voor het uitvoeren van het dopingcontroleproces;
k. het uitvoeren van het resultaatmanagement;
l. het onderhouden van contacten met aangeslotenen en/of betrokkenen, of hun vertegenwoordigers, specifiek, maar niet
uitsluitend, in het kader van de toepassing van artikel 27 en artikel 46;
m. het in voorkomende gevallen doen van aangifte in dopingzaken;
n. het deelnemen aan de tuchtrechtelijke behandeling van dopingzaken;
o. het samenwerken met politie, justitie, douane, de Inspectie Gezondheidszorg en andere justitiële instellingen en instanties
(zoals bijvoorbeeld de douane, het Openbaar Ministerie, de politie en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit) met
betrekking tot mogelijke dopingzaken, alsmede het uitwisselen van informatie met deze instanties inzake mogelijke
dopingzaken;
p. het beheren van biologische paspoorten, waaronder het plannen en (laten) uitvoeren van monsterafname in dit verband, het
(laten) analyseren van monsters, het (laten) beoordelen en/of vergelijken van resultaten, het benoemen van een commissie die
de relevante gegevens beoordeelt, en alle andere aspecten zoals deze zijn bepaald in de richtlijn(en) voor dergelijke
paspoorten zoals opgesteld door WADA, en de Bijlage inzake het biologische paspoort (indien de Dopingautoriteit een
dergelijke bijlage vaststelt);
q. het onderzoeken van (i) het betreffende begeleidend personeel indien sprake is van een dopingovertreding door een
minderjarige, en (ii) begeleidend personeel dat werkt met meerdere aangeslotenen die een dopingovertreding hebben begaan;
r. het verlenen van volledige medewerking aan door WADA geïnitieerde onderzoeken naar (i) dopingovertredingen, en (ii)
activiteiten die doping kunnen faciliteren;
s het uitvoeren van alle andere door of namens WADA aan de Dopingautoriteit opgelegde taken en verplichtingen; en
t. het verrichten van alle overige werkzaamheden en taken die bijdragen aan het terugdringen van dopinggebruik in de sport.
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Artikel 65 – Taken en verantwoordelijkheden van aangeslotenen
Onverminderd het gestelde in de andere Titels van dit reglement, heeft elke aangeslotene de volgende taken en
verantwoordelijkheden:
a. het zich houden aan de op hem van toepassing zijnde dopingreglementen;
b. het te allen tijde beschikbaar zijn voor het uitvoeren van een dopingcontrole;
c. het voorkomen dat een verboden stof of verboden methode in zijn lichaam terecht komt;
d. het voorkomen dat hij een dopingovertreding begaat;
e. het informeren van begeleidend personeel, waaronder in iedere geval het medische personeel, inzake (i) de voor aangeslotenen
geldende verplichting om geen verboden stoffen en verboden methoden te gebruiken of toegediend te krijgen, en (ii) de
verantwoordelijkheid van het begeleidend personeel ervoor te zorgen dat geen verboden stoffen en/of verboden methoden in het
lichaam van een aangeslotene die zij begeleiden, behandelen en/of waarmee zij werken, terecht komen;
f. het in kennis stellen van de Dopingautoriteit en de internationale federatie van elke uitspraak of besluit van een niet onder de
World Anti-Doping Code vallende organisatie of instantie, inhoudende dat hij in de voorgaande tien jaar een dopingovertreding
heeft begaan; en
g. het verlenen van medewerking aan door ADO’s geïnitieerde onderzoeken naar (i) dopingovertredingen, en (ii) activiteiten die
doping kunnen faciliteren.
Artikel 66 – Taken en verantwoordelijkheden van begeleidend personeel
Onverminderd het gestelde in de andere Titels van dit reglement, heeft begeleidend personeel de volgende taken en
verantwoordelijkheden:
a. het verlenen van medewerking aan de uitvoering van dopingcontroles bij aangeslotenen;
b. het bij aangeslotenen stimuleren van een afwijzende houding ten aanzien van doping;
c. het voorkomen dat een verboden stof of verboden methode in het lichaam terecht komt van aangeslotenen die door het
begeleidend personeel worden begeleid en/of waarmee het begeleidend personeel werkt;
d. het voorkomen dat het een dopingovertreding begaat;
e het in kennis stellen van de Dopingautoriteit en de internationale federatie van elke uitspraak of besluit van een niet onder de
World Anti-Doping Code vallende organisatie of instantie, inhoudende dat hij in de voorgaande tien jaar een dopingovertreding
heeft begaan; en
f. het verlenen van medewerking aan door ADO’s geïnitieerde onderzoeken naar (i) dopingovertredingen, en (ii) activiteiten die
doping kunnen faciliteren.
Artikel 67 – Taken en verantwoordelijkheden van de KNVB
Onverminderd het gestelde in de andere Titels van dit reglement, heeft de KNVB de volgende taken en verantwoordelijkheden:
a. het verlenen van medewerking aan de uitvoering van dopingcontroles bij aangeslotenen;
b. het verlenen van medewerking aan door ADO’s geïnitieerde onderzoeken naar (i) dopingovertredingen, en (ii) activiteiten die
doping kunnen faciliteren; en
c. het direct bij de Dopingautoriteit en de internationale federatie melden van alle informatie die mogelijk wijst op of mogelijk verband
houdt met een dopingovertreding.
Artikel 68 – Privacy
1. Het maken van opnamen in beeld of geluid van de dopingcontrole, alsmede het tonen, weergeven of openbaar maken van beelden/of geluidsopnamen van de dopingcontrole, is slechts toegestaan na toestemming van de betrokkene en de dopingcontroleuitvoerende organisatie.
2. De persoonsgegevens van de betrokkene, waaronder zijn whereabouts-informatie, dispensatiegegevens en controleresultaten,
(kunnen) worden verzonden aan de KNVB, de dopingcontrole-uitvoerende organisatie, het laboratorium en de relevante ADO’s,
waaronder in ieder geval de Dopingautoriteit, de internationale federaties, alsmede WADA.
3. De Dopingautoriteit en de KNVB kunnen informatie verspreiden inzake controleresultaten en/of dopingzaken in overeenstemming
met het daaromtrent bepaalde in dit reglement, de World Anti-Doping Code en/of een of meer International Standards.
Artikel 69 – Kosten
1. Voor zover het de uitvoering van de analyse betreft, voldoet de betrokkene de kosten van het in artikel 23 bedoelde onderzoek van
het B-monster, tenzij:
a. de analyse van het B-monster geschiedt op verzoek van de Dopingautoriteit, in welk geval de bedoelde kosten, ongeacht het
analyseresultaat, voor rekening komen van de Dopingautoriteit; dan wel
b. de uitslag van de analyse van het B-monster de uitslag van het A-monster niet bevestigt, in welk geval de bedoelde kosten
voor rekening van de Dopingautoriteit komen.
2. De overige kosten die de betrokkene maakt in het kader van het laten analyseren van het B-monster, zoals het aanwezig zijn van
de betrokkene zelf en/of een door hem aangewezen persoon in het laboratorium, komen voor rekening van de betrokkene.
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3. De kosten die de betrokkene maakt in het kader van diens verdediging bij een dopingzaak, komen voor eigen rekening, tenzij een
bevoegd tuchtrechtelijk orgaan, arbitragecollege of rechter anders beslist.
4. Kosten die worden gemaakt in het kader van het onderzoeken van een atypische bevinding, conform hetgeen dit reglement en/of
de dopinglijst bepalen, komen voor rekening van de Dopingautoriteit, tenzij dit onderzoek aantoont dat zijdens de betrokkene
sprake is van een dopingovertreding, in welk geval de kosten voor rekening van de betrokkene komen.
5. De kosten die verbonden zijn aan het in artikel 24.2 sub c bedoelde documentatiepakket (zowel inzake het A-monster als het Bmonster), komen voor rekening van de betrokkene, tenzij een bevoegd tuchtrechtelijk orgaan besluit dat de betrokkene zich niet
schuldig heeft gemaakt aan een dopingovertreding, in welk geval deze kosten voor rekening van de Dopingautoriteit komen.
Artikel 70 – Verhouding reglementen
1. Dit dopingreglement is opgezet als een waar mogelijk zelfstandig toepasbaar reglement. Dientengevolge zijn de statuten, andere
reglementen en/of besluiten van de KNVB slechts van toepassing voor zover deze aanvullend werken op dit dopingreglement en
daarmee niet in strijd zijn.
2. De toepassing van dit reglement wordt niet beperkt door andere reglementen van de KNVB.
Artikel 71 – Interpretatie
1. In relevante gevallen geschiedt interpretatie van dit reglement aan de hand van de Engelstalige tekst van de ten tijde van de
dopingcontrole, dan wel (indien geen sprake was van een dopingcontrole) het (beweerdelijk) plaatsvinden van de
dopingovertreding van kracht zijnde World Anti-Doping Code en/of International Standards.
2. De World Anti-Doping Code dient te worden geïnterpreteerd als een onafhankelijke en autonome tekst, en niet aan de hand van
wetten of statuten, tenzij dit reglement uitdrukkelijk anders bepaalt.
3. De opschriften van de artikelen in dit reglement dienen slechts voor gebruiksgemak, maken geen onderdeel uit van de inhoud van
de artikelen, en zijn niet van invloed op de interpretatie van de bijbehorende bepalingen.
4. Dit reglement is overeenkomstig de van toepassing zijnde bepalingen in de World Anti-Doping Code en bijbehorende International
Standards opgesteld, en dient te worden geïnterpreteerd op een wijze die verenigbaar is met deze bepalingen van de World AntiDoping Code en International Standards.
5. De toelichting bij de bepalingen in de World Anti-Doping Code kunnen worden gebruikt bij het interpreteren van dit reglement.
Hetzelfde geldt voor een door de Dopingautoriteit opgestelde toelichting bij dit reglement, als een dergelijke toelichting beschikbaar
is.
6. Alle voor het resultaatmanagement geldende termijnen vangen aan op de eerstvolgende dag nadat de betrokkene, de KNVB en/of
de Dopingautoriteit schriftelijk de bedoelde kennisgeving of informatie hebben ontvangen.
7. De datum van ontvangst wordt bij schriftelijke correspondentie geacht zeven dagen na de datum van verzending te zijn gelegen.
Artikel 72 – Overgangsbepalingen
1. Artikel 50 en artikel 55 zijn procedurele bepalingen die met terugwerkende kracht kunnen worden toegepast.
2. Ten tijde van het doen van aangifte van een dopingovertreding zijn van toepassing de bepalingen van dit reglement, zoals die op
die datum gelden. Indien tijdens het aanhangig zijn van een dopingzaak bepalingen van dit reglement worden gewijzigd, zijn om
redenen van proceseconomie en omwille van te betrachten uniformiteit, die gewijzigde bepalingen op de behandeling van de
dopingzaak van toepassing, tenzij naar het oordeel van het bevoegde tuchtrechtelijk orgaan de betrokkene hierdoor aantoonbaar
wordt geschaad, in welk geval de oorspronkelijke bepalingen van kracht blijven.
3. Bij het bepalen van de periode van uitsluiting voor een tweede dopingovertreding op basis van artikel 50, waarbij de sanctie voor
de eerste dopingovertreding is bepaald op basis van het dopingreglement zoals dit van toepassing was voorafgaand aan de
inwerkingtreding van de World Anti-Doping Code op 1 januari 2015, dient de periode van uitsluiting te worden toegepast die voor
voornoemde eerste dopingovertreding zou zijn opgelegd indien het op 1 januari 2015 in werking getreden dopingreglement van
toepassing zou zijn geweest.
Artikel 73 – Bijlagen
1. De bij dit reglement behorende en van dit reglement onderdeel uitmakende bijlagen worden, uitgezonderd de dopinglijst,
vastgesteld door de Dopingautoriteit.
2. De in het vorige lid bedoelde bijlagen treden in werking vanaf het moment van plaatsing op de website van de Dopingautoriteit:
www.dopingautoriteit.nl. De dopinglijst treedt telkens in werking op een door WADA te bepalen datum.
Artikel 74 – Slotbepaling
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. In dergelijke gevallen consulteert het bestuur, voorafgaand aan het
nemen van een besluit, de Dopingautoriteit.
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Artikel 1 – Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. “dopingzaken” mogelijke overtredingen van het Dopingreglement KNVB;
b. “centrale tuchtcommissie doping” de centrale tuchtcommissie doping van de KNVB;
c. “centrale beroepscommissie doping” de centrale beroepscommissie doping van de KNVB.
Artikel 2 – Reglement Centrale Tuchtrechtspraak Doping KNVB
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 en 9 van de Statuten en artikel 28 lid 1 van het Dopingreglement KNVB geschiedt de
tuchtrechtspraak in dopingzaken uitsluitend krachtens dit reglement en het Dopingreglement KNVB.
Artikel 3 – Commissies met een rechtsprekende taak
De tuchtrechtspraak krachtens artikel 2 van dit reglement is met uitsluiting van andere organen voorbehouden aan:
a. de centrale tuchtcommissie doping;
b. de centrale beroepscommissie doping.
Artikel 4 – Centrale tuchtcommissie doping en centrale beroepscommissie doping
1. De centrale tuchtcommissie doping en de centrale beroepscommissie doping hebben hun zetel in het bondsbureau en bestaan
elk uit ten minste drie leden:
a. een algemeen voorzitter die de hoedanigheid van meester in de rechten of master of laws met civiel effect bezit;
b. ten minste een lid die de hoedanigheid van meester in de rechten of master of laws met civiel effect bezit;
c. ten minste een lid met een medische vooropleiding.
2. De leden van de centrale tuchtcommissie doping en de centrale beroepscommissie doping worden op voordracht van het
bondsbestuur of ten minste vijf bondsafgevaardigden benoemd door de bondsvergadering. De algemeen voorzitter van de
centrale tuchtcommissie doping en de centrale beroepscommissie doping worden in hoedanigheid benoemd.
3. De leden van de centrale tuchtcommissie doping en de centrale beroepscommissie doping worden benoemd voor de duur van
drie jaren, met dien verstande dat voor zover mogelijk jaarlijks een derde van de leden aftreedt, volgens een door de centrale
tuchtcommissie doping respectievelijk centrale beroepscommissie doping op te maken rooster. Afgetreden leden kunnen terstond
worden herbenoemd met dien verstande dat de totale zittingstermijn ten hoogste twaalf jaren bedraagt.
4. De leden treden, behoudens het bepaalde in lid 5, in functie met ingang van de dag volgende op die van de bondsvergadering
waarop zij zijn benoemd tot en met de dag waarop de derde daaropvolgende bondsvergadering wordt gehouden.
5. In geval van een tussentijdse vacature zal het bondsbestuur schriftelijk een nieuw lid aan de leden van de bondsvergadering
voordragen. Indien geen der stemgerechtigde leden bezwaar maakt binnen de door het bondsbestuur gestelde termijn, wordt het
nieuwe lid aangesteld door het bondsbestuur en zal hij in de eerstvolgende bondsvergadering formeel worden benoemd. Het
aldus benoemde lid neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
6. De directie voorziet in de secretariaatsbijstand ten behoeve van de centrale tuchtcommissie doping en de centrale
beroepscommissie doping. De secretaris van de centrale tuchtcommissie doping en de centrale beroepscommissie doping dient
te beschikken over een juridische vooropleiding.
Artikel 5 – Algemeen voorzitter van de centrale tuchtcommissie doping en de centrale beroepscommissie doping
De algemeen voorzitter van de centrale tuchtcommissie doping en de centrale beroepscommissie doping:
a. coördineert de werkzaamheden van het tuchtrechtelijk orgaan waarvan hij algemeen voorzitter is;
b. adviseert het bondsbestuur onder meer over de samenstelling van het tuchtrechtelijk orgaan waarvan hij algemeen voorzitter is;
c. bevordert waar mogelijk de uniformiteit van de uitspraken van het tuchtrechtelijk orgaan waarvan hij algemeen voorzitter is.
Artikel 6 – Samenstelling van de behandelende centrale tuchtcommissie doping en de centrale beroepscommissie doping
1. De behandeling van zaken door de centrale tuchtcommissie doping en de centrale beroepscommissie doping geschiedt door drie
leden.
2. Deze leden, van wie er een als voorzitter optreedt, worden aangemerkt als de centrale tuchtcommissie doping respectievelijk de
centrale beroepscommissie doping.
3. Het lid dat als voorzitter optreedt, dient de hoedanigheid van meester in de rechten of master of laws met civiel effect te bezitten.
Artikel 7 – Absolute onverenigbaarheden
1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 37 lid 4 van de Statuten geldt dat het lidmaatschap van de centrale tuchtcommissie
doping en de centrale beroepscommissie doping eveneens niet verenigbaar is met:
a. het lidmaatschap van de reglementscommissie.
b. het lidmaatschap van de adviescommissie tuchtrecht betaald voetbal.
c. het lidmaatschap van een scheidsrechterscommissie of een werkcommissie daarvan.
d. een bestuursfunctie bij een club.
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2.
3.

e. een functie in het bestuur of als werknemer van een belangenorganisatie in het voetbal.
f. een functie van werknemer bij de KNVB.
Het is een lid van de centrale tuchtcommissie doping of van de centrale beroepscommissie doping niet toegestaan als
scheidsrechter en/of waarnemer op te treden.
a. De leden van de centrale tuchtcommissie doping kunnen geen lid zijn van de centrale beroepscommissie doping.
b. De leden van de centrale beroepscommissie doping kunnen geen lid zijn van de centrale tuchtcommissie doping.

Artikel 8 – Relatieve onverenigbaarheden
1. De leden van de centrale tuchtcommissie doping of de leden van de centrale beroepscommissie doping mogen niet aan de
behandeling van een zaak deelnemen indien zij direct of indirect bij de zaak betrokken zijn, zulks ter beoordeling van de
algemeen voorzitter van het betreffende tuchtrechtelijk orgaan:
a. hetzij persoonlijk;
b. hetzij door een van hun functies;
c. hetzij als lid of speler van een betaaldvoetbalorganisatie, amateurvereniging of gezamenlijke jeugdopleiding of door het
bestuur amateurvoetbal erkende stichting uitkomend in de Women’s BeNe League.
2. De leden van de centrale tuchtcommissie doping of de leden van de centrale beroepscommissie doping, die met de behandeling
van een bepaalde zaak zijn belast, zijn verplicht af te zien van de behandeling, indien zij op persoonlijke gronden onvoldoende
objectief tegenover die zaak staan.
Artikel 9 – Publicatie
Onherroepelijke uitspraken van de centrale tuchtcommissie doping dan wel de centrale beroepscommissie doping en opgelegde
voorlopige schorsingen als bedoeld in artikel 26 van het Dopingreglement KNVB worden als volgt gepubliceerd:
a. via het door het bestuur amateurvoetbal voor publicatie aangewezen medium, dan wel op een andere door de ledenraad
amateurvoetbal te bepalen wijze, indien de speler:
lid is van de KNVB en is toegelaten tot, dan wel ressorteert onder de sectie amateurvoetbal;
deelnemer is aan het recreatievoetbal zoals genoemd in artikel 27 van het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal.
b. via het door het bestuur betaald voetbal voor publicaties aangewezen medium, indien de speler lid is van de KNVB en is
toegelaten tot, dan wel ressorteert onder de sectie betaald voetbal.
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Artikel 1 – Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
1. Aangifte: de oorspronkelijke of de nadien gewijzigde aangifte.
2. Aangeslotene: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die is gebonden aan de Statuten, reglementen en besluiten van de KNVB,
dan wel van een bij de KNVB aangesloten rechtspersoon.
3. Begeleider: degene die een speler begeleidt en/of voor die begeleiding verantwoordelijk is (waaronder in ieder geval begrepen het
trainen, coachen en/of verzorgen) op en rondom de plaats waar de beoefening van voetbalsport of de voorbereiding daarop
plaatsvindt. Onder de beoefening van voetbalsport is in de definitie begrepen zowel de voetbalsportactiviteiten als alle activiteiten
die een directe relatie met die beoefening van voetbalsport hebben.
4. Betrokkene: een aangeslotene, zijnde een natuurlijk persoon, tegen wie aangifte is gedaan of die beroep heeft ingesteld tegen een
uitspraak van de centrale tuchtcommissie seksuele intimidatie van de KNVB of tegen wie van een uitspraak van de centrale
tuchtcommissie seksuele intimidatie van de KNVB beroep is ingesteld.
5. Partijen: degene die aangifte heeft gedaan en/of de betrokkene.
6. Registratiesysteem seksuele intimidatie: het door NOC*NSF beheerde systeem waarin daarvoor in aanmerking komende
uitspraken van de centrale tuchtcommissie seksuele intimidatie van de KNVB of van de centrale beroepscommissie seksuele
intimidatie van de KNVB dan wel van de strafrechter, die betrekking hebben op een vastgestelde overtreding ter zake van
seksuele intimidatie in relatie tot de beoefening van voetbalsport binnen het verband van de KNVB, worden opgenomen
7. Registratiekamer van NOC*NSF: de kamer die bij NOC*NSF belast is met het beheer van het registratiesysteem seksuele
intimidatie.
8. Tuchtrechtelijk orgaan: (in eerste aanleg) de centrale tuchtcommissie seksuele intimidatie van de KNVB en (in beroep) de centrale
beroepscommissie seksuele intimidatie van de KNVB
Artikel 2 - Reglement Seksuele Intimidatie KNVB
1. Wanneer van seksuele intimidatie aangifte wordt gedaan, geschiedt de behandeling van die aangifte uitsluitend krachtens het
Reglement Seksuele Intimidatie KNVB dat geldt ten tijde van de vermeende seksuele intimidatie.
2. Wanneer behalve aangifte van seksuele intimidatie ook aangifte wordt gedaan van een of meer andere overtredingen, wordt de
aangifte van seksuele intimidatie behandeld door het tuchtrechtelijk orgaan uitsluitend krachtens dit reglement. De aangifte van de
andere overtredingen wordt doorgeleid naar het bevoegde tuchtrechtelijk orgaan van de KNVB krachtens het Dopingreglement
KNVB, het Reglement Centrale Tuchtrechtspraak Doping KNVB, het Reglement Buitengewone Tuchtrechtspraak, het Reglement
Tuchtrechtspaak Amateurvoetbal of het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal.
3. Voor een tijdige ontvangst van de in dit reglement bedoelde stukken is beslissend de datum in het poststempel van een
postbezorgdienst op de envelop, of wanneer het stuk wordt overhandigd de datum van overhandiging die moet blijken uit een
verstrekt ontvangstbewijs.
4. Wanneer in dit reglement wordt gesproken van een aangetekende brief is daarin mede begrepen de al dan niet elektronische wijze
waarop de ontvangst van die brief kan worden vastgesteld.
Artikel 3 - Seksuele intimidatie
1. Seksuele intimidatie is elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat
als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige
of beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.
2. Onder seksuele intimidatie, zoals vermeld in lid 1 van dit artikel, zijn mede begrepen de misdrijven tegen de zeden van het
Wetboek van strafrecht.
3. Seksuele intimidatie is een verboden gedraging. Dit verbod geldt voor alle aangeslotenen. Voor aangeslotenen die tevens
begeleider bij dan wel werknemer van de KNVB of van een in de voetbalsport werkzame rechtspersoon zijn, gelden naast de
algemene regels met betrekking tot seksuele intimidatie tevens de in artikel 4 van dit reglement opgenomen gedragsregels.
4. De in dit reglement bedoelde seksuele intimidatie heeft betrekking op seksuele intimidatie die heeft plaatsgevonden in relatie tot de
beoefening van voetbalsport binnen het verband van de KNVB. Van seksuele intimidatie is eveneens sprake wanneer degene die
de seksuele intimidatie ondergaat ook buiten een voetbalsportaccommodatie ten opzichte van degene die de seksuele intimidatie
pleegt in een in de voetbalsport ontstane machtsrelatie verkeert.
Artikel 4 - Gedragsregels seksuele intimidatie
1. De KNVB hanteert ten aanzien van seksuele intimidatie de in dit artikel vermelde gedragsregels. Overtreding van deze
gedragsregels levert een overtreding op in de zin van dit reglement en kan op grond van dit reglement tuchtrechtelijk worden
bestraft.
2. Met betrekking tot de begeleiders in de voetbalsport gelden de volgende gedragsregels:
a. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de speler zich veilig voelt te verkeren. In het kader
van deze norm wordt als een overtreding beschouwd:
i. het niet onmiddellijk stoppen (of doen laten stoppen) door feitelijke interventie van een klaarblijkelijke vorm van seksuele
intimidatie waarvan de begeleider getuige is of waarvan hij op de hoogte wordt gesteld;
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b.
c.

d.
e.
f.

g.

h.

ii. het participeren in vormen van seksuele intimidatie of aanmoedigen van anderen daartoe;
iii. het door de begeleider in woord of gedrag scheppen van een seksueel of erotisch geladen sfeer (door woord, gedrag,
vertoning filmbeelden, aankleding omgeving) of aan het voortbestaan daarvan een bijdrage leveren;
iv. het door de begeleider op niet-functionele wijze bekijken van de speler waarbij de aandacht is gericht op de
geslachtskenmerken;
v. het door de begeleider met seksueel gedrag ingaan op verliefde gevoelens, seksuele verlangens of fantasieën van een
minderjarige speler;
vi. het achterwege laten van hulp aan een slachtoffer of slachtoffers van een incident dat valt onder seksuele intimidatie;
vii. het niet of onvoldoende uitoefenen van begeleiderstaken rondom en tijdens een voetbalsportactiviteit waardoor gelegenheid
ontstaat voor vormen van seksuele intimidatie, die met het juist uitvoeren van de begeleiderstaken hadden kunnen worden
voorkomen.
De begeleider onthoudt zich van elke vorm van machtsmisbruik of seksuele intimidatie tegenover de speler.
De begeleider onthoudt zich er van de speler te bejegenen op een wijze die de speler in zijn waardigheid aantast en verder in
het privéleven van de speler door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel. De begeleider zal tijdens
training(-stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de speler in de ruimten waarin de speler zich
bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer. In het kader van deze normen wordt als een overtreding beschouwd:
i. het door de begeleider uitoefenen van dwang of op enigerlei wijze gebruik maken van het machtsverschil dat bestaat
tussen hem en de speler, met het kennelijke oogmerk de speler tot seksuele handelingen te dwingen, daartoe te verleiden
of over te halen, of die te dulden;
ii. het aangaan van een seksuele relatie met een minderjarige speler met wie de begeleider op basis van kenmerken zoals
leeftijdsverschil, status, positie, voetbalsportrelatie (bijv. coach-speler, fysiotherapeut-speler) in een machtsongelijke relatie
staat;
iii. het zich onnodig en/of zonder toestemming van de speler bevinden in of het naar binnen kijken/gluren in ruimtes die door
de speler worden gebruikt als privéruimtes, zoals douches, kleedkamers, toiletten, hotelkamers, kampeertenten en
soortgelijke ruimtes, waarin de speler mag veronderstellen zich te kunnen gedragen als ware hij alleen en ongezien;
iv. het door de begeleider verrichten van voetbalsporttechnische fysieke handelingen met betrekking tot de speler die niet tot
zijn bekwaamheid en taken behoren en/of op dat moment niet geboden zijn;
v. het bij herhaling of op systematische wijze privé bij de begeleider alleen thuis of een andere afgezonderde plaats uitnodigen
van een speler, waarmee de begeleider een machtsongelijke relatie heeft, wanneer deze ontmoeting vanuit de
begeleidingstaak niet nodig is en/of elders kan worden georganiseerd, zoals in een clubgebouw of een publieke
gelegenheid;
vi. het door de begeleider op enigerlei wijze systematisch isoleren van een speler van andere spelers en/of begeleiders of het
systematisch realiseren van een één-op-één relatie tussen begeleider en speler, zonder dat daar voetbalsporttechnische
redenen voor zijn en/of zonder dat dit in overeenstemming is met kaderafspraken ter zake.
Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de speler die de leeftijd van zestien jaren niet heeft bereikt,
zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte intimiteiten via welke communicatiemiddelen dan ook.
De begeleider mag de speler niet op een zodanige wijze aanraken dat de speler en/of de begeleider deze aanraking naar
redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust
(doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten. In het kader van deze norm wordt als een overtreding beschouwd:
i. de speler tegen diens wens naar zich toe trekken voor aanhalen, omarmen of kussen;
ii. zich tegen de speler aandrukken;
iii. billen, borsten, of andere erogene zones aanraken onder het mom van functionele instructie;
iv. het negeren van wensen van de speler om (ergens) niet te worden aangeraakt, ook al betreft dit een voetbalsporttechnisch
juiste wijze van aanraken;
v. het aanraken van de speler of fysieke handelingen verrichten die niet binnen de taakstelling van de begeleider vallen.
De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten. In het kader van deze norm wordt als een overtreding
beschouwd:
i. grove seksueel getinte opmerkingen, schuine moppen;
ii. grapjes of ontboezemingen over andermans seksleven;
iii. (dubbelzinnige) opmerkingen met verwijzing naar iemands seksuele leven of geaardheid;
iv. niet-functionele vragen over het seksleven van de speler;
v. ontboezemingen over eigen seksleven of seksuele verlangens.
De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de speler te beschermen tegen schade en (machts)misbruik
als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is of een intermediair als bedoeld in het Reglement
Intermediairs de (jeugdige) speler vertegenwoordigt en in het bevestigende geval, welke intermediair, is de begeleider verplicht
met deze intermediair samen te werken opdat de intermediair zijn werk goed kan uitoefenen. In het kader van deze norm wordt
als een overtreding beschouwd:
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i.

het nalaten van het doen van melding bij het bevoegd gezag van een incident of situatie waarvan de begeleider getuige is
of kennis van heeft en waarvan hij redelijkerwijs had moeten weten dat het om seksuele intimidatie gaat en er niet van had
kunnen uitgaan dat een ander dit zou doen;
ii. het ontmoedigen of beletten van anderen (zoals een speler of andere begeleider) om melding te doen, zoals bedoeld onder
i. van lid 2 sub h. van dit artikel;
iii. het niet meewerken aan de tuchtprocedure die naar aanleiding van een aangifte met betrekking tot seksuele intimidatie bij
een tuchtrechtelijk orgaan aanhangig is en waartoe hij door dat tuchtrechtelijk orgaan is opgeroepen, dan wel aan het
vooronderzoek dat een tuchtrechtelijk orgaan laat verrichten voorafgaande aan de behandeling van de aangifte door dat
tuchtrechtelijk orgaan;
i. De begeleider zal de speler geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. In
het kader van deze norm wordt als een overtreding beschouwd:
i. de begeleider zal de speler geen (im)materiële vergoedingen aanbieden of geven met de kennelijke bedoeling
tegenprestaties te vragen van erotische of seksuele aard;
ii. de begeleider accepteert geen erotische of seksuele tegenprestaties van de speler als vergoeding voor het uitoefenen van
de begeleiderstaak.
j. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels door iedereen die betrokken is bij de speler worden nageleefd. Wanneer
hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen. In
het kader van deze norm wordt als een overtreding beschouwd:
i. het nalaten personen op hun gedrag aan te spreken die zich schuldig maken aan een vorm van seksuele intimidatie;
ii. het nalaten andere begeleiders op hun gedrag aan te spreken wanneer deze in het bijzijn van de begeleider of nadat de
begeleider het ter ore komt, niet of onvoldoende ingrijpen of hebben ingegrepen bij een incident met betrekking tot seksuele
intimidatie.
k. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de
geest hiervan te handelen.
l. Het niet ingrijpen bij gedragingen of in situaties die, ondanks dat ze niet in deze gedragscode met name als verbod staan
genoemd, toch de sociale veiligheid van de voetbalsportomgeving in termen van seksuele intimidatie of grensoverschrijdend
gedrag bedreigen. In het kader van deze norm wordt als een overtreding beschouwd: het niet ingrijpen bij gedragingen of in
situaties die, ondanks dat ze niet in deze gedragscode met name als verbod staan genoemd, toch de sociale veiligheid van de
voetbalsportomgeving in termen van seksuele intimidatie of grensoverschrijdend gedrag bedreigen.
3. Van een begeleider wordt in het bijzonder verwacht dat hij professioneel handelt en dat hij zich bewust is van zijn voorbeeldfunctie,
dat wil zeggen dat hij handelt overeenkomstig de geldende standaard en opleiding, waarbij het er niet toe doet of de begeleider al
dan niet een vergoeding voor zijn begeleiding ontvangt.
Artikel 5 - Overtreding
1. Wanneer een aangeslotene het bepaalde in de artikelen 3 en/of 4 en/of een andere bepaling van dit reglement overtreedt, is er
sprake van een overtreding van dit reglement.
2. Onder een overtreding van dit reglement wordt bovendien verstaan het niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomen van in de
Statuten of in een reglement opgenomen verplichtingen, alsmede het gelegenheid bieden of aansporen tot, het vergemakkelijken
van, of het behulpzaam zijn bij het begaan van een overtreding.
3. Een overtreding is strafbaar indien er sprake is van opzet, schuld, nalatigheid of onzorgvuldigheid van de betrokkene.
4. Voor de vraag of er sprake is van een overtreding zijn mede bepalend de opvattingen in de Nederlandse maatschappij met
betrekking tot seksuele intimidatie en de gewoonten of gebruiken bij de KNVB ten tijde van de overtreding.
5. Het bewijs van een overtreding is geleverd wanneer het tuchtrechtelijk orgaan op grond van de vastgestelde feiten en
omstandigheden de stellige overtuiging heeft dat de betrokkene de overtreding heeft begaan.
6. Overtredingen kunnen door het tuchtechtelijk orgaan ook worden bestraft wanneer dezelfde gedraging ter beoordeling aan de
strafrechter of aan de burgerlijke rechter is of kan worden voorgelegd of voorgelegd is geweest.
Artikel 6 - De aangifte
1. Iedere aangeslotene die meent dat er ten opzichte van hem of haar sprake is van seksuele intimidatie kan hiervan bij de centrale
tuchtcommissie seksuele intimidatie van de KNVB aangifte doen.
2. Betreft de seksuele intimidatie een aangeslotene jonger dan zestien jaar, dan kan ook de wettelijk vertegenwoordiger aangifte
doen. Wanneer degene die aangifte heeft gedaan een verstandelijke, zintuiglijke of motorische beperking kent, onder curatele
staat of een mentor diens belangen behartigt, is degene die diens belangen behartigt ook bevoegd aangifte te doen.
3. De aangifte bevat een opgave van de naam en zo mogelijk de adresgegevens van degene tegen wie de aangifte zich richt
alsmede een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van feiten en omstandigheden voor zover mogelijk met de datum (data)
waarop of de periode waarbinnen de seksuele intimidatie heeft plaatsgevonden. Wanneer geen adresgegevens kunnen worden
verstrekt, dient degene die aangifte doet de betrokkene zodanig te identificeren dat voor de centrale tuchtcommissie seksuele
intimidatie van de KNVB duidelijk is tegen wie de aangifte zich richt.
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4. Van een seksuele intimidatie die meer dan twaalf jaren geleden heeft plaatsgevonden, kan geen aangifte worden gedaan.
Wanneer de seksuele intimidatie meer dan één jaar geleden heeft plaatsgevonden, wordt in de aangifte toegelicht waarom de
aangifte niet eerder is gedaan.
5. Een aangifte is rechtsgeldig wanneer degene tegen wie de aangifte zich richt ten tijde van de overtreding een aangeslotene was.
Wanneer de betrokkene ten tijde van de behandeling van de aangifte niet langer een aangeslotene is, wordt de aangifte behandeld
en geschiedt de behandeling van de zaak op grond van dit reglement, als ware de betrokkene nog immer een aangeslotene, in
welk geval aan degene die aangifte doet en degene tegen wie de aangifte zich richt alle rechten en verplichtingen op grond van dit
reglement toekomen.
6. Nadat de aangifte is gedaan, onderzoekt de centrale tuchtcommissie seksuele intimidatie van de KNVB of zij bevoegd is de
aangifte te behandelen. Wanneer de centrale tuchtcommissie seksuele intimidatie van de KNVB meent dat zij niet bevoegd is de
aangifte in behandeling te nemen, kan degene die aangifte heeft gedaan hiervan met inachtneming van artikel 16 van dit
reglement beroep instellen bij de centrale beroepscommissie seksuele intimidatie van de KNVB. Van de uitspraak van de centrale
beroepscommissie seksuele intimidatie van de KNVB staat geen beroep open. In het geval de centrale beroepscommissie
seksuele intimidatie van de KNVB oordeelt dat de aangifte wel in behandeling dient te worden genomen, verwijst zij de zaak terug
naar de centrale tuchtcommissie seksuele intimidatie van de KNVB. Wanneer de centrale beroepscommissie seksuele intimidatie
van de KNVB oordeelt dat de aangifte niet in behandeling wordt genomen, eindigt daarmede de behandeling van de zaak.
7. Een anoniem gedane aangifte wordt niet in behandeling genomen.
8. De aangifte vormt de grondslag voor de behandeling van een zaak door het tuchtrechtelijk orgaan.
9. Het doen van een valse aangifte levert een overtreding op die tuchtrechtelijk kan worden bestraft. De secretaris doet aangifte van
een valse aangifte bij het bevoegde tuchtrechtelijk orgaan van de KNVB krachtens het Reglement Buitengewone
Tuchtrechtspraak, het Reglement Tuchtrechtspaak Amateurvoetbal of het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal. Wanneer
degene tegen wie aangifte is gedaan door de valse aangifte in zijn eer, goede naam en/of reputatie is geschaad, levert dit bij de
behandeling van die valse aangifte een strafverzwarende omstandigheid op.
10. Degene die aangifte heeft gedaan kan de aangifte alleen intrekken wanneer dit schriftelijk en gemotiveerd geschiedt. Het
tuchtrechtelijk orgaan is in dat geval bevoegd degene die aangifte heeft gedaan hierover te horen. De secretaris doet van het
intrekken van de aangifte schriftelijk mededeling aan de betrokkene waarna het tuchtrechtelijk orgaan de behandeling van de zaak
staakt.
11. Het bondsbestuur kan het tuchtrechtelijk orgaan verzoeken degene die aangifte doet geheel of gedeeltelijk in de kosten van de
procedure te veroordelen wanneer de aangifte niet dan wel tot een gedeeltelijke veroordeling van de betrokkene leidt.
Artikel 7 - De betrokkene
1. De centrale tuchtcommissie seksuele intimidatie van de KNVB zendt de aangifte en bijbehorende documenten binnen zeven
werkdagen na ontvangst per aangetekende brief en per gewone post aan de betrokkene.
2. De betrokkene kan tegen de aangifte verweer voeren. Het verweerschrift wordt toegezonden per aangetekende brief. Het
verweerschrift moet binnen vier weken na verzending van de aangifte door de KNVB zijn ontvangen waarna het verweerschrift
doorgezonden wordt aan de centrale tuchtcommissie seksuele intimidatie van de KNVB. Als datum van ontvangst geldt de datum
waarop de KNVB het verweerschrift heeft ontvangen. De voorzitter kan na een schriftelijk en gemotiveerd verzoek van de
betrokkene in zeer bijzondere gevallen de termijn verlengen. Wanneer de betrokkene in het buitenland woonachtig is geldt niet een
termijn van vier weken maar van zes weken.
3. Wanneer de betrokkene geen verweer voert, kan het tuchtrechtelijk orgaan daaraan die conclusies verbinden die het juist oordeelt.
4. De betrokkene is gehouden naar waarheid te verklaren. Het tuchtrechtelijk orgaan kan te allen tijde van de betrokkene verlangen
dat hij op gestelde vragen zelf antwoordt en voor die beantwoording niet naar een ander, waaronder zijn raadsman, verwijst.
5. De betrokkene kan zich door een raadsman doen bijstaan. Is de raadsman niet een advocaat, dan legt de raadsman bij het
schriftelijk verweer een schriftelijke volmacht over van de betrokkene. Tijdens een mondelinge behandeling kan de betrokkene een
raadsman, die geen advocaat is, mondeling tot zijn gemachtigde benoemen. Voor een raadsman gelden dezelfde rechten en
verplichtingen als voor de betrokkene.
6. Op verzoek van de betrokkene kan de correspondentie in de tuchtzaak aan de raadsman worden toegezonden. Tenzij de
correspondentie aan de raadsman wordt toegezonden, wordt het door de betrokkene zelf opgegeven woonadres voor juist
gehouden of anders het door de betrokkene aan de KNVB opgegeven woonadres.
Artikel 8 - Beoordeling bevoegdheid en niet-ontvankelijkheid
1. Na ontvangst van een aangifte, een beroep of een verzoek beoordeelt het tuchtrechtelijk orgaan of het bevoegd is deze te
behandelen alsook of de indienende partij ontvankelijk is.
2. Het tuchtrechtelijk orgaan is bevoegd maar niet gehouden de bij de tuchtzaak betrokken partijen vooraf te horen. Het
tuchtrechtelijk orgaan kan de behandeling over de bevoegdheid en over de ontvankelijkheid van de indienende partij schriftelijk
afdoen.
3. Wanneer het tuchtrechtelijk orgaan oordeelt dat het niet bevoegd is de aangifte, het beroep of het verzoek te behandelen of dat de
indienende partij niet-ontvankelijk is, doet het gemotiveerd uitspraak en deelt de secretaris die uitspraak aan de indienende partij
en aan de andere bij die zaak betrokken partijen schriftelijk mee.
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4. Van de in lid 3 van dit artikel bedoelde uitspraak van de centrale tuchtcommissie seksuele intimidatie van de KNVB kan met
inachtneming van de in artikel 16 lid 2 van dit reglement vermelde termijn beroep worden ingesteld bij de centrale
beroepscommissie seksuele intimidatie van de KNVB. Betreft de in lid 3 van dit artikel bedoelde uitspraak een uitspraak van de
centrale beroepscommissie seksuele intimidatie van de KNVB dan staat tegen die uitspraak geen beroep open.
5. Oordeelt het tuchtrechtelijk orgaan dat het wel bevoegd is van de aangifte, beroep of verzoek kennis te nemen en acht het
tuchtrechtelijk orgaan de indienende partij wel ontvankelijk, dan wordt de zaak behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 9
van dit reglement.
6. In de uitspraak van het tuchtrechtelijk orgaan wordt tevens bepaald welke partij in de kosten van de in dit artikel bedoelde
behandeling wordt veroordeeld.
Artikel 9 - Behandeling
1. De aangifte van seksuele intimidatie wordt, nadat de (verlengde) termijn van het verweerschrift is verstreken, tijdens een
mondelinge behandeling behandeld.
2. Het tuchtrechtelijk orgaan stelt de datum, uur en plaats van de mondelinge behandeling vast en deelt dit ten minste tien dagen
vóór de dag van de zitting schriftelijk mee aan partijen.
3. Het tuchtrechtelijk orgaan roept ook andere personen op, waarvan het tuchtrechtelijk orgaan de verschijning gewenst acht. De
oproep geschiedt per gewone post en per aangetekende brief.
4. De behandeling vindt niet in het openbaar plaats.
5. Het tuchtrechtelijk orgaan streeft er naar de behandeling van een zaak zo spoedig mogelijk te doen plaatsvinden.
Artikel 10 - Voorafgaand onderzoek
1. Aan de mondelinge behandeling kan een onderzoek voorafgaan.
2. Het tuchtrechtelijk orgaan benoemt uit zijn leden een onderzoeker die het onderzoek verricht. Degene die aangifte doet kan
verzoeken een vrouwelijke dan wel een mannelijke onderzoeker aan te wijzen. Het tuchtrechtelijk orgaan komt zoveel mogelijk aan
dit verzoek tegemoet.
3. De onderzoeker onderzoekt naar aanleiding van de aangifte de gestelde feiten en omstandigheden en hoort in verband met het
onderzoek partijen, alsmede personen die over de gestelde feiten en omstandigheden kunnen verklaren.
4. De onderzoeker betracht in alle stadia van het onderzoek zoveel mogelijk zorgvuldigheid ten aanzien van de hem bekende feiten
en omstandigheden in relatie tot de mededelingen die hierover ten behoeve van het onderzoek aan derden moeten worden
gedaan, waarbij telkens die derden niet meer deelgenoot worden gemaakt van feiten en omstandigheden dan op dat moment ten
behoeve van het onderzoek noodzakelijk is. De onderzoeker kan nadien niet als getuige worden gehoord.
5. De onderzoeker kan in het kader van zijn onderzoek in aanwezigheid van degene die aangifte heeft gedaan, de betrokkene en
diens raadsman, getuigen en/of deskundigen horen, alsmede leden van besturen, commissies, organen en andere aangeslotenen
van de KNVB.
6. Tenzij het tuchtrechtelijk orgaan voor het onderzoek instructies heeft gegeven, stelt de onderzoeker zijn werkwijze vast. De
onderzoeker doet van die werkwijze mededeling aan het tuchtrechtelijk orgaan en aan degenen die hij hoort.
7. Wanneer de onderzoeker deel uitmaakt van het tuchtrechtelijk orgaan, kan hij deelnemen aan de mondelinge behandeling van de
aangifte.
8. De onderzoeker wordt in zijn onderzoek bijgestaan door een secretaris die van een verhoor een schriftelijk verslag maakt. Het
verslag wordt door de gehoorde ondertekend. Weigert de gehoorde het verslag te ondertekenen, dan wordt hiervan aan de voet
van het verslag melding gemaakt met opgave van reden(en).
9. Na de beëindiging van het onderzoek stelt de onderzoeker voor het tuchtrechtelijk orgaan een rapport op welk rapport aan partijen
ter hand wordt gesteld.
Artikel 11 - Zitting
1. De mondelinge behandeling vindt plaats tijdens een zitting. Het tuchtrechtelijk orgaan bepaalt wie tot de zitting toegang heeft.
2. Wanneer de betrokkene niet ter zitting is verschenen, gaat het tuchtrechtelijk orgaan na of de betrokkene behoorlijk is opgeroepen.
Heeft geen behoorlijke oproeping plaatsgevonden of meent het tuchtrechtelijk orgaan om een andere reden dat uitstel van de
behandeling gewenst is, dan stelt het de behandeling tot een nader te bepalen datum uit. Partijen worden hiervan door de
secretaris schriftelijk in kennis gesteld.
3. Wanneer een getuige of deskundige niet ter zitting is verschenen, kan het tuchtrechtelijk orgaan besluiten de zitting uit te stellen,
dan wel de zaak voor zover mogelijk te behandelen en voor de niet verschenen getuige of deskundige op een andere datum voort
te zetten
4. Partijen en hun raadslieden mogen de gehele zitting bijwonen, tenzij het bepaalde in lid 5 en 6 van dit artikel toepassing vindt.
5. Het tuchtrechtelijk orgaan kan een ieder wiens gedrag daartoe aanleiding geeft het verder bijwonen van de zitting ontzeggen.
6. Het tuchtrechtelijk orgaan kan bepalen dat degene die aangifte heeft gedaan afzonderlijk wordt gehoord van degene tegen wie de
aangifte is gericht. Wanneer partijen afzonderlijk van elkaar worden gehoord, kunnen de raadslieden van partijen bij dat verhoor
aanwezig zijn. De voorzitter doet van een verhoor dat afzonderlijk heeft plaatsgevonden verslag aan de andere partij.
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7. De leden van het tuchtrechtelijk orgaan stellen de betrokkene en andere te horen personen zo nodig vragen. Partijen kunnen ieder
de voorzitter verzoeken aanvullende vragen te mogen stellen. Aan dit verzoek wordt voldaan, tenzij de vragen naar het oordeel
van de voorzitter niet ter zake dienend zijn. De voorzitter kan bepalen dat vragen alleen via hem mogen worden gesteld.
8. De secretaris maakt van de mondelinge behandeling een relevante, zakelijke samenvatting die door de voorzitter en de secretaris
worden ondertekend. Wanneer geen secretaris ter zitting aanwezig is, treedt één van de overige leden van het tuchtrechtelijk
orgaan als secretaris op die alsdan in de rechten en bevoegdheden van de secretaris treedt.
Artikel 12 - Getuigen en deskundigen
1. Het tuchtrechtelijk orgaan is bevoegd voor een zitting getuigen en deskundigen op te roepen. Het tuchtrechtelijk orgaan doet
hiervan alsmede van hun namen en van hun deskundigheid mededeling aan partijen.
2. Partijen kunnen zelf voor een zitting ten hoogste vijf getuigen of deskundigen oproepen en doen hiervan onder opgave van hun
namen en adressen uiterlijk zeven dagen voor de zitting schriftelijk mededeling aan het tuchtrechtelijk orgaan, dat hiervan
mededeling doet aan de andere partij. Van de deskundige wordt bovendien opgave gedaan van zijn deskundigheid. Met
schriftelijke toestemming van de voorzitter kunnen partijen ieder meer dan vijf getuigen of deskundigen oproepen.
3. Aangeslotenen, die als getuige of deskundige worden opgeroepen, zijn verplicht te verschijnen. Ook anderen dan aangeslotenen
kunnen als getuige of deskundige worden opgeroepen.
4. Getuigen en deskundigen kunnen in beginsel alleen ter zitting of tijdens het vooronderzoek worden gehoord. Wanneer een getuige
of deskundige ter zitting redelijkerwijs niet aanwezig kan zijn, kan het tuchtrechtelijk orgaan de te stellen vragen schriftelijk
voorleggen en van de getuige of deskundige een schriftelijk antwoord verlangen.
5. Getuigen zijn verplicht naar waarheid te verklaren. Deskundigen zijn verplicht naar eer en geweten te antwoorden. De voorzitter
kan hen verzoeken een zakelijke samenvatting van hun verklaring te ondertekenen.
6. Het niet naar waarheid verklaren levert een overtreding op. De secretaris doet hiervan aangifte bij het bevoegde tuchtrechtelijk
orgaan van de KNVB krachtens het Reglement Buitengewone Tuchtrechtspraak, het Reglement Tuchtrechtspaak Amateurvoetbal
of het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal.
Artikel 13 - Op te leggen straffen
1. Als straf kunnen worden opgelegd:
a. een berisping;
b. het verbod om deel te nemen aan één of meer activiteiten van de KNVB voor een duur van maximaal drie jaren;
c. het verbod om één of meer aan leden toegekende rechten uit te oefenen voor een duur van maximaal drie jaren;
d. het verbod tot het uitoefenen van één of meer functies in de KNVB voor een duur van maximaal tien jaren;
e. de schorsing voor een duur van maximaal vijf jaren;
f. de ontzetting als lid.
2. Een in verband met van seksuele intimidatie op te leggen straf is tevens gericht op het voorkomen van herhaling en het herstel van
de veiligheid.
3. Een berisping, een schorsing en een ontzetting kunnen niet tezamen met een andere straf worden opgelegd.
4. Met uitsluiting van de berisping en een ontzetting kunnen de in lid 1 van dit artikel genoemde straffen geheel of gedeeltelijk
voorwaardelijk worden opgelegd. Het voorwaardelijke gedeelte van een straf wordt aan een termijn van ten hoogste twee jaren
gebonden.
5. Bij het opleggen van een straf kan het tuchtrechtelijk orgaan rekening houden met de situatie die na het beëindigen van de straf
tussen partijen kan ontstaan. Het tuchtrechtelijk orgaan kan, wanneer dit ten tijde van de strafoplegging mogelijk is, aangeven op
welke wijze de betrokkene zich tegenover degene die aangifte heeft gedaan na het ondergaan van de straf moet gedragen of
welke beperkingen gewenst zijn om te voorkomen dat partijen elkaar ontmoeten. Hiervan kan in de uitspraak mededeling worden
gedaan. Degene die aangifte heeft gedaan kan ook na het opleggen van de straf, maar voor het beëindigen van de straf, het
tuchtrechtelijk orgaan verzoeken ter zake bedoelde mededeling te doen.
6. Wanneer de betrokkene binnen de termijn van de voorwaardelijk opgelegde straf weer een overtreding in verband met seksuele
intimidatie begaat, kan het tuchtrechtelijk orgaan beslissen het voorwaardelijke gedeelte alsnog in een onvoorwaardelijke straf om
te zetten en daarnaast een straf op te leggen voor de nieuwe overtreding.
7. Maakt een overtreding, waarvan aangifte is gedaan, een ernstige inbreuk op de rechtsorde in de KNVB dan kan de centrale
tuchtcommissie seksuele intimidatie van de KNVB, zodra aangifte is gedaan en voordat verweer is gevoerd of een mondelinge
behandeling heeft plaatsgevonden, aan de betrokkene een voorlopige maatregel opleggen. De termijn van verweer, zoals vermeld
in artikel 7 lid 2 van dit reglement, blijft dan van toepassing.
8. Bij het opleggen van een straf en bij het bepalen van de strafmaat kan rekening worden gehouden met een strafrechtelijke
veroordeling en/of met het resultaat van een andere wijze waarop de seksuele intimidatie aan de orde is gesteld.
Artikel 14 - Straffen
1. De berisping houdt een officiële veroordeling in van bepaald met name genoemd gedrag van de betrokkene.
2. Het verbod om één of meer rechten uit te oefenen van de KNVB is gericht op het beperken van de bewegingsvrijheid van de
betrokkene, geldend voor bijvoorbeeld bepaalde ruimtes, omgang met bepaalde personen, groepen of teams, inzage van
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3.
4.

5.

6.

7.

bepaalde dossiers, aanwezigheid bij bepaalde wedstrijden, trainingen of vergaderingen, zulks voor de door het tuchtrechtelijk
orgaan bepaalde duur.
Het verbod om deel te nemen aan activiteiten van de KNVB wordt als straf opgelegd voor een bepaalde duur en/of voor bepaalde
activiteiten.
Het verbod om bij de KNVB één of meer functies uit te oefenen wordt alleen als straf opgelegd, wanneer de overtreding in de
uitoefening van een bepaalde functie is begaan. Bedoelde ontzegging kan op die functie, maar ook op door het tuchtrechtelijk
orgaan te bepalen andere functies in de KNVB betrekking hebben.
Een schorsing wordt als straf opgelegd wanneer de overtreding zo ernstig is dat niet met een lichtere straf kan worden volstaan en
een ontzetting een te zware straf is. Gedurende de schorsing kan de betrokkene geen functie en lidmaatschapsrechten uitoefenen,
noch deelnemen aan activiteiten van de KNVB en blijven de uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen onverkort op hem
van toepassing. In overleg met de betrokkene kunnen hem tijdelijk bijzondere taken die hij in de ruimste zin van het woord uitvoert
ten behoeve van de club worden opgelegd.
De ontzetting wordt uitgesproken wanneer de seksuele intimidatie, waarvan aangifte is gedaan, zo ernstig is dat er sprake is van
een in ernstige mate in strijd handelen met de Statuten, reglementen of besluiten van de KNVB. Wanneer de centrale
tuchtcommissie seksuele intimidatie van de KNVB de ontzetting uitspreekt, kan de betrokkene van die uitspraak in beroep gaan bij
centrale beroepscommissie seksuele intimidatie van de KNVB. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is de
betrokkene geschorst.
Wanneer een straf voor een bepaalde duur geldt of voor bepaalde activiteiten of functies wordt hiervan in de uitspraak mededeling
gedaan.

Artikel 15 - Uitspraak
1. Een uitspraak van de centrale tuchtcommissie seksuele intimidatie van de KNVB komt tot stand door een met gewone
meerderheid genomen besluit. De leden van de centrale tuchtcommissie seksuele intimidatie van de KNVB hebben ieder één
stem. De secretaris woont het beraad in de raadkamer bij, maar neemt niet deel aan de stemming.
2. Wanneer de centrale tuchtcommissie seksuele intimidatie van de KNVB niet de stellige overtuiging heeft dat de in de aangifte
bedoelde overtreding is begaan, spreekt de centrale tuchtcommissie seksuele intimidatie van de KNVB de betrokkene vrij.
3. Wanneer de centrale tuchtcommissie seksuele intimidatie van de KNVB de stellige overtuiging heeft dat de in de aangifte bedoelde
overtreding is begaan, deelt zij aan de betrokkene mee welke straf voor de overtreding wordt opgelegd.
4. Wanneer de centrale beroepscommissie seksuele intimidatie van de KNVB van oordeel is dat de uitspraak van de centrale
tuchtcommissie seksuele intimidatie van de KNVB in stand kan blijven, bevestigt zij die uitspraak.
5. Wanneer de centrale beroepscommissie seksuele intimidatie van de KNVB van oordeel is dat de uitspraak van de centrale
tuchtcommissie seksuele intimidatie van de KNVB niet in stand kan blijven, wijzigt zij deze uitspraak en bepaalt de centrale
beroepscommissie seksuele intimidatie van de KNVB of de betrokkene wordt vrijgesproken, dan wel ter zake van welke
overtreding welke straf aan de betrokkene wordt opgelegd.
6. Bij het bepalen van de straf en de strafmaat worden zoveel mogelijk in gelijksoortige zaken dezelfde maatstaven aangelegd.
7. Het tuchtrechtelijk orgaan doet na de beëindiging van de mondelinge behandeling zo spoedig mogelijk uitspraak en in ieder geval
niet later dan vier weken nadat de mondelinge behandeling is gesloten.
8. Het tuchtrechtelijk orgaan doet altijd schriftelijk uitspraak en motiveert haar uitspraak op een wijze die in relatie tot de overtreding
passend is te achten. Het tuchtrechtelijk orgaan kan ook een mondelinge uitspraak doen en deze nadien op schrift stellen.
9. Een uitspraak wordt ondertekend door de voorzitter en door de secretaris. De voorzitter en de secretaris kunnen de uitspraak
elektronisch ondertekenen mits kort nadien een door hen handmatig ondertekende uitspraak wordt verstrekt.
10. Wanneer de feiten of omstandigheden van de behandelde zaak hiertoe aanleiding geven, kan het tuchtrechtelijk orgaan aan het
bondsbestuur aanbevelingen doen, die gericht zijn op het veranderen van een situatie of het nemen van preventieve maatregelen.
11. De kosten van de behandeling van de aangifte ter zake van seksuele intimidatie komen ten laste van de KNVB, tenzij het
tuchtrechtelijk orgaan aanleiding ziet om de kosten geheel of gedeeltelijk ten laste van de aangever of de betrokkene te brengen.
Wanneer er sprake is van een valse aangifte brengt het bevoegde tuchtrechtelijk orgaan de kosten van het behandelen van de
tuchtzaak ten laste van degene die de valse aangifte heeft gedaan.
De kosten betreffen de kosten van de huur van de zittingsruimte en de kosten van bijstand van het secretariaat, alsmede de in
redelijkheid gemaakte kosten van getuigen en deskundigen. Wanneer met betrekking tot de kosten een uitspraak is gedaan, is
degene die in de kosten is veroordeeld gehouden deze aan de KNVB te voldoen.
12. Wanneer een uitspraak betrekking heeft op een onbevoegdheid of een niet-ontvankelijkheid, zoals bedoeld in artikel 8 van dit
reglement, geschiedt de kostenveroordeling op de wijze zoals is bepaald in artikel 8 lid 6 van dit reglement.
13. De secretaris zendt de uitspraak per aangetekende brief. Op verzoek van een partij zendt de secretaris de uitspraak per e-mail.
14. Wanneer een uitspraak een kennelijke vergissing bevat kan het bondsbestuur of de betrokkene het tuchtrechtelijk orgaan
schriftelijk verzoeken de uitspraak op het betreffende onderdeel te herstellen. Het tuchtrechtelijk orgaan kan ook zelf een
kennelijke vergissing achteraf herstellen.
In beide gevallen stelt het tuchtrechtelijk orgaan de andere partij - of wanneer het tuchtrechtelijk orgaan zelf wenst te herstellen het bondsbestuur en de betrokkene in de gelegenheid schriftelijk te reageren met inachtneming van de in artikel 7 lid 2 van dit
reglement vermelde termijnen. Het tuchtrechtelijk orgaan bepaalt of een mondelinge behandeling plaatsvindt. De hersteluitspraak
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van de het tuchtrechtelijk orgaan geschiedt schriftelijk. Van de hersteluitspraak van het tuchtrechtelijk orgaan staat geen beroep
open.
Artikel 16 - Beroep
1. Degene die aangifte heeft gedaan en de betrokkene kunnen van een uitspraak van de centrale tuchtcommissie seksuele
intimidatie van de KNVB beroep instellen bij de centrale beroepscommissie seksuele intimidatie van de KNVB. Het beroep kan
alleen worden ingediend door de degene die aangifte heeft gedaan of door de betrokkene zelf of door hun raadsman of wettelijk
vertegenwoordiger. Wanneer degene die aangifte doet of de betrokkene verstandelijk of zintuiglijk gehandicapt is, onder curatele
staat of een mentor diens belangen behartigt, is degene die diens belangen behartigt ook bevoegd beroep in te stellen.
2. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt vier weken na de datum van ontvangst van de uitspraak van de
centrale tuchtcommissie seksuele intimidatie van de KNVB, die geacht wordt twee dagen na de datum van verzending te zijn
gelegen, tenzij de betrokkene overtuigend aannemelijk kan maken dat hij niet eerder van de uitspraak van de seksuele intimidatie
heeft kunnen kennis nemen. Wanneer de uitspraak voordien per e-mail is toegezonden vangt de beroepstermijn aan vanaf de
datum waarop de uitspraak per aangetekende brief is toegezonden.
3. Het beroep wordt schriftelijk en gemotiveerd ingesteld. Het beroepschrift wordt per aangetekende brief toegezonden aan de KNVB
waarna het wordt doorgezonden aan de centrale beroepscommissie seksuele intimidatie van de KNVB. Als datum van ontvangst,
geldt de datum waarop de KNVB het beroepschrift heeft ontvangen.
4. Wanneer het beroep niet namens een in lid 1 van dit artikel bedoelde persoon is ingesteld, deelt de centrale beroepscommissie
seksuele intimidatie van de KNVB dit aan degene die aangifte heeft gedaan of betrokkene mee en stelt zij degene die aangifte
heeft gedaan of betrokkene binnen een nieuw te stellen termijn in de gelegenheid alsnog zelf beroep in te stellen.
Artikel 17 - Tenuitvoerlegging
1. Het bondsbestuur ziet toe op de tenuitvoerlegging van straffen.
2. De betrokkene en andere aangeslotenen zijn verplicht hun medewerking aan de tenuitvoerlegging van een straf te verlenen. Het
daarmede in gebreke blijven levert een overtreding op die wordt behandeld door het bevoegde tuchtrechtelijk orgaan van de KNVB
krachtens het Reglement Buitengewone Tuchtrechtspraak, het Reglement Tuchtrechtspaak Amateurvoetbal of het Reglement
Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal.
3. De tenuitvoerlegging van een door een tuchtrechtelijk orgaan opgelegde straf vangt aan op de datum waarop het uitspraak doet,
tenzij in de uitspraak anders is bepaald.
4. Het instellen van beroep schort de tenuitvoerlegging van een straf niet op. Op verzoek van de betrokkene kan de voorzitter van de
centrale beroepscommissie seksuele intimidatie van de KNVB de tenuitvoerlegging van een straf tijdens de behandeling van het
beroep opschorten. Het verzoek tot het opschorten van de straf kan tegelijk worden gedaan met het indienen van een
beroepschrift, maar niet eerder. De voorzitter doet op het verzoek schriftelijk uitspraak, welke uitspraak de centrale
beroepscommissie seksuele intimidatie van de KNVB niet bindt bij het eindoordeel.
5. Indien een uitspraak is gedaan waartegen geen beroep meer openstaat, kan de betrokkene om gehele of gedeeltelijke herziening
verzoeken op grond van nieuwe feiten of omstandigheden, die - waren deze tijdens de behandeling van de zaak door het
tuchtrechtelijk orgaan bekend geweest - met een grote mate van zekerheid tot een vrijspraak of een veel lichtere straf zouden
hebben geleid. Een dergelijk verzoek tot herziening dient door de betrokkene schriftelijk en gemotiveerd ingediend te worden bij
het tuchtrechtelijk orgaan dat de zaak het laatst in behandeling heeft gehad. Het verzoek tot herziening schort de tenuitvoerlegging
van een straf niet op.
6. Indien het bevoegde tuchtrechtelijk orgaan het verzoek tot herziening gegrond acht, vernietigt het de uitspraak waarvan herziening
is gevraagd en geeft het een nieuwe uitspraak. Indien het bevoegde tuchtrechtelijk orgaan het verzoek ongegrond acht, wijst het
dit in een met redenen omklede uitspraak af. Tegen de uitspraak van het bevoegde tuchtrechtelijk orgaan is geen verweer of
beroep mogelijk.
7. Met uitzondering van de berisping, kan het bondsbestuur in bijzondere gevallen nadat ten minste twee derden van een straf is
ondergaan na een schriftelijk verzoek van de betrokkene het restant kwijtschelden. Het bondsbestuur kan aan het kwijtschelden
van bedoeld restant voorwaarden verbinden, nadat het bondsbestuur over de eventueel daaraan te verbinden voorwaarden het
tuchtrechtelijk orgaan heeft gehoord dat de zaak het laatst in behandeling heeft gehad.
Artikel 18 - Registratie straf seksuele intimidatie
1. Behalve bij een berisping leidt een tuchtrechtelijke veroordeling tot registratie van de betrokkene, zijn persoonsgegevens en de
gegevens van de tuchtzaak in het Registratiesysteem seksuele intimidatie van NOC*NSF conform het Protocol registratiesysteem
in de sport van NOC*NSF. Die registratie is geen straf in de zin van dit artikel.
2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde registratie vindt niet plaats wanneer de betrokkene de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft
bereikt, tenzij sprake is van een strafrechtelijke veroordeling in welk geval ook veroordeelden jonger dan 16 jaar worden
opgenomen in het registratiesysteem.
3. De secretaris zendt de uitspraak zo spoedig mogelijk aan de registratiekamer van NOC*NSF. Tevens stelt de secretaris binnen vijf
werkdagen nadat hij de tuchtrechtelijke uitspraak aan de registratiekamer van NOC*NSF heeft toegezonden de betrokkene hiervan
schriftelijk per gewone post en bij aangetekende brief op de hoogte. Van een registratie naar aanleiding van een uitspraak van een
tuchtrechtelijk orgaan staat voor de betrokkene geen mogelijkheid van beroep open.
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4. Wanneer ter zake van seksuele intimidatie door de strafrechter aan een aangeslotene een onvoorwaardelijke straf is opgelegd, is
de aangeslotene gehouden de strafrechtelijke uitspraak aan het bondsbestuur ter hand te stellen. In dat geval maar ook wanneer
het bondsbestuur uit andere hoofde over een bedoelde uitspraak van de strafrechter beschikt, zendt het bondsbestuur die
uitspraak per omgaand aan de centrale tuchtcommissie seksuele intimidatie van de KNVB met het verzoek te beoordelen of de
door de strafrechter opgelegde straf is opgelegd in het kader van seksuele intimidatie zoals bedoeld in artikel 3 lid 4 van dit
reglement.
5. De centrale tuchtcommissie seksuele intimidatie van de KNVB beslist zo spoedig mogelijk over het in lid 4 van dit artikel bedoelde
verzoek, waarna de secretaris de uitspraak per gewone post en als aangetekende brief toezendt aan de betrokkene.
6. De betrokkene en het bondsbestuur kunnen van deze uitspraak binnen vier weken na de datum van ontvangst van de uitspraak
van de centrale tuchtcommissie seksuele intimidatie van de KNVB in beroep gaan bij de centrale beroepscommissie seksuele
intimidatie van de KNVB.
7. De centrale beroepscommissie seksuele intimidatie van de KNVB behandelt het beroep binnen vier weken en doet zo spoedig
mogelijk nadien schriftelijk uitspraak, waarna de secretaris de uitspraak per gewone post en als aangetekende brief toezendt aan
de betrokkene. Van de uitspraak van de centrale beroepscommissie seksuele intimidatie van de KNVB staat geen beroep open.
8. Wanneer de centrale tuchtcommissie seksuele intimidatie van de KNVB of in beroep de centrale beroepscommissie seksuele
intimidatie van de KNVB van oordeel is dat de door de strafrechter opgelegde straf betrekking heeft op seksuele intimidatie zoals
bedoeld in artikel 3 lid 4 van dit reglement, zendt de secretaris de onherroepelijke uitspraak per omgaand aan de registratiekamer
van NOC*NSF.
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Artikel 1 – Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
1.
Aangeslotene: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die is gebonden aan de Statuten, reglementen en besluiten van de
KNVB, dan wel van een bij de KNVB aangesloten rechtspersoon.
2.
Seksuele intimidatiezaken: mogelijke overtredingen van het Reglement Seksuele Intimidatie KNVB.
3.
Tuchtrechtelijk orgaan: (in eerste aanleg) de centrale tuchtcommissie seksuele intimidatie van de KNVB en (in beroep) de
centrale beroepscommissie seksuele intimidatie van de KNVB.
Artikel 2 – Reglement Centrale Tuchtrechtspraak Seksuele Intimidatie KNVB
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 en 9 van de Statuten en artikel 2 lid 1 van het Reglement Seksuele Intimidatie KNVB
geschiedt de tuchtrechtspraak in seksuele intimidatiezaken uitsluitend krachtens dit reglement en het Reglement Seksuele Intimidatie
KNVB.
Artikel 3 – Commissies met een rechtsprekende taak
De tuchtrechtspraak krachtens artikel 2 van dit reglement is met uitsluiting van andere organen voorbehouden aan:
a.
de centrale tuchtcommissie seksuele intimidatie van de KNVB;
b.
de centrale beroepscommissie seksuele intimidatie van de KNVB.
Artikel 4 – Centrale tuchtcommissie seksuele intimidatie van de KNVB en centrale beroepscommissie seksuele intimidatie
van de KNVB
1.
De centrale tuchtcommissie seksuele intimidatie van de KNVB en de centrale beroepscommissie seksuele intimidatie van de
KNVB hebben hun zetel in het bondsbureau en bestaan elk uit ten minste drie leden:
a. een algemeen voorzitter die de hoedanigheid van meester in de rechten bezit;
b. ten minste twee leden met een medische vooropleiding en/of een gedragswetenschappelijke achtergrond.
2.
De leden van het tuchtrechtelijk orgaan worden op voordracht van het bondsbestuur of ten minste vijf bondsafgevaardigden
benoemd door de bondsvergadering. De algemeen voorzitter van het tuchtrechtelijk orgaan wordt in hoedanigheid benoemd.
3.
De leden van het tuchtrechtelijk orgaan worden benoemd voor de duur van drie jaren, met dien verstande dat voor zover
mogelijk jaarlijks een derde van de leden aftreedt, volgens een door het tuchtrechtelijk orgaan op te maken rooster. Afgetreden
leden kunnen terstond worden herbenoemd met dien verstande dat de totale zittingstermijn ten hoogste twaalf jaren bedraagt.
4.
De leden treden, behoudens het bepaalde in lid 5 van dit artikel, in functie met ingang van de dag volgende op die van de
bondsvergadering waarop zij zijn benoemd tot en met de dag waarop de derde daaropvolgende bondsvergadering wordt
gehouden.
5.
In geval van een tussentijdse vacature zal het bondsbestuur schriftelijk een nieuw lid aan de leden van de bondsvergadering
voordragen. Indien geen der stemgerechtigde leden bezwaar maakt binnen de door het bondsbestuur gestelde termijn, wordt het
nieuwe lid aangesteld door het bondsbestuur en zal het in de eerstvolgende bondsvergadering formeel worden benoemd. Het
aldus benoemde lid neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
6.
De directie voorziet in de secretariaatsbijstand ten behoeve van het tuchtrechtelijk orgaan. De secretaris van het tuchtrechtelijk
orgaan dient te beschikken over een juridische vooropleiding.
Artikel 5 – Algemeen voorzitter van de centrale tuchtcommissie seksuele intimidatie van de KNVB en de centrale
beroepscommissie seksuele intimidatie van de KNVB
De algemeen voorzitter van de centrale tuchtcommissie seksuele intimidatie van de KNVB en de centrale beroepscommissie seksuele
intimidatie van de KNVB:
a.
coördineert de werkzaamheden van het tuchtrechtelijk orgaan waarvan hij algemeen voorzitter is;
b.
adviseert het bondsbestuur onder meer over de samenstelling van het tuchtrechtelijk orgaan waarvan hij algemeen voorzitter is;
c.
bevordert waar mogelijk de uniformiteit van de uitspraken van het tuchtrechtelijk orgaan waarvan hij algemeen voorzitter is.
Artikel 6 – Samenstelling van de behandelende centrale tuchtcommissie seksuele intimidatie van de KNVB en de centrale
beroepscommissie seksuele intimidatie van de KNVB
1.
De behandeling van zaken door het tuchtrechtelijk orgaan geschiedt door drie leden.
2.
Deze leden, van wie er een als voorzitter optreedt, worden aangemerkt als de centrale tuchtcommissie seksuele intimidatie van
de KNVB respectievelijk de centrale beroepscommissie seksuele intimidatie van de KNVB.
3.
Het lid dat als voorzitter optreedt, dient de hoedanigheid van meester in de rechten te bezitten.
Artikel 7 – Absolute onverenigbaarheden
1.
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 37 lid 4 van de Statuten geldt dat het lidmaatschap van het tuchtrechtelijk orgaan
eveneens niet verenigbaar is met:
a. het lidmaatschap van de reglementscommissie.
b. het lidmaatschap van de adviescommissie tuchtrecht betaald voetbal.
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c. het lidmaatschap van een scheidsrechterscommissie of een werkcommissie daarvan.
d. een bestuursfunctie bij een club.
e. een functie in het bestuur of als werknemer van een belangenorganisatie in het voetbal.
f. een functie van werknemer bij de KNVB.
Het is een lid van het tuchtrechtelijk orgaan niet toegestaan als scheidsrechter en/of waarnemer op te treden.
a. De leden van de centrale tuchtcommissie seksuele intimidatie van de KNVB kunnen geen lid zijn van de centrale
beroepscommissie seksuele intimidatie van de KNVB.
b. De leden van de centrale beroepscommissie seksuele intimidatie van de KNVB kunnen geen lid zijn van de centrale
tuchtcommissie seksuele intimidatie van de KNVB.

Artikel 8 – Relatieve onverenigbaarheden
1.
De leden van het tuchtrechtelijk orgaan mogen niet aan de behandeling van een zaak deelnemen indien zij direct of indirect bij
de zaak betrokken zijn, zulks ter beoordeling van de algemeen voorzitter van het betreffende tuchtrechtelijk orgaan:
a. hetzij persoonlijk;
b. hetzij door een van hun functies;
c. hetzij als lid van een betaaldvoetbalorganisatie, amateurvereniging of regionale jeugdopleiding of door het bestuur
amateurvoetbal erkende stichting uitkomend in de Women’s BeNe League.
2.
De leden van het tuchtrechtelijk orgaan, die met de behandeling van een bepaalde zaak zijn belast, zijn verplicht af te zien van
de behandeling, indien zij op persoonlijke gronden onvoldoende objectief tegenover die zaak staan.
Artikel 9 - Uitsluiting aansprakelijkheid
De KNVB, de leden van het bondsbestuur, de stemgerechtigde leden van de bondsvergadering, de leden van het tuchtrechtelijk
orgaan en de secretarissen zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voor partijen of derden uit een uitspraak
voortvloeien.
Artikel 10 – Publicatie
1.
Onherroepelijke uitspraken van het tuchtrechtelijk orgaan en opgelegde voorlopige maatregelen als bedoeld in artikel 13 van het
Reglement Seksuele Intimidatie KNVB worden als volgt gepubliceerd:
a. via het door het bestuur amateurvoetbal voor publicatie aangewezen medium, dan wel op een andere door de
verenigingsraad amateurvoetbal te bepalen wijze, indien de aangeslotene is toegelaten tot, dan wel ressorteert onder de
sectie amateurvoetbal;
b. via het door het bestuur betaald voetbal voor publicaties aangewezen medium, indien de aangeslotene is toegelaten tot, dan
wel ressorteert onder de sectie betaald voetbal.
2.
Wanneer de uitspraak wordt gepubliceerd, worden de initialen en de woonplaats van de aangeslotene vermeld tenzij het
tuchtrechtelijk orgaan in de uitspraak heeft beslist dat met een andere wijze van vermelding kan worden volstaan.
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Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen, Opleidingsvergoeding en
Solidariteitsbijdrage
Voor onbepaalde tijd vastgesteld in de bondsvergadering van 15 juni 1987 en laatstelijk gewijzigd in de bondsvergadering
van 1 december 2015.
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Titel 1: Algemene bepalingen
Artikel 1 – Reikwijdte
1. Dit reglement is van toepassing op:
a. de overschrijving van een contractspeler naar een amateurvereniging waarbij hij aan bindende wedstrijden wenst deel te
nemen;
b. de overschrijving van een amateurspeler van een amateurvereniging naar een betaaldvoetbalorganisatie, die bij die
betaaldvoetbalorganisatie een spelerscontract heeft gesloten;
c. de overschrijving van een jeugdspeler uitkomend als amateur voor een betaaldvoetbalorganisatie naar een andere
betaaldvoetbalorganisatie waarmee hij een spelerscontract heeft gesloten;
d. de overschrijving van een amateurspeler van een amateurvereniging naar een betaaldvoetbalorganisatie waar hij als
amateurspeler zal uitkomen in competities van de sectie betaald voetbal.
2. Onverminderd het in lid 1 bepaalde is dit reglement inzake de solidariteitsbijdrage ook van toepassing op de overschrijving van
een contractspeler van een betaaldvoetbalorganisatie naar een andere betaaldvoetbalorganisatie.
3. De deelnemende leden als genoemd in artikel 1 lid 1 van het Reglement Gezamenlijke Jeugdopleiding worden voor de
toepassing van dit reglement overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 onder e van het Reglement Gezamenlijke Jeugdopleiding
als één betaaldvoetbalorganisatie aangemerkt.
Artikel 2 – Gerechtigdheid tot deelname aan wedstrijden
Een amateurspeler is speelgerechtigd voor een club, indien hij voldoet aan hetgeen te dien aanzien is bepaald in de Statuten en
reglementen, in het bijzonder in het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal respectievelijk het Reglement Wedstrijden Betaald
Voetbal.
Artikel 3 – Opleidingsvergoeding
Een betaaldvoetbalorganisatie is een opleidingsvergoeding verschuldigd overeenkomstig het bepaalde in dit reglement aan de clubs
waarbij de speler gedurende zijn opleidingsperiode als speelgerechtigd lid is geregistreerd geweest, indien:
a. de speler is uitgekomen in vijf bindende wedstrijden van het eerste elftal van die betaaldvoetbalorganisatie, of;
b. de speler een spelerscontract heeft gesloten met die betaaldvoetbalorganisatie, of
c. de speler met die betaaldvoetbalorganisatie een opvolgend spelerscontract heeft gesloten;
voor het einde van het seizoen waarin de speler de leeftijd van 22 jaar heeft bereikt.
De inhoud van dit artikel is niet van toepassing op spelers die uitkomen in de Women’s BeNe League.
Artikel 4 – Solidariteitsbijdrage
Indien een contractspeler gedurende de looptijd van een spelerscontract wordt overgeschreven naar een andere
betaaldvoetbalorganisatie, zal door laatstgenoemde betaaldvoetbalorganisatie als solidariteitsbijdrage 5% van de overeengekomen
vergoeding, niet zijnde de opleidingsvergoeding als bedoeld in artikel 3 van dit reglement, in mindering worden gebracht op de met de
verlatende betaaldvoetbalorganisatie overeengekomen vergoeding. De 5% solidariteitsbijdrage zal worden verdeeld onder de clubs,
waarbij de speler tussen zijn twaalfde en drieëntwintigste jaar als speelgerechtigd lid geregistreerd is geweest, een en ander
overeenkomstig de bepalingen van dit reglement.

Titel 2: Overschrijvingsbepalingen
Artikel 5 – Procedure
Onverminderd overige van toepassing zijnde bepalingen, geldt voor een overschrijving het navolgende:
1. a. De speler dient overschrijving persoonlijk aan te vragen door middel van indiening van het voorgeschreven model van het
overschrijvingsformulier;
b. De speler dient het overschrijvingsformulier:
volledig in te vullen;
zelf te ondertekenen;
door de twee betrokken clubs te laten ondertekenen; en
in te dienen, tegelijk met zijn ledenmutatiekaart, bij het bondsbestuur.
2. Een aanvraag kan slechts worden gehonoreerd, indien de aanvrager kan aantonen dat hij heeft voldaan aan zijn financiële
verplichtingen tegenover de te verlaten club.
Onder financiële verplichtingen wordt hier verstaan:
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de door de KNVB ten laste van deze club gebrachte persoonlijke boetes en kosten, die door de speler moeten worden
voldaan;
contributieverplichtingen.
Ten behoeve van de registratie van de speler bij diens nieuwe club dient een spelerspaspoort te worden overgelegd aan de
nieuwe club. Dit spelerspaspoort bevat de navolgende gegevens:
a. naam speler;
b. geboortedatum speler;
c. nationaliteit speler;
d. clubs waarbij de speler als speelgerechtigd lid geregistreerd is geweest, met vermelding van de desbetreffende seizoenen of
gedeeltes daarvan.

Artikel 6 – Beperking speelgerechtigdheid
1. Een amateurspeler die gerechtigd is uit te komen voor een club, mag niet deelnemen aan trainingen of wedstrijden van een
andere club, tenzij het hierna in lid 2 of lid 3 bepaalde van toepassing is.
2. Een amateurspeler mag met in achtneming van artikel 14 lid 2, tweede volzin van het Algemeen Reglement deelnemen aan
trainingen en niet bindende wedstrijden van een andere club, indien hij schriftelijk toestemming heeft verkregen van de club
waarvoor hij speelgerechtigd is.
3. Een amateurspeler aan wie nog geen overschrijving is verleend mag in de periode van 1 juni tot en met 1 juli bij zijn nieuwe club
deelnemen aan trainingen en niet bindende wedstrijden, indien een overschrijvingsformulier het bondsbureau heeft bereikt en de
competitie van de te verlaten club is beëindigd.
Artikel 7 – Intrekking overschrijving
1. Het bondsbestuur kan bij overtreding van het in artikel 6 van dit reglement bepaalde besluiten een verzoek om overschrijving niet
in behandeling te nemen of om overschrijving te weigeren, dan wel een reeds verleende overschrijving in trekken, onverminderd
de mogelijkheid van tuchtrechtelijke maatregelen.
2. Het bondsbestuur kan het besluit tot verlening van een overschrijving intrekken, indien naderhand mocht blijken dat het
overschrijvingsformulier niet naar waarheid is ingevuld.
3. Een aangevraagde of reeds verleende overschrijving kan op verzoek van de aanvrager worden ingetrokken.
Aan een dergelijk verzoek om intrekking kan slechts worden voldaan, nadat een door verzoeker ingevuld en ondertekend
intrekkingsformulier bij het bondsbureau is ontvangen en:
a. verzoeker kan aantonen dat hij heeft voldaan aan zijn financiële verplichtingen tegenover de nieuwe club zowel inzake door
de KNVB ten laste van deze club gebrachte persoonlijke boetes en kosten, die door hem moeten worden voldaan, als inzake
contributieverplichtingen; en
b. verzoeker nog niet is uitgekomen in een bindende wedstrijd van een elftal van zijn nieuwe club.
4. Indien een aanvraag om overschrijving is ingetrokken, kan in de overschrijvingsperiode, waarin de aanvraag gedaan werd, een
nieuwe aanvraag van dezelfde speler niet in behandeling worden genomen, behoudens in het geval hij een spelerscontract heeft
getekend bij een betaaldvoetbalorganisatie.
5. Indien een reeds verleende overschrijving wordt ingetrokken, is de amateurspeler vanaf de datum waarop het besluit tot
toewijzing van het intrekkingsverzoek is genomen, weer speelgerechtigd voor de vorige club.
6. Aan een amateurspeler kan, behoudens het bepaalde in artikel 8 lid 4 onder b en in artikel 10 van dit reglement, slechts eenmaal
per verenigingsjaar overschrijving worden verleend.
Artikel 8 – De termijnen voor indiening van een aanvraag en aanvang speelgerechtigdheid
1. Een aanvraag om overschrijving moet ingediend zijn vóór 15 juli.
2. a. Indien overschrijving wordt verleend aan een speler als genoemd in artikel 1 lid 1 onder a van dit reglement wordt hij
speelgerechtigd uiterlijk een maand na de datum waarop het verzoek tot overschrijving het bondsbureau heeft bereikt, doch
niet voor 1 augustus daaropvolgend.
b. Indien overschrijving wordt verleend aan een speler als genoemd in artikel 1 lid 1 onder b, c en d van dit reglement wordt hij
speelgerechtigd per 15 juli na indiening van de aanvraag.
3. Is de overschrijving verleend aan een geschorste of uitgesloten speler, dan wordt deze eerst speelgerechtigd voor zijn nieuwe
club na het einde van zijn schorsing of uitsluiting.
4. Overschrijving kan bovendien met inachtneming van het bepaalde in het Reglement Amateurvoetbal en het Reglement Betaald
Voetbal, alsmede UEFA- en/of FIFA-bepalingen, uiterlijk een maand nadat de aanvraag is ontvangen, worden verleend aan:
a. een amateurspeler, die uitsluitend in het buitenland aan bindende wedstrijden heeft deelgenomen;
b. een speler van een club, die is ontbonden of niet meer met enig team of elftal aan een competitie deelneemt;
c. een amateurspeler, die gedurende ten minste 12 aan de aanvraag voorafgaande maanden niet voor een club aan bindende
wedstrijden heeft deelgenomen en nimmer enige betaling van zijn club heeft ontvangen voor zijn deelnemen aan het
voetbalspel, tenzij hij valt onder het bepaalde in artikel 5 lid 2 onder a van het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal.
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Artikel 9 – Behandeling verzoeken tot overschrijving
1. Overschrijving wordt verleend door het bondsbestuur. Het bondsbestuur kan deze bevoegdheid delegeren aan een sectiebestuur.
2. Indien het verzoek om overschrijving naar een club het bondsbureau bereikt na de eerste vrijdag van de maand maart van het
desbetreffende verenigingsjaar, kan overschrijving slechts worden verleend onder de beperkende bepaling, dat voor de club,
waarvoor men wenst te gaan spelen, niet mag worden deelgenomen aan bindende wedstrijden van een van de elftallen
uitkomend in de competitie van de sectie amateurvoetbal in het lopende verenigingsjaar.
3. Overschrijving van een amateurspeler naar een betaaldvoetbalorganisatie, binnen de periode gelegen tussen de eerste vrijdag
van de maand maart en de eerste dag van de maand juli van dat kalenderjaar, kan slechts worden verleend onder de beperkende
bepaling dat de amateurspeler gedurende die periode niet gerechtigd is aan bindende wedstrijden van een van de elftallen
uitkomende in de competitie van de sectie betaald voetbal van zijn nieuwe betaaldvoetbalorganisatie deel te nemen.
Artikel 10 – Dispensatie
In bijzondere gevallen kan het bondsbestuur dispensatie verlenen van de in deze titel voorkomende overschrijvingsbepalingen. Het
bondsbestuur stelt hiervoor richtlijnen vast.

Titel 3: Opleidingsvergoeding
Artikel 11 – Opleidingsperiode
Voor het berekenen van de opleidingsvergoeding, genoemd in artikel 3 van dit reglement, geldt dat de opleidingsperiode maximaal
twaalf jaar bedraagt:
de periode tot en met het verenigingsjaar waarin een speler negen jaar wordt, geldt hierbij als één opleidingsjaar;
voor de periode daarna geldt elk verenigingsjaar tot en met het verenigingsjaar waarin de speler twintig jaar wordt telkens als één
opleidingsjaar.
Artikel 12 – Verschuldigdheid en meldingsplicht
1. De opleidingsvergoeding genoemd in artikel 3 van dit reglement is door een betaaldvoetbalorganisatie verschuldigd voor de
speler:
a. die in vijf bindende wedstrijden van het eerste elftal is uitgekomen in de periode tot het einde van het seizoen waarin de
speler de leeftijd van 22 jaar heeft bereikt;
b. met wie de betaaldvoetbalorganisatie een spelerscontract heeft gesloten in de periode tot het einde van het seizoen waarin
de speler de leeftijd van 22 jaar heeft bereikt. Voor de vaststelling van de datum waarop een spelerscontract is gesloten is de
datum van ondertekening van het spelerscontract bepalend of de ingangsdatum van het spelerscontract indien deze datum
op een eerder tijdstip ligt.
c. met wie de betaaldvoetbalorganisatie een volgend spelerscontract heeft gesloten, in de periode tot het einde van het seizoen
waarin de speler de leeftijd van 22 jaar heeft bereikt, doch alleen indien zijn oude club hem niet later dan 60 dagen voor de
overeengekomen einddatum van het met hem gesloten spelerscontract een nieuw spelerscontract heeft aangeboden waarbij
het basisjaarinkomen, exclusief premies en tekengeld, minimaal gelijk is aan het basisjaarinkomen, exclusief premies en
tekengeld, als in het laatste jaar van het met hem gesloten spelerscontract. In afwijking van het gestelde onder b is in dit
geval bepalend voor de vaststelling van de datum waarop een spelerscontract is gesloten, de datum waarop de speler
speelgerechtigd is verklaard voor zijn nieuwe club.
2. a. De opleidingsvergoeding komt ten goede aan alle clubs waarvoor de speler speelgerechtigd is geweest gedurende de
opleidingsperiode.
b. In afwijking van het onder a bepaalde, komt in gevallen als genoemd in lid 1 onder c de opleidingsvergoeding uitsluitend ten
goede aan de laatste club waarbij de speler als speelgerechtigd lid geregistreerd is geweest.
3. Is éénmaal een opleidingsvergoeding verschuldigd, dan is hiermee, met uitzondering van het bepaalde in lid 1 onder c, de
vergoedingsplicht in verband met een volgende overschrijving van die speler vervallen.
4. a. De hoogte van een door een club te ontvangen opleidingsvergoeding bedraagt € 1.490,- per opleidingsjaar dat de speler bij
de desbetreffende club als speelgerechtigde speler geregistreerd is geweest. Indien de speler in een opleidingsjaar bij meer
dan een club speelgerechtigd is geweest, hebben de desbetreffende clubs naar rato van het aantal maanden dat de speler
bij die club speelgerechtigd was, recht op de opleidingsvergoeding.
b. Het onder a genoemde bedrag wordt elke drie jaar herzien, voor het eerst op 1 juli 2017, overeenkomstig het
consumentenprijsindexcijfer, CPI-alle huishoudens, zoals jaarlijks gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek,
in die periode van drie jaar. Als peildatum geldt telkens 1 januari van het eerste jaar van de laatst verstreken periode van drie
jaar.
5. Een betaaldvoetbalorganisatie is verplicht schriftelijk aan de KNVB te melden dat zich een situatie als vermeld in lid 1 onder a tot
en met c heeft voorgedaan. Deze melding dient binnen veertien dagen na de vijfde wedstrijd c.q. het sluiten van het
spelerscontract plaats te vinden.
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Artikel 13 – Betaling
1. Een betaaldvoetbalorganisatie die ingevolge dit reglement een opleidingsvergoeding verschuldigd is, moet deze hebben voldaan
aan de rechthebbende club(s) binnen dertig dagen nadat de speler:
a. is uitgekomen in de vijfde wedstrijd als genoemd in artikel 3 onder a van dit reglement of
b. een spelerscontract heeft ondertekend als genoemd in artikel 3 onder b van dit reglement; of
c. een opvolgend spelerscontract heeft ondertekend als genoemd in artikel 3 onder c van dit reglement.
2. Indien een betaaldvoetbalorganisatie niet voldoet aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel, dan betaalt de KNVB de rechthebbende
club(s) op eerste verzoek en ontstaat er een vordering van de KNVB op de betaaldvoetbalorganisatie. Het verzoek dient
schriftelijk bij het bondsbestuur te worden ingediend onder vermelding van de gronden waarop de aanspraak is gebaseerd.

Titel 4: Solidariteitsbijdrage
Artikel 14 – Berekening solidariteitsbijdrage
1. Indien een contractspeler gedurende de looptijd van zijn spelerscontract wordt overgeschreven naar een andere
betaaldvoetbalorganisatie, wordt de 5% als solidariteitsbijdrage als genoemd in artikel 4 van dit reglement, conform onderstaande
verdeling verdeeld onder de clubs waarbij de speler als spelend lid geregistreerd is geweest:
a. verenigingsjaar waarin de speler 12 jaar is geworden: 5%;
b. verenigingsjaar waarin de speler 13 jaar is geworden: 5%;
c. verenigingsjaar waarin de speler 14 jaar is geworden: 10%;
d. verenigingsjaar waarin de speler 15 jaar is geworden: 10%;
e. verenigingsjaar waarin de speler 16 jaar is geworden: 10%;
f. verenigingsjaar waarin de speler 17 jaar is geworden: 10%;
g. verenigingsjaar waarin de speler 18 jaar is geworden: 10%;
h. verenigingsjaar waarin de speler 19 jaar is geworden: 10%;
i. verenigingsjaar waarin de speler 20 jaar is geworden: 10%;
j. verenigingsjaar waarin de speler 21 jaar is geworden: 10%;
k. verenigingsjaar waarin de speler 22 jaar is geworden: 10%.
De verdeling vindt plaats naar rato van het aantal maanden dat een speler als spelend lid bij de rechthebbende club geregistreerd
is geweest.
2. a. Indien een contractspeler:
de leeftijd van 23 jaar nog niet heeft bereikt en/of
een gedeelte van zijn opleiding bij een buitenlandse club en/of een club die niet langer lid is van de KNVB als genoemd
in artikel 6 lid 1 van de Statuten heeft genoten,
wordt de solidariteitsbijdrage als genoemd in artikel 4 van dit reglement, in afwijking van artikel 14 lid 1 van dit reglement,
verminderd met een half procent per jaar voor elk jaar dat de speler:
1. jonger is dan 23 jaar en/of
2. een opleiding bij een buitenlandse club en/of een club die niet langer lid is van de KNVB heeft genoten.
b. Voor de jaren dat de speler 12 en 13 jaar is, wordt de solidariteitsbijdrage verminderd met een kwart procent.
c. Indien sprake is van de situatie genoemd in dit lid onder a tweede gedachtestreepje, vindt, indien van toepassing, de
verdeling per verenigingsjaar plaats naar rato van het aantal maanden dat de speler als spelend lid bij de buitenlandse club
en/of de club die niet langer lid is van de KNVB geregistreerd is geweest ten opzichte van het aantal maanden dat hij in
Nederland als spelend lid geregistreerd is geweest.
3. De betaaldvoetbalorganisatie waarvan de speler wordt overgeschreven, is verplicht binnen veertien dagen na overschrijving van
de speler schriftelijk aan de KNVB te melden tot welke vergoeding zij gerechtigd is ten gevolge van de voortijdige beëindiging van
het spelerscontract met de over te schrijven speler.
Artikel 15 – Betaling
1. Een betaaldvoetbalorganisatie die ingevolge dit reglement een solidariteitsbijdrage verschuldigd is, moet deze hebben voldaan
aan de rechthebbende club(s) binnen dertig dagen na overschrijving van de speler.
2. Indien een betaaldvoetbalorganisatie niet voldoet aan het in lid 1 bepaalde, dan betaalt de KNVB de rechthebbende club(s) op
eerste verzoek en ontstaat er een vordering van de KNVB op de betaaldvoetbalorganisatie. Het verzoek dient schriftelijk bij het
bondsbestuur te worden ingediend onder vermelding van de gronden waarop de aanspraak is gebaseerd.

Titel 5: Slotbepalingen
Artikel 16
Overtreding van het bepaalde in dit reglement wordt voorgelegd aan het bevoegde tuchtrechtelijke orgaan.
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Artikel 17
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bondsbestuur.
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Artikel 1 – Organisatie
1. De landelijke jeugdcompetities voor A-, B- en C-junioren worden ingedeeld in divisies.
2. Dit reglement is uitsluitend van toepassing op spelers en elftallen uitkomend in de landelijke jeugdcompetities als genoemd in
lid 1.
3. De organisatie van de landelijke jeugdcompetities als genoemd in lid 1 berust bij het bondsbestuur. Het bondsbestuur kan deze
bevoegdheid delegeren.
Artikel 2 – Competitiebepalingen
Het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal is van toepassing met dien verstande dat voor artikel 14 lid 1 onder d van dat reglement
dient te worden gelezen dat een speler slechts aan wedstrijden, uitgeschreven of goedgekeurd door het desbetreffende bestuur mag
deelnemen, indien hij niet is geschorst dan wel is uitgesloten van deelname aan wedstrijden overeenkomstig de desbetreffende
bepalingen van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal of het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal.
Artikel 3 – Tuchtrechtspraak
Op alle overtredingen die binnen het kader van de landelijke jeugdcompetitie worden begaan, is het Reglement Tuchtrechtspraak
Amateurvoetbal van toepassing. De opgelegde straffen hebben zowel gelding binnen de sectie amateurvoetbal als de sectie betaald
voetbal.
Artikel 4 – Slotbepalingen
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het met de organisatie van de desbetreffende competitie belaste bestuur.
Artikel 5
1. Dit reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de bondsvergadering en treedt in werking op de daartoe vastgestelde datum.
2. Dit reglement wordt in afwijking van artikel 25 Algemeen Reglement bij gewone meerderheid van stemmen vastgesteld en
gewijzigd.
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Begripsbepalingen
intermediair

intermediairsverklaring
speler
vertegenwoordigingsovereenkomst

een natuurlijk persoon of rechtspersoon die, al dan niet tegen een vergoeding, spelers
en/of clubs vertegenwoordigt of wenst te vertegenwoordigen bij onderhandelingen
betreffende de totstandkoming van spelerscontracten en/of overeenkomsten betreffende
de overschrijving van spelers en als zodanig staat geregistreerd bij de KNVB
overeenkomstig dit reglement
de door het bondsbestuur vastgestelde verklaring als genoemd in artikel 2 lid 3 onder a.
van dit reglement in verband met het geregistreerd kunnen worden als intermediair
een speler die lid is van de KNVB zoals genoemd in artikel 6 lid 2 onder d. van de Statuten
elke schriftelijke overeenkomst tussen enerzijds een intermediair en anderzijds een speler
of een club die ziet op het door de intermediair, al dan niet tegen een vergoeding,
vertegenwoordigen van de speler of club bij onderhandelingen betreffende de
totstandkoming van spelerscontracten en/of overeenkomsten betreffende de overschrijving
van spelers

Artikel 1 – Algemeen
1. De leden genoemd in artikel 6 lid 2 van de Statuten mogen zich bij de onderhandelingen betreffende de totstandkoming van
spelerscontracten en/of overeenkomsten betreffende de overschrijving van spelers, uitsluitend laten vertegenwoordigen door
intermediairs, zulks met inachtneming van het bepaalde in dit reglement.
2. Uitsluitend rechtspersonen en meerderjarige natuurlijke personen kunnen intermediair zijn.
3. Intermediair kunnen niet zijn natuurlijke personen die in dienst zijn van en/of enige andere functie bekleden bij een club, de
KNVB, de UEFA en/of de FIFA. Intermediair kunnen evenmin zijn natuurlijke personen en/of rechtspersonen die 10% of meer van
de stemrechten in de algemene vergadering van een club kunnen uitoefenen.
4. Het is partijen die betrokken zijn bij de onderhandelingen betreffende de totstandkoming van spelerscontracten en/of
overeenkomsten betreffende de overschrijving van spelers niet toegestaan om de totstandkoming van deze spelerscontracten
en/of overeenkomsten direct en/of indirect afhankelijk te doen stellen van de verplichting voor de speler om zich te laten
vertegenwoordigen door een specifieke intermediair.
Artikel 2 – Registratie van intermediairs
1. De KNVB houdt een registratie bij van intermediairs. Dit register en de wijzigingen daarin worden via het door het bondsbestuur
voor publicaties aangewezen medium gepubliceerd.
2. Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die, al dan niet tegen een vergoeding, spelers en/of clubs wenst te vertegenwoordigen
bij onderhandelingen betreffende de totstandkoming van spelerscontracten en/of overeenkomsten betreffende de overschrijving
van spelers, kan zich op elk moment als intermediair laten registreren bij de KNVB.
3. Alvorens geregistreerd te kunnen worden, dient de natuurlijk persoon en/of rechtspersoon, die zich als intermediair wil laten
registreren, de volgende documenten van de natuurlijk persoon respectievelijk rechtspersoon en van de persoon en/of personen
die de rechtspersoon rechtsgeldig vertegenwoordigt respectievelijk vertegenwoordigen in te dienen bij de KNVB, voor zover van
toepassing:
a. een volledig ingevulde en ondertekende intermediairsverklaring;
b. een kopie van een rechtsgeldig paspoort en/of rechtsgeldige identiteitskaart; en
c. een originele Verklaring Omtrent het Gedrag of, ingeval de natuurlijk persoon en/of rechtspersoon niet ingeschreven staat in
de basisregistratie personen van de Nederlandse overheid respectievelijk de Nederlandse Kamer van Koophandel, een
vergelijkbaar document afgegeven in het land waar de natuurlijk persoon en/of rechtspersoon staat ingeschreven, zulks ter
beoordeling van het bondsbestuur, waarbij dit document moet zijn afgegeven:
i. maximaal zes maanden voorafgaand aan de registratie; en
ii. met het oog op het vertegenwoordigen van spelers en/of clubs.
4. Een intermediair wordt door de KNVB geregistreerd en ontvangt hiervan een registratiebewijs indien aan de vereisten genoemd
in lid 3 van dit artikel is voldaan en de vergoeding als bedoeld in lid 8 van dit artikel is ontvangen. Een door de KNVB
geregistreerde intermediair is gedurende de duur van de registratie, gerechtigd zich aan te duiden als: “KNVB Registered
Intermediary”. Logo’s van de KNVB mogen hierbij niet worden gebruikt.
5. Indien een intermediair een rechtspersoon betreft, dient, naast de rechtspersoon, elke medewerker van de rechtspersoon die
direct betrokken is bij de onderhandelingen betreffende de totstandkoming van spelerscontracten en/of overeenkomsten
betreffende de overschrijving van spelers, zich als intermediair te laten registreren bij de KNVB overeenkomstig het bepaalde in
lid 2 en 3 van dit artikel.
6. Een registratie als bedoeld in dit artikel expireert op 31 maart eerstvolgend op de registratie of eindigt op het moment dat een
intermediair schriftelijk de KNVB te kennen heeft gegeven niet langer spelers en/of clubs te vertegenwoordigen of wenst te
vertegenwoordigen. De registratie eindigt eveneens bij overlijden van de intermediair in kwestie.
7. Een registratie die overeenkomstig het bepaalde in lid 6 van dit artikel expireert, kan telkens worden vernieuwd. Op elke
vernieuwing is het bepaalde in lid 3 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
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Per registratie brengt de KNVB registratiekosten in rekening aan een intermediair. Deze registratiekosten worden jaarlijks op
uiterlijk 1 februari vastgesteld en bekendgemaakt door het bondsbestuur.
9. Het bondsbestuur is bevoegd de registratie van een intermediair te beëindigen indien:
a. een intermediair de Statuten en/of reglementen van de KNVB, UEFA, en/of FIFA en/of besluiten van een of meer van hun
organen overtreedt; dit laat onverlet de bevoegdheden van de bevoegde tuchtrechtelijke organen;
b. een intermediair onherroepelijk is veroordeeld door een tuchtrechtelijk orgaan van de KNVB, een bij de FIFA aangesloten
bond, de UEFA en/of de FIFA voor een overtreding van regelgeving;
c. een intermediair onder curatele of beschermingsbewind wordt gesteld;
d. aan een intermediair onherroepelijk surseance van betaling is verleend;
e. een intermediair door een onherroepelijke rechterlijke uitspraak in staat van faillissement verkeert;
f. ten aanzien van de intermediair de wettelijke schuldsaneringsregeling is uitgesproken; en/of
g. de intermediair wegens het begaan van een misdrijf onherroepelijk strafrechtelijk is veroordeeld.
10. Een intermediair van wie de registratie is geëindigd door een besluit daartoe van het bondsbestuur en/of een bij de FIFA
aangesloten bond kan gedurende een periode van maximaal 5 jaren, vanaf het moment dat de registratie van de intermediair is
geëindigd, niet overeenkomstig dit reglement worden geregistreerd als intermediair door de KNVB, zulks ter beoordeling van het
bondsbestuur.
11. Een intermediair wiens registratie geëxpireerd of geëindigd is, dient zijn registratiebewijs onverwijld aan de KNVB te retourneren.
Artikel 3 – Kennisgeving en openbaarmaking
1. De KNVB zal elk jaar op uiterlijk 31 maart via het door het bondsbestuur voor publicaties aangewezen medium de namen
openbaar maken van alle intermediairs die de KNVB heeft geregistreerd in het jaar direct daaraan voorafgaand, inclusief ten
aanzien van welke spelerscontracten en/of overeenkomsten betreffende de overschrijving van spelers deze intermediairs
betrokken zijn geweest bij de onderhandelingen betreffende de totstandkoming daarvan.
2. De KNVB zal tevens het bedrag publiceren dat elke bij de KNVB aangesloten club in voornoemde periode in totaal heeft betaald
voor de onderhandelingen betreffende de totstandkoming van spelerscontracten en/of overeenkomsten betreffende de
overschrijvingen van spelers, aan intermediairs die door de KNVB zijn geregistreerd.
Artikel 4 – Belangenconflicten
1. Het is niet toegestaan dat een speler zich door meer dan een intermediair laat vertegenwoordigen bij de onderhandelingen
betreffende de totstandkoming van een spelerscontract en/of een overeenkomst betreffende de overschrijving van deze speler.
2. Indien een intermediair bij de onderhandelingen betreffende de totstandkoming van een spelerscontract en/of overeenkomst
betreffende de overschrijving van een speler, een andere intermediair inschakelt en/of met een of meerdere andere intermediairs
samenwerkt, anders dan intermediairs die werkzaam zijn bij dezelfde rechtspersoon-intermediair waarbij de eerstgenoemde
intermediair werkzaam is, moeten de afspraken als bedoeld in dit artikellid schriftelijk worden vastgelegd en aan de KNVB worden
overgelegd in het kader van de registratie als bedoeld in artikel 6 lid 1 van dit reglement.
3. Indien een speler en een club, bij onderhandelingen tussen hen betreffende de totstandkoming van een spelerscontract en/of een
overeenkomst betreffende de overschrijving van deze speler, zich willen laten vertegenwoordigen door een en dezelfde
intermediair, moeten de speler en de club voorafgaand aan die onderhandelingen schriftelijk toestemming daarvoor verlenen en
schriftelijk vastleggen of de intermediair een vergoeding ontvangt namens de speler en/of club. De speler en/of de club moeten de
afspraken en/of documenten als bedoeld in dit artikellid aan de KNVB overleggen in het kader van de registratie als bedoeld in
artikel 6 lid 1 van dit reglement.
Artikel 5 – Verplichtingen intermediair
1. Een intermediair is verplicht:
a. de Statuten en/of reglementen van de KNVB, UEFA en/of FIFA en/of besluiten van een of meer van hun organen na te leven;
b. zich te onthouden van gedragingen die de belangen van de KNVB, haar organen en/of van de voetbalsport in het algemeen
schaden;
c. alle benodigde informatie te verstrekken waarom de KNVB, UEFA en/of FIFA en/of een of meer van hun daartoe bevoegde
organen verzoekt;
d. zich te onthouden van activiteiten en werkzaamheden voor zover het spelers jonger dan 15 jaar en 6 maanden betreft;
e. zich ervan te onthouden een speler te bewegen zijn spelerscontract vroegtijdig te beëindigen en/of zijn verplichtingen uit dat
contract niet na te komen;
f. ervoor te zorgen dat zijn naam en handtekening, of, ingeval de intermediair een rechtspersoon is, de naam en handtekening
van een overeenkomstig dit reglement geregistreerde medewerker van de rechtspersoon, in elk spelerscontract en/of een
overeenkomst betreffende de overschrijving van de speler voorkomen dat door middel van zijn vertegenwoordiging tot stand
komt;
g. te voldoen aan de toepasselijke wetgeving (waaronder de wetgeving betreffende arbeidsbemiddeling);
h. zorg te dragen voor vermelding in het spelerscontract en/of de overeenkomst betreffende de overschrijving van de speler van
de vergoeding die de intermediair zal ontvangen in verband met de onderhandelingen betreffende de totstandkoming van het
contract en/of de overeenkomst;
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zich te onthouden van het aanbieden en/of verstrekken van enige tegenprestatie van welke aard dan ook, direct of indirect,
aan een of meer leden van de KNVB als genoemd in artikel 6 lid 1 van de Statuten als gevolg van, of in verband met:
de onderhandelingen betreffende de totstandkoming van spelerscontracten en/of overeenkomsten betreffende de
overschrijvingen van spelers;
enig voordeel, service, gunst en/of enige vorm van voorkeursbehandeling ten opzichte van spelers van een club;
het verkrijgen van toegang tot spelers van een club; en/of
het aanbevelen van een intermediair bij spelers en/of clubs.
Het is leden van de KNVB als genoemd in artikel 6 lid 1 van de Statuten niet toegestaan dergelijke aanbiedingen en/of giften
te aanvaarden en/of te ontvangen; en/of
j. zich te onthouden van het aanbieden en/of verstrekken van enige tegenprestatie van welke aard dan ook, direct of indirect,
aan een speler en/of een familielid van die speler in relatie tot het mogelijk vertegenwoordigen van deze speler. Het is
spelers niet toegestaan om dergelijke aanbiedingen en/of enige tegenprestaties te aanvaarden en/of te ontvangen.
Een intermediair is en blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor werkzaamheden en activiteiten die voor, namens
of in opdracht van hem verricht c.q. ontplooid worden.

Artikel 6 – Vertegenwoordigingsovereenkomst
1. De overeenkomst tussen een intermediair en een speler of een club moet schriftelijk worden vastgelegd. Het bondsbestuur stelt
een standaardovereenkomst vast waarvan de inhoud in elke vertegenwoordigingsovereenkomst moet worden opgenomen. Deze
vertegenwoordigingsovereenkomst dient als bijlage bij het spelerscontract als bedoeld in artikel 53 van het Reglement Betaald
Voetbal ter registratie door het bestuur betaald voetbal te worden aangeboden.
2. Het is niet toegestaan een vertegenwoordigingsovereenkomst te sluiten met een duur van langer dan twee jaren. Een verlenging
van de vertegenwoordigingsovereenkomst, eveneens voor een periode van maximaal twee jaren, dient bij schriftelijke
overeenkomst te worden vastgelegd. Stilzwijgende verlenging van de vertegenwoordigingsovereenkomst is niet toegestaan.
3. De vertegenwoordigingsovereenkomst zal nimmer bepalingen mogen inhouden die in strijd zijn met de bepalingen van de wet, de
Statuten en/of reglementen van de KNVB, UEFA en/of FIFA en/of besluiten van een of meer van hun organen.
4. De vertegenwoordigingsovereenkomst zal, als onderdeel van de in lid 1 van dit artikel bedoelde registratie, worden geregistreerd
indien aan de toepasselijke wetgeving, de Statuten en/of reglementen van de KNVB, UEFA en/of FIFA en/of besluiten van een of
meer van hun organen is voldaan.
5. Van de registratie van de vertegenwoordigingsovereenkomst wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de intermediair.
Artikel 7 – Naamsvermelding
1. Een speler en de hem vertegenwoordigende intermediair zijn verplicht ervoor zorg te dragen dat de naam en handtekening van
de betreffende intermediair voorkomt in elk door de speler gesloten spelerscontract waarbij de intermediair de speler heeft
vertegenwoordigd. Indien een speler zich niet heeft laten vertegenwoordigen door een intermediair dient dit eveneens in het
spelerscontract te worden vermeld.
2. Een club en de haar vertegenwoordigende intermediair zijn verplicht ervoor zorg te dragen dat de naam en handtekening van de
betreffende intermediair voorkomt in elke overeenkomst betreffende de overschrijving van een speler en/of spelerscontract dat
deze club sluit waarbij de desbetreffende intermediair de club heeft vertegenwoordigd. Indien de club zich niet heeft laten
vertegenwoordigen door een intermediair dient dit eveneens in de desbetreffende overeenkomst te worden vermeld.
3. Spelers en/of clubs dienen er voor te zorgen dat de hen vertegenwoordigende intermediairs hebben ondertekend:
a. de intermediairsverklaring; en
b. de vertegenwoordigingsovereenkomst.
Artikel 8 – Betalingen aan intermediairs
1. In de vertegenwoordigingsovereenkomst dienen de afspraken te worden vastgelegd omtrent de eventuele vergoeding die de club
verschuldigd is aan een intermediair.
2. De hoogte van de vergoeding die is verschuldigd aan een intermediair die een speler vertegenwoordigt, moet worden berekend
op basis van het overeengekomen bruto basisjaarsalaris inclusief tekengeld naar rato, exclusief al dan niet gegarandeerde
premies en/of bonussen van de speler over de gehele duur van het spelerscontract.
3. Clubs die door een intermediair worden vertegenwoordigd, dienen, in het geval een vergoeding is overeengekomen, de
intermediair te belonen door betaling van een vast bedrag dat wordt overeengekomen voorafgaand aan de onderhandelingen
betreffende de totstandkoming van het spelerscontract en/of de desbetreffende overeenkomst betreffende de overschrijving van
een speler. Met schriftelijke instemming van de club en de intermediair kan deze betaling in termijnen plaatsvinden.
4. Spelers en/of clubs dienen de in de vertegenwoordigingsovereenkomst vastgelegde afspraken jegens de intermediair na te
komen.
5. Indien een club een spelerscontract heeft gesloten met een speler als gevolg van arbeidsbemiddeling zoals genoemd in de Wet
Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (WAADI) door de intermediair van de speler, dient de club deze intermediair te
vergoeden voor deze arbeidsbemiddeling.
6. Indien geen overeenstemming tussen een club enerzijds en een intermediair anderzijds kan worden bereikt over de hoogte van
de aan de intermediair te betalen vergoeding, is de club de intermediair jaarlijks gedurende de gehele looptijd van het
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7.

8.

9.

spelerscontract een vergoeding verschuldigd van 3% van het door de speler en de club overeengekomen bruto basisjaarsalaris
inclusief tekengeld naar rato, exclusief al dan niet gegarandeerde premies en/of bonussen.
Indien de vertegenwoordiging door een intermediair betrekking heeft op de onderhandelingen betreffende de totstandkoming van
een spelerscontract en/of de overeenkomst betreffende de overschrijving van een minderjarige speler, is het niet toegestaan om
de intermediair voor deze vertegenwoordiging te vergoeden. Voor de vaststelling of sprake is van een minderjarige speler is de
datum van ondertekening van het spelerscontract en/of de overeenkomst betreffende de overschrijving van een minderjarige
speler bepalend of de ingangsdatum van het spelerscontract en/of de overeenkomst betreffende de overschrijving van een
minderjarige speler indien deze datum op een eerder tijdstip ligt.
Het is een club niet toegestaan een vergoeding die betaald moet worden aan een andere club, waaronder begrepen een
vergoeding verband houdende met de overschrijving van een speler, opleidingsvergoeding en/of solidariteitsbijdrage als bedoeld
in artikel 3 en 4 van het Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen, Opleidingsvergoeding en Solidariteitsbijdrage, geheel
en/of gedeeltelijk te betalen aan een intermediair en/of door een intermediair te doen betalen.
Het is een intermediair niet toegestaan een belang te hebben in een, al dan niet toekomstige, vergoeding als genoemd in lid 8 van
dit artikel.

Artikel 9 – Geschillen
Geschillen tussen intermediairs en leden van de KNVB alsmede geschillen tussen intermediairs onderling zullen met uitsluiting van de
burgerlijke rechter door arbitrage worden beslecht, zulks met inachtneming van het daartoe in het Arbitragereglement bepaalde.
Artikel 10 – Overgangsbepaling
Vertegenwoordigingsovereenkomsten, gesloten voor de inwerkingtreding van dit reglement, blijven van kracht gedurende de
resterende looptijd van de betreffende vertegenwoordigingsovereenkomsten nadat dit reglement in werking is getreden.
Artikel 11 – Slotbepaling
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bondsbestuur.

#1.0 | Reglementen bondsvergadering 2016/’17 – Reglement Intermediairs

117

Reglement Kwaliteit- en Performancemodel Jeugdopleidingen
Vastgesteld in de bondsvergadering van 2 december 2014.

Begripsbepalingen............................................................................................................................................................................... 119
Artikel 1 – Het kwaliteit- en performancemodel jeugdopleidingen ....................................................................................................... 119
Artikel 2 – Aanvraag ............................................................................................................................................................................ 119
Artikel 3 – Beoordeling ........................................................................................................................................................................ 119
Artikel 4 – Toekenning en geldigheidsduur van het certificaat ............................................................................................................ 119
Artikel 5 – Rechten en verplichtingen van de certificaathouder ........................................................................................................... 120
Artikel 6 – Controle, toetsing, herziening en intrekking........................................................................................................................ 120
Artikel 7 – Verval van het certificaat .................................................................................................................................................... 120
Artikel 8 – Geheimhouding .................................................................................................................................................................. 121
Artikel 9 – Slotbepaling........................................................................................................................................................................ 121

#1.0 | Reglementen bondsvergadering 2016/’17 – Reglement Kwaliteit- en Performancemodel Jeugdopleidingen

118

Begripsbepalingen
Aanvrager
Certificaat
Certificaathouder
Minimale kwaliteitseisen

Een lid als bedoeld in artikel 6 lid 2 onder a, b of c van de Statuten dat een verzoek tot
certificering van zijn jeugdopleiding bij de KNVB heeft ingediend.
De door het bondsbestuur van de KNVB schriftelijk afgegeven verklaring dat is voldaan aan
de minimale kwaliteitseisen en in welke categorie de jeugdopleiding is ingedeeld.
Een lid dat een certificaat heeft verkregen.
De minimale kwaliteitseisen genoemd in artikel 1 lid 2 van dit reglement aan de hand
waarvan de kwaliteit van de jeugdopleiding van de aanvrager wordt beoordeeld en het
kwaliteitsniveau wordt bepaald.

Artikel 1 – Het kwaliteit- en performancemodel jeugdopleidingen
1. Elk lid als genoemd in artikel 6 lid 2 onder a, b en c van de Statuten kan de KNVB verzoeken om zijn jeugdopleiding te laten
certificeren ingevolge het kwaliteit- en performancemodel jeugdopleidingen.
2. Het kwaliteitsniveau van de jeugdopleiding van de aanvrager wordt bepaald aan de hand van de minimale kwaliteitseisen, waarbij
de navolgende kwaliteitsniveaus worden onderscheiden:
a. lokale jeugdopleiding;
b. regionale jeugdopleiding;
c. nationale voetbalacademie;
d. internationale voetbalacademie.
3. Indien de jeugdopleiding van de aanvrager voldoet aan de minimale kwaliteitseisen behorend bij een van de vier kwaliteitsniveaus
als genoemd onder a. tot en met d. van lid 2 wordt aan de aanvrager het certificaat toegekend dat behoort bij het desbetreffende
kwaliteitsniveau.
4. De minimale kwaliteitseisen worden door het bondsbestuur vastgesteld en kunnen door hem worden gewijzigd. Een wijziging in de
minimale kwaliteitseisen werkt niet ten nadele van de certificaathouders voor de resterende looptijd van het aan hen toegekende
certificaat.
5. De minimale kwaliteitseisen en de wijzigingen daarin worden via het door het bondsbestuur voor publicaties aangewezen medium
gepubliceerd.
6. a. Een verzoek tot certificering wordt in behandeling genomen door het bondsbestuur conform de artikelen 2, 3 en 4 van dit
reglement.
b. In afwijking van het onder a. bepaalde kan het bondsbestuur besluiten een verzoek niet in behandeling te nemen indien een
eerder toegekend certificaat niet langer dan drie jaar geleden is ingetrokken op grond van artikel 6 lid 5 van dit reglement.
Artikel 2 – Aanvraag
1. Een verzoek tot certificering van de jeugdopleiding moet schriftelijk worden gedaan aan het bondsbestuur. Ten aanzien van de
vorm en inhoud van een aanvraag kunnen door het bondsbestuur nadere regels worden vastgesteld.
2. Binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag zendt het bondsbestuur een schriftelijke bevestiging van ontvangst en een nota
ter dekking van de door het bondsbestuur te dezen vastgestelde kosten voor de uitvoering van de beoordeling.
3. De beoordelingskosten dienen te zijn voldaan binnen 14 dagen na de dagtekening van de schriftelijke bevestiging van ontvangst
bij gebreke waarvan het verzoek niet in behandeling wordt genomen.
4. Nadat de beoordelingkosten zijn voldaan, zal het bondsbestuur in overleg met de aanvrager het kwaliteitsniveau waaraan getoetst
wordt aan de hand van de minimale kwaliteitseisen bepalen.
Artikel 3 – Beoordeling
1. De beoordeling vindt plaats door het bondsbestuur. Het bondsbestuur laat zich bij de beoordeling bijstaan door deskundigen.
2. De beoordeling wordt afgerond binnen één maand na ontvangst van de in artikel 2 lid 3 van dit reglement bedoelde betaling. De
aanvrager krijgt binnen drie weken nadat de beoordeling is afgerond, het beoordelingsrapport toegezonden met kennisgeving van
het voorlopige oordeel.
3. De aanvrager kan binnen drie weken na de dagtekening van de in het vorige lid genoemde kennisgeving per aangetekende brief
tegen het voorlopig oordeel gemotiveerd bezwaar aantekenen bij het bondsbestuur indien en voor zover de aanvrager meent dat:
a. de gegevens waarop het voorlopig oordeel blijkens het beoordelingsrapport is gebaseerd, onjuist en/of onvolledig zijn; en/of
b. het voorlopig oordeel op basis van de in het beoordelingsrapport opgenomen gegevens, uitgaande van de vereiste minimale
kwaliteitseisen, onjuist is.
4. Indien de aanvrager tegen het voorlopig oordeel van het bondsbestuur bezwaar heeft aangetekend, voert het bondsbestuur binnen
een maand een herbeoordeling uit.
Artikel 4 – Toekenning en geldigheidsduur van het certificaat
1. Het bondsbestuur beslist omtrent de toekenning van het certificaat:
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a. overeenkomstig het voorlopig oordeel, indien tegen het voorlopig oordeel niet binnen de in artikel 3 lid 3 van dit reglement
opgenomen termijn bezwaar is aangetekend. Het bondsbestuur stelt de aanvrager schriftelijk binnen drie weken van de in de
vorige zin bedoelde termijn van zijn beslissing op de hoogte;
b. nadat de in artikel 3 lid 4 van dit reglement bedoelde herbeoordeling is uitgevoerd, indien tegen het voorlopig oordeel bezwaar
is aangetekend. Het bondsbestuur stelt de aanvrager schriftelijk binnen drie weken na afronding van deze herbeoordeling van
zijn beslissing op de hoogte.
2. Een certificaat wordt toegekend voor een periode van maximaal 3 verenigingsjaren en gaat in op 1 juli van het verenigingsjaar dat
volgt op de dag waarop het toekenningsbesluit is genomen, tenzij een eerdere ingangsdatum is bepaald.
3. Het certificaat vervalt door tijdsverloop op de laatste dag van een verenigingsjaar.
4. De toekenning van een certificaat en een behaald kwaliteitsniveau behorend bij het certificaat, worden gepubliceerd via het door
het bondsbestuur voor publicaties aangewezen medium. Het bondsbestuur houdt een register bij van de toegekende certificaten
en de duur waarvoor zij zijn verleend. Het register is openbaar.
Artikel 5 – Rechten en verplichtingen van de certificaathouder
1. Een certificaathouder is gehouden om voor de duur waarvoor het certificaat is toegekend aan de kwaliteitseisen die horen bij het
behaalde kwaliteitsniveau te blijven voldoen.
2. Een certificaathouder is verplicht bij het bondsbestuur onverwijld melding te maken van een wijziging van feiten en/of
omstandigheden die van belang (kunnen) zijn voor de beoordeling of aan de minimale kwaliteitseisen, behorend bij het bepaalde
kwaliteitsniveau, wordt voldaan. Het bondsbestuur kan nader specificeren ten aanzien van welke feiten en/of omstandigheden in
ieder geval een meldplicht bestaat.
3. Een certificaathouder is bevoegd om in zijn uitingen een van de navolgende aanduidingen te gebruiken, in overeenstemming met
het aan hem toegekende certificaat:
a. ‘KNVB gecertificeerde lokale jeugdopleiding’;
b. ‘KNVB gecertificeerde regionale jeugdopleiding’;
c. ‘KNVB gecertificeerde nationale voetbalacademie’;
d. ‘KNVB gecertificeerde internationale voetbalacademie’.
Een certificaathouder dient zich er hierbij van te onthouden om het certificaat in de vergelijking met andere leden van de KNVB te
gebruiken.
4. Onverminderd het vorige lid, kunnen bij reglement met inachtneming van de daarin opgenomen bepalingen, aan een
certificaathouder nadere rechten worden toegekend.
Artikel 6 – Controle, toetsing, herziening en intrekking
1. Het bondsbestuur heeft gedurende de periode waarvoor het certificaat is toegekend het recht om te (doen) controleren of een
certificaathouder aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit of verband houdend met de toekenning van het certificaat voldoet. De
certificaathouder dient hierbij alle medewerking te verlenen en daartoe de benodigde informatie te verschaffen.
2. Naar aanleiding van een melding als bedoeld in artikel 5 lid 2 van dit reglement, of naar aanleiding van een controle als bedoeld in
het vorige lid, kan het bondsbestuur tijdens de periode waarvoor een certificaat is verleend, toetsen of de certificaathouder nog aan
de minimale kwaliteitseisen behorende bij het behaalde kwaliteitsniveau, voldoet. De certificaathouder dient hiertoe alle
medewerking te verlenen. De kosten van deze toetsing worden gedragen door de KNVB.
3. Indien de toetsing bedoeld in het vorige lid van dit artikel voor de certificaathouder negatief uitvalt, kan dit leiden tot een herziening
of intrekking van het certificaat.
4. Tegen een beslissing als bedoeld in lid 3 van dit artikel kan de certificaathouder bezwaar aantekenen. De leden 3, en 4 van artikel
3 en artikel 4 lid 1 van dit reglement zijn hierop van overeenkomstige toepassing.
5. Indien een certificaathouder in strijd handelt met lid 1 van dit artikel of met het bepaalde in lid 2 en/of lid 3 van artikel 5 van dit
reglement, kan het bondsbestuur het certificaat met onmiddellijke ingang intrekken, onverminderd de mogelijkheid van
tuchtrechtelijke maatregelen overeenkomstig de tuchtreglementen van de KNVB.
Artikel 7 – Verval van het certificaat
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 3 onder f van het Reglement Gezamenlijke Jeugdopleiding, vervalt een toegekend certificaat
door:
a. verloop van de periode waarvoor het is toegekend;
b. schriftelijke opzegging daarvan door de certificaathouder;
c. intrekking daarvan overeenkomstig artikel 6 van dit reglement:
d. beëindiging van het lidmaatschap van de certificaathouder overeenkomstig artikel 10 lid 1 onder a van de Statuten.
2. Met ingang van de dag waarop het certificaat is vervallen, verliest het desbetreffende lid het in artikel 5 lid 3 van dit reglement
bedoelde recht een van de aanduidingen te voeren. Artikel 6 lid 5, laatste zin, van dit reglement is onverminderd van toepassing.
3. Indien een certificaathouder aansluitend op de periode waarvoor het certificaat is toegekend, voor verlenging van het certificaat en
alle daaraan verbonden rechten in aanmerking wenst te komen, dient hij hiertoe voor of uiterlijk op 31 januari voorafgaande aan
het verval van zijn certificaat, een nieuw verzoek tot toekenning van het certificaat in te dienen overeenkomstig het bepaalde in
artikel 2 van dit reglement. De certificaathouder ontvangt hiertoe bericht van de KNVB.
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Artikel 8 – Geheimhouding
De KNVB is verplicht tot geheimhouding van alle gegevens die in het kader van een beoordeling door de aanvrager zijn verstrekt en/of
van de aanvrager zijn verkregen. Deze verplichting geldt niet voor zover enig wettelijk voorschrift bekendmaking van gegevens
verplicht stelt en/of voor zover gegevens een openbaar karakter hebben.
Artikel 9 – Slotbepaling
1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bondsbestuur.
2. Het bondsbestuur kan dispensatie verlenen betreffende de bij of krachtens dit reglement gestelde voorschriften en/of vereisten.
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Begripsbepalingen
Deelnemende leden:

Opleidingsclub:

De leden als genoemd in artikel 6 lid 2 onder a en b van de Statuten, die krachtens een
door het bondsbestuur goedgekeurde onderlinge regeling tot samenwerking een
gezamenlijke jeugdopleiding in stand houden.
De stichting, naamloze vennootschap, besloten vennootschap of vereniging die ter
uitvoering van een door het bondsbestuur goedgekeurde onderlinge regeling tot
samenwerking is opgericht.

Artikel 1 – Gezamenlijke jeugdopleiding
1. Twee of meer leden als genoemd in artikel 6 lid 2 onder a en b van de Statuten, die overeenkomstig artikel 6 lid 4 van de Statuten
zijn toegelaten door het bestuur betaald voetbal kunnen een gezamenlijke jeugdopleiding oprichten en daaraan deelnemen.
Hiervoor is voorafgaande goedkeuring van het bondsbestuur vereist. De samenwerking dient te worden vormgegeven in een
opleidingsclub.
2. De leden dienen hun voornemen tot het oprichten van een gezamenlijke jeugdopleiding uiterlijk op 1 januari voorafgaand aan het
seizoen waarin zij van start wensen te gaan schriftelijk aan het bondbestuur kenbaar te maken. De stukken die benodigd zijn voor
de oprichting, waaronder in ieder geval een onderlinge regeling tot samenwerking en statuten, dienen vervolgens uiterlijk 1 maart
voorafgaand aan het seizoen ter goedkeuring bij het bondsbestuur te zijn ingediend.
3. De criteria waaraan een onderlinge regeling tot samenwerking dient te voldoen ten einde voor goedkeuring in aanmerking te
komen, worden door het bondsbestuur vastgesteld en gewijzigd, onverminderd het in dit reglement daaromtrent bepaalde. In de
onderlinge regeling tot samenwerking dienen in ieder geval te zijn opgenomen:
a. de rechtsvorm, naam en zetel van de opleidingsclub;
b. de namen van de deelnemende leden;
c. de naam (of namen) van de teams van de opleidingsclub die deelnemen aan de door het desbetreffende bestuur uitgeschreven
of goedgekeurde wedstrijden;
d. de duur waarvoor de samenwerking wordt aangegaan, met dien verstande dat de onderlinge regeling tot samenwerking voor
ten minste drie jaren dient te worden aangegaan;
e. een opzeggingstermijn van ten minste 12 maanden.
4. Wijziging van een onderlinge regeling tot samenwerking is onderworpen aan voorafgaande goedkeuring van het bondsbestuur.
5. De opleidingsclub dient lid te worden en te zijn van de KNVB in de sectie amateurvoetbal. Een opleidingsclub neemt als zodanig
deel aan de desbetreffende competities.
6. Binnen één jaar na het verlenen van de goedkeuring als bedoeld in artikel 1 van dit reglement, dient de opleidingsclub een
aanvraag tot certificering van de door haar in stand gehouden jeugdopleiding aan te vragen conform het bepaalde in het
Reglement Kwaliteit- en Performancemodel Jeugdopleidingen.
7. De deelnemende leden dienen ervoor zorg te dragen dat hun onderlinge regeling tot samenwerking, als genoemd in lid 1 van dit
artikel, aan de daartoe bij of krachtens dit reglement gestelde criteria en voorschriften blijft voldoen.
8. De deelnemende leden met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, besloten vennootschap of stichting, kunnen naast de
onderlinge regeling tot samenwerking waaraan zij deelnemen, geen eigen jeugdteams in stand houden.
9. Spelers die speelgerechtigd zijn voor de opleidingsclub kunnen met slechts één van de deelnemende leden een spelerscontract
als genoemd in artikel 53 Reglement Betaald Voetbal aangaan.
Artikel 2 - Vereisten gezamenlijke jeugdopleiding
1. a. Een gezamenlijke jeugdopleiding dient ten minste te omvatten:
i. één A-juniorenteam in de klasse A;
ii. één B-juniorenteam in de klasse B;
iii. één tweedejaars C-juniorenteam in de klasse C, waarvan de spelers op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende
verenigingsjaar de leeftijd van 14 jaar nog niet hebben bereikt;
iv. één eerstejaars C-juniorenteam in de klasse C, waarvan de spelers op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende
verenigingsjaar de leeftijd van 13 jaar nog niet hebben bereikt; en
v. één D-pupillenteam in de klasse D.
b. Een gezamenlijke jeugdopleiding kan uitsluitend E- en F-pupillenteams omvatten indien en voor de duur dat aan de
gezamenlijke jeugdopleiding op grond van het Reglement Kwaliteit- en Performancemodel Jeugdopleidingen de status van
nationale of internationale voetbalacademie is toegekend.
c. Elk A-juniorenteam bestaat uit ten hoogste 22 spelers. De overige teams bestaan elk uit ten hoogste 18 spelers.
2. De opleiding dient vóór 1 mei vóór aanvang van het tweede seizoen waarin de opleidingsclub aan de door de KNVB
georganiseerde competities deel zal nemen, ten minste het certificaat behorend bij het kwaliteitsniveau van regionale
jeugdopleiding als bedoeld in het Reglement Kwaliteit- en Performancemodel Jeugdopleidingen te verkrijgen en dit nadien te
behouden.
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Artikel 3 - Reglementaire afstemming
Voor de werking van dit reglement geldt met betrekking tot de navolgende bepalingen het volgende:
a. Voor de toepassing van het Algemeen Reglement geldt dat:
- artikel 8 lid 1 van dat reglement toepassing mist, met dien verstande dat een speler als veldvoetbalspeler slechts
speelgerechtigd kan zijn voor de opleidingsclub alsmede, voor zover het betreft wedstrijden in de seniorencompetities, voor
één van de deelnemende leden; en
- artikel 13 van dat reglement toepassing mist op de deelnemende leden als genoemd in artikel 1 van dit reglement die een
gezamenlijke jeugdopleiding in stand houden.
b. Voor de toepassing van artikel 24 lid 1 van het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal geldt dat een opleidingsclub, die aan de
competities wil deelnemen, verplicht is uniforme wedstrijdkleding voor haar spelende leden vast te stellen en deze ter goedkeuring
aan het desbetreffende bestuur voor te leggen, waarbij voor de diverse teams van deze gezamenlijke jeugdopleiding verschillende
wedstrijdkleding kan worden vastgesteld die ter goedkeuring aan het desbetreffende bestuur dient te worden voorgelegd, waarbij
tevens dient te worden aangegeven in welke wedstrijdkleding ieder team zal spelen;
c. Onverminderd het bepaalde in dit reglement, wordt voor de toepassing van artikel 37 van het Reglement Amateurvoetbal, het
Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal en het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal, onder ‘vereniging’ mede verstaan:
opleidingsclub;
d. Voor de toepassing van artikel 1 en artikel 2 Pool Reglement Opleidingen worden de deelnemende leden tezamen met de
opleidingsclub als één betaaldvoetbalorganisatie aangemerkt met betrekking tot overschrijvingen van of naar de opleidingsclub;
e. Voor de toepassing van het Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen, Opleidingsvergoeding en Solidariteitsbijdrage
worden de deelnemende leden tezamen met de opleidingsclub als één betaaldvoetbalorganisatie aangemerkt met betrekking tot
overschrijvingen van of naar de opleidingsclub;
f. Voor de toepassing van het Reglement Kwaliteit- en Performancemodel Jeugdopleidingen geldt in aanvulling op artikel 7 lid 1 van
dat reglement dat:
- een toegekend certificaat vervalt door het aangaan van een onderlinge regeling tot samenwerking en oprichting van een
opleidingsclub als genoemd in artikel 1 van dit reglement; en
- indien een certificaat is toegekend terzake van een gezamenlijke jeugdopleiding aan een opleidingsclub, het certificaat vervalt
bij wijziging van de onderlinge regeling tot samenwerking zonder goedkeuring van het bondsbestuur alsmede bij ontbinding
daarvan.
Artikel 4 - Intrekking goedkeuring
1. Het bondsbestuur kan een goedkeuring als genoemd in artikel 1 van dit reglement intrekken indien de gezamenlijke jeugdopleiding
en/of de onderlinge regeling tot samenwerking niet langer voldoet aan de bij of krachtens dit reglement gestelde voorschriften en
vereisten.
2. Het bondsbestuur kan een redelijke termijn stellen om zodanige wijzigingen door te voeren dat de deelnemende leden en/of de
opleidingsclub weer aan de bedoelde voorschriften en vereisten voldoet.
3. Door intrekking van de goedkeuring alsmede door ontbinding van de onderlinge regeling tot samenwerking of van de
opleidingsclub vervalt de toepasselijkheid van dit reglement ten aanzien van de desbetreffende deelnemende leden en de
opleidingsclub.
Artikel 5 – Slotbepaling
1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bondsbestuur.
2. Het bondsbestuur kan dispensatie verlenen betreffende de bij of krachtens dit reglement gestelde voorschriften en/of vereisten.
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Reglement Buitengewone Tuchtrechtspraak
Laatstelijk gewijzigd in de bondsvergadering van 16 december 2013.
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Artikel 1
De tuchtrechtspraak binnen de KNVB geschiedt met inachtneming van het bepaalde in dit reglement.
Artikel 2 – Tuchtrechtspraak
1. Aan de tuchtrechtspraak krachtens dit reglement zijn onderworpen de leden van de KNVB, genoemd in artikel 6 lid 2 onder e van
de Statuten, die niet specifiek functioneel betrokken zijn bij de sectie amateurvoetbal of de sectie betaald voetbal.
2. Indien een lid functioneel betrokken is bij zowel de sectie amateurvoetbal als de sectie betaald voetbal, is dit lid onderworpen aan:
a. de tuchtrechtspraak krachtens het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal, indien dit lid tijdens het begaan van de
overtreding functioneel betrokken was bij de sectie amateurvoetbal;
b. de tuchtrechtspraak krachtens het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal, indien dit lid bij het begaan van de
overtreding functioneel betrokken was bij de sectie betaald voetbal.
3. Ingeval er twijfel bestaat of een activiteit valt onder de sectie amateurvoetbal dan wel de sectie betaald voetbal, zal de
buitengewone tuchtcommissie van de KNVB bepalen welk reglement tuchtrechtspraak van toepassing is.
4. De landelijke tuchtcommissie amateurvoetbal en in beroep de landelijke commissie van beroep amateurvoetbal zijn bevoegd
straffen, die in de sectie betaald voetbal zijn uitgesproken, van dienovereenkomstige toepassing te verklaren in de sectie
amateurvoetbal.
De tuchtcommissie betaald voetbal en in beroep de commissie van beroep betaald voetbal zijn bevoegd straffen, die in de sectie
amateurvoetbal zijn uitgesproken, van dienovereenkomstige toepassing te verklaren in de sectie betaald voetbal.
Artikel 3 – Verwijzing
Indien een zaak aanhangig is gemaakt bij een tuchtrechtelijk orgaan dat niet bevoegd is daarvan kennis te nemen, wordt die zaak
onverwijld naar het bevoegde tuchtrechtelijke orgaan doorverwezen.
Artikel 4 – Bevoegdheid
De tuchtrechtspraak krachtens artikel 2 lid 1 van dit reglement is met uitsluiting van andere organen voorbehouden aan:
a. de buitengewone tuchtcommissie van de KNVB;
b. de buitengewone commissie van beroep van de KNVB.
Artikel 5 – Buitengewone tuchtcommissie van de KNVB
1. De buitengewone tuchtcommissie van de KNVB bestaat uit de voorzitters van de districtstuchtcommissies en het
plaatsvervangende lid als genoemd in artikel 8 lid 1 onder a van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal en de leden
van de tuchtcommissie betaald voetbal.
2. Als voorzitter van de buitengewone tuchtcommissie van de KNVB treedt jaarlijks bij toerbeurt op het in lid 1 van dit artikel
genoemde plaatsvervangende lid respectievelijk de algemeen voorzitter van de tuchtcommissie betaald voetbal.
In het jaar waarin een der genoemden als voorzitter optreedt, treedt de ander op als vice-voorzitter.
3. a. Indien nodig stelt de buitengewone tuchtcommissie van de KNVB kamers in en regelt daarvan de samenstelling, alsmede de
verdeling van de werkzaamheden over deze kamers.
b. Een kamer bestaat uit tenminste drie leden. De kamer met de behandeling van een zaak belast, wordt aangemerkt als de
buitengewone tuchtcommissie van de KNVB.
c. De algemeen voorzitter coördineert de werkzaamheden van de buitengewone tuchtcommissie van de KNVB en bepaalt en
wijzigt in voorkomende gevallen de samenstelling van de kamers, met dien verstande dat de algemeen voorzitter - waar
mogelijk - de uniformiteit in de uitspraken van de buitengewone tuchtcommissie van de KNVB bevordert.
4. De directie voorziet in de secretariaatsbijstand van de buitengewone tuchtcommissie van de KNVB.
Artikel 6 – Buitengewone commissie van beroep van de KNVB
1. a. De buitengewone commissie van beroep van de KNVB bestaat uit de voorzitters van de districtscommissies van beroep en
het plaatsvervangende lid als genoemd in artikel 8 lid 1 onder a van het Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal en de
leden van de commissie van beroep betaald voetbal.
b. Als voorzitter van de buitengewone commissie van beroep van de KNVB treedt op jaarlijks bij toerbeurt het in lid 1 onder a
genoemde plaatsvervangende lid respectievelijk de algemeen voorzitter van de commissie van beroep betaald voetbal. In het
jaar waarop een der genoemden als voorzitter optreedt, treedt de ander op als vice-voorzitter.
2. a. Indien nodig stelt de buitengewone commissie van beroep van de KNVB afzonderlijke kamers in en regelt de samenstelling
daarvan, alsmede de verdeling van de werkzaamheden over deze kamers.
b. Een kamer bestaat uit ten minste drie leden. De kamer met de behandeling van een zaak belast, wordt aangemerkt als de
buitengewone commissie van beroep van de KNVB.
c. De algemeen voorzitter coördineert de werkzaamheden van de buitengewone commissie van beroep van de KNVB en
bepaalt en wijzigt in voorkomende gevallen de samenstelling van de kamers, met dien verstande dat de algemeen voorzitter waar mogelijk - de uniformiteit in de uitspraken van de buitengewone commissie van beroep van de KNVB bevordert.
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3.

4.
5.

De buitengewone commissie van beroep van de KNVB is gerechtigd de uitspraken van de buitengewone tuchtcommissie van de
KNVB te bevestigen of te vernietigen, dan wel deze te wijzigen op zodanige wijze als zij juist acht, alles overeenkomstig de
Statuten en de reglementen van de KNVB.
De buitengewone commissie van beroep van de KNVB is bevoegd om hangende de uitspraak de tenuitvoerlegging van een door
de buitengewone tuchtcommissie van de KNVB opgelegde straf op te schorten.
De directie voorziet in de secretariaatsbijstand van de buitengewone commissie van beroep van de KNVB.

Artikel 7 – Buitengewone tuchtrechtspraak
Het aanhangig maken en de behandeling van een zaak gebeurt overeenkomstig hoofdstuk 7 van het Reglement Tuchtrechtspraak
Amateurvoetbal.
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