I.

INLEIDING

Nu blijkt dat vanwege het coronavirus de competities betaald voetbal niet voor 1 september 2020
uitgespeeld kunnen worden (het verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht is verlengd
tot 1 september aanstaande), is sprake van een situatie waarin het Reglement Wedstrijden Betaald
Voetbal (RWBV) niet voorziet en waarin het bestuur betaald voetbal beslist (artikel 1 lid 6 RWBV). Het
bestuur betaald voetbal heeft inmiddels het voornemen kenbaar gemaakt om alle competities betaald
voetbal (eredivisie en eerste divisie inclusief play-offwedstrijden) en het toernooi om de KNVB beker te
(moeten) stoppen en niet uit te spelen.
Het voornemen van het bestuur betaald voetbal om de competities betaald voetbal te stoppen,
betekent dat er ook besloten moet worden hoe om te gaan met de verdeling van de Europese tickets
voor de door de UEFA georganiseerde clubcompetities en degradatie en promotie binnen de
competities betaald voetbal.

II.

CONSEQUENTIES TUSSENTIJDS BEËINDIGEN COMPETITIES; “TICKETS” EUROPESE
CLUBCOMPETITIES

In het Reglement play-off Europees ticket betaald voetbal, seizoen 2019/’20 (Reglement po ET) is niet
geregeld hoe om te gaan met de verdeling van de Europese tickets in het geval dat de eredivisie niet
is/wordt uitgespeeld. Op grond van het Reglement po ET beslist het bestuur betaald voetbal in
gevallen waarin niet is voorzien of waarin op grond van bijzondere omstandigheden naar de mening
van het bestuur betaald voetbal afwijking noodzakelijk is (artikel 11 lid 2 Reglement po ET).
Uitgangspunt hierbij moet zijn dat de verdeling van deze tickets geschiedt op basis van sportieve
prestaties. De UEFA heeft namelijk in dezen het navolgende opgemerkt en kenbaar gemaakt aan de
Europese voetbalbonden: “Rankings of competitions qualifying clubs to UEFA must be based on fair,
sporting and transparent criteria”.
Daarnaast heeft de UEFA inmiddels richtlijnen uitgevaardigd (“Guidelines on eligibility principles for
2020/21 UEFA club competitions”) waarin wordt erkend dat er gronden kunnen bestaan om nationale
competities te stoppen. In die situatie is het aan het bevoegde orgaan van de nationale bond om de
tickets voor de Europese clubcompetities te verdelen. Ingevolge deze richtlijnen moet dit gebeuren op
grond van objectieve, transparante en non-discriminatoire uitgangspunten en gebaseerd worden op
de sportieve resultaten in de nationale competities 2019/’20 (in ons geval de eredivisie). Voorts moet
het besluit van de nationale bond worden bevestigd door de UEFA.
In de contacten die de afgelopen dagen hebben plaatsgevonden met de UEFA, heeft de UEFA voorts
kenbaar gemaakt dat indien er regels bestaan voor (bijvoorbeeld) het bepalen van een ranglijst, deze
zo veel mogelijk moeten worden toegepast.
Op uiterlijk 25 mei aanstaande moet schriftelijk aan de UEFA worden voorgelegd:
a. Waarom de KNVB de nationale competities en het toernooi om de KNVB beker heeft moeten
stoppen; en
b. Het besluit van de KNVB betreffende de verdeling van de tickets voor de Europese
clubcompetities.

Het bestuur betaald voetbal is van mening dat in deze moeilijke tijden voor het Nederlandse (betaald)
voetbal eenheid en solidariteit erg belangrijk is. Mede om die reden is het bestuur de mening
toegedaan dat de betaaldvoetbalorganisaties, die op grond van het besluit van het bestuur betaald
voetbal zullen deelnemen aan de Europese clubcompetities, de zware morele verplichting hebben om
een gedeelte van de gelden die zij ontvangen in verband met deze deelname, te verdelen onder alle
betaaldvoetbalorganisaties.
Met inachtneming van voornoemde morele verplichting en overeenkomstig het bepaalde in UEFA
Guidelines on eligibility principles for 2020/21 UEFA club competitions, is het bestuur van mening dat
de tickets voor de Europese clubcompetities 2020/21 als volgt moeten worden verdeeld gelet op de
sportieve resultaten in de eredivisie 2019/’20:
- Nummer 1 eredivisie naar PO UCL
- Nummer 2 eredivisie naar Q2 UCL
- Nummer 3 eredivisie naar GS UEL
- Nummer 4 eredivisie naar Q3 UEL
- Nummer 5 eredivisie naar Q2 UEL
Hierbij worden dan de sportieve resultaten die tot dusver zijn behaald, verwerkt in de ranglijst
overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 lid 1 RWBV:
“De rangorde in een competitie wordt bepaald door het aantal behaalde wedstrijdpunten. Bij een gelijk
aantal wedstrijdpunten is het aantal verliespunten bepalend voor de positie op de ranglijst, dat wil
zeggen hoe meer verliespunten, hoe lager de positie. Zijn het aantal wedstrijdpunten en het aantal
verliespunten gelijk, dan is het doelsaldo bepalend. Is het doelsaldo gelijk, dan is het aantal
doelpunten "voor" beslissend. Is het aantal doelpunten "voor" gelijk, dan is het totale resultaat van de
onderlinge competitiewedstrijden beslissend waarbij de in een uitwedstrijd gescoorde doelpunten
dubbel tellen. Indien het totale resultaat van de onderlinge competitiewedstrijden geen beslissing
brengt of kan brengen dan wordt de rangorde bepaald door:
a. de alfabetische volgorde van de naam van de desbetreffende betaaldvoetbalorganisaties, ingeval
de reguliere competitie nog niet is geëindigd; of
b. het lot, ingeval de reguliere competitie is geëindigd.
Het hiervoor vermelde laat onverlet het bepaalde in lid 4 van dit artikel.”
In aanvulling hierop geldt het bepaalde in artikel 17 lid 4 sub a. RWBV:
“Wanneer in een competitie twee of meer elftallen in aanmerking komen voor een titel, plaatsen die
leiden tot promotie of degradatie of beslissen over deelname aan internationale competities, dan is het
doelsaldo beslissend, indien het behaalde aantal punten gelijk is. Is het doelsaldo gelijk dan is het
aantal doelpunten “voor” beslissend. Is ook het aantal doelpunten “voor” gelijk, dan is het totale
resultaat van de onderlinge competitiewedstrijden beslissend waarbij de in een uitwedstrijd gescoorde
doelpunten dubbel tellen. Is ook het totale resultaat gelijk dan wordt een beslissingswedstrijd of een
beslissingswedstrijdenreeks gespeeld.”
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III.

CONSEQUENTIES TUSSENTIJDS BEËINDIGEN COMPETITIES; DEGRADATIE EN
PROMOTIE

In de promotie-/degradatieregeling betaald voetbal, seizoen 2019/’20 (P/D-regeling) is niet geregeld
hoe om te gaan met degradatie uit de eredivisie en promotie naar de eredivisie in het geval dat de
eredivisie en eerste divisie niet worden uitgespeeld. Op grond van de P/D-regeling beslist het bestuur
betaald voetbal in gevallen waarin niet is voorzien of waarin op grond van bijzondere omstandigheden
naar de mening van het bestuur betaald voetbal afwijking noodzakelijk is (waaronder doch niet
uitsluitend besluitvorming betreffende het wijzigen van de competitieopzet en/of voetbalpiramide)
(artikel 12 P/D-regeling).
Bij het besluit dat het bestuur betaald voetbal met betrekking tot degradatie en promotie neemt, zal zo
veel mogelijk rekening worden gehouden met alle van belang zijnde omstandigheden, waaronder de
belangen van de (direct) betrokkenen, in het bijzonder de betaaldvoetbalorganisaties. Het gaat hierbij
niet alleen om de betaaldvoetbalorganisaties die (mogelijk) degraderen en promoveren, maar ook om
de overige betaaldvoetbalorganisaties. Immers, het besluit ten aanzien van degradatie en promotie zal
alle betaaldvoetbalorganisaties (kunnen) raken. Mede om die reden is het van belang dat voor het
besluit dat het bestuur betaald voetbal neemt, in beginsel draagvlak bestaat.
Met betrekking tot het te nemen besluit van het bestuur betaald voetbal zijn er voor het bestuur drie
mogelijkheden.
a. Geen degradatie en wel promotie; eredivisie 20 deelnemers, eerste divisie 18 deelnemers
Een van de mogelijkheden met betrekking tot degradatie en promotie is om te besluiten dat er wel
promotie vanuit de eerste divisie zal plaatsvinden, maar geen degradatie vanuit de eredivisie. Dit zou
betekenen dat de eredivisie in seizoen 2020/’21 met 20 deelnemers wordt gespeeld en de eerste
divisie met 18 deelnemers.
Bij een eredivisie bestaande uit 20 deelnemers staat vast dat een groter aantal wedstrijden midweeks
zal moeten worden gespeeld. Immers, er wordt in de situatie van 18 deelnemers al gebruik gemaakt
van elk beschikbaar weekend (met uitzondering van de winterstop). Hierbij geldt per definitie dat de
wedstrijden die midweeks worden gespeeld (nagenoeg) niet bij daglicht zullen (mogen) plaatsvinden.
Het is zeer de vraag of de KNVB met het inplannen van deze extra speelronden zal kunnen voldoen
aan de eisen die vanuit gemeenten en politie worden gesteld. De KNVB kan nu eenmaal niet zomaar
wedstrijden inplannen. Juist vanwege de relatie met (het handhaven van) de openbare orde is
medewerking van gemeenten en politie noodzakelijk.
Namens de gemeenten en politie zijn reeds onoverkomelijke bezwaren geuit tegen een eredivisie met
20 deelnemers, zeker in de huidige tijdgeest.
Een eredivisie met 20 deelnemers betekent dat er geen winterstop kan plaatsvinden. Dit komt de
noodzakelijke rust-werkbalans van spelers niet ten goede, te meer gelet op de internationale
toernooien (EK en Copa America) die in 2021 zullen worden gespeeld. Ook kunnen er geen (tot
nauwelijks) inhaalmogelijkheden worden ingepland, hetgeen wel wenselijk/noodzakelijk is.
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Een eredivisie bestaande uit 20 deelnemers zal nadelige consequenties hebben voor alle deelnemers
in de eredivisie en (zelfs) voor de deelnemers in de eerste divisie.
Elke eredivisieclub heeft waarschijnlijk hogere kosten door vier extra wedstrijden (huisvesting,
catering, beveiliging, personele inzet, vervoer etc.). Onzeker is of de extra inkomsten in verband met
deze (vier) wedstrijden ten minste evenredig zullen zijn aan de extra kosten. Dit geldt te meer nu de
kans reëel is dat er gedurende een bepaalde periode wedstrijden zonder publiek gespeeld moeten
worden. Berekeningen hebben duidelijk laten zien dat dat elke wedstrijd meer zonder publiek de
financieel economische schade doet verhogen. Daarnaast is het de vraag of bijvoorbeeld de extra
wedstrijden in deze tijdgeest verdisconteerd kunnen worden in de prijs van de (seizoen)kaarten (in het
bijzonder indien de verkoop al is begonnen). Ook kan worden afgevraagd of deze extra wedstrijden
van invloed zijn op doorlopende sponsorovereenkomsten (en de daaruit voortvloeiende opbrengsten).
In plaats van dat de collectieve commerciële gelden die worden gegenereerd (uit onder andere de
collectieve sponsorcontracten en de verkoop van, kort gezegd, de televisierechten betreffende de
eredivisie) onder 18 betaaldvoetbalorganisaties worden verdeeld, zullen deze alsdan onder 20
betaaldvoetbalorganisaties moeten worden verdeeld. Dit betekent dat elke betaaldvoetbalorganisatie
minder uit deze collectieve gelden ontvangt dan wanneer deze inkomsten onder 18
betaaldvoetbalorganisaties zouden worden verdeeld.
Indien de eredivisie bestaat uit 20 deelnemers betekent dit ook dat de eerste divisie zal bestaan uit 18
deelnemers (waarvan vier beloftenteams). Een eerste divisie met 18 deelnemers zal een stuk minder
spannend en aantrekkelijk zijn (dan een eerste divisie met 20 deelnemers). Het zal ook een negatieve
invloed hebben op (in het bijzonder) de inkomsten uit wedstrijden van de clubs in de eerste divisie.
Vanuit de eerste divisie is reeds kenbaar gemaakt dat voor een eerste divisie met 18 deelnemers
volstrekt geen draagvlak bestaat.
Aan het einde van het seizoen 2020/’21 zal er sprake (moeten) zijn van een versterkte
degradatie(regeling) naar de eerste divisie. Deze versterkte degradatieregeling betekent dat er een
grotere kans op degradatie bestaat dan wanneer de huidige regeling (twee rechtstreekse
degradanten) van toepassing zou zijn.
Bovendien is het alsdan de vraag of er wel een play-off om promotie/degradatie (po PD) zal (kunnen)
plaatsvinden. Indien er geen po PD plaatsvindt, is er geen prijs voor de periodekampioenen in de
eerste divisie. Ook dit heeft een negatief effect op de eerste divisie.
Op basis van (onder andere) het bovenstaande is het bestuur betaald voetbal van mening dat wel
promoveren vanuit de eerste divisie (naar de eredivisie) en niet degraderen vanuit de eredivisie (naar
de eerste divisie) geen optie is en daartoe zal het dan ook in ieder geval niet besluiten.
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b. Geen degradatie en geen promotie
Een andere mogelijkheid met betrekking tot degradatie en promotie is om te besluiten dat er niet wordt
gepromoveerd naar de eredivisie (vanuit de eerste divisie) en niet wordt gedegradeerd vanuit de
eredivisie (naar de eerste divisie).
Zowel voor de eredivisie als voor de eerste divisie geldt dat nog 25% van de (reguliere)
competitiewedstrijden moeten worden gespeeld. In 9 speelronden in de eerste divisie en 8
speelronden (en een aantal inhaalwedstrijden voor sommige betaaldvoetbalorganisaties) in de
eredivisie kan nog veel gebeuren. Aangezien de competitie nog niet volledig is gespeeld, kan geen
degradatie en promotie plaatsvinden.
De P/D-regeling benoemt ook expliciet dat degradatie en promotie plaatsvindt na afloop van de
reguliere competities. Oftewel als deze competities volledig zijn gespeeld. Nu hiervan geen sprake is,
zijn er geen promovendi en geen degradanten.
Aan een competitie met 18 (eredivisie) en 20 (eerste divisie) deelnemers kan pas de sportieve
consequentie van degradatie en promotie worden verbonden op het moment dat er tegen elke
deelnemer twee keer is gespeeld of wanneer door de behaalde resultaten de uitkomst onherroepelijk
vaststaat (voordat er tegen elke deelnemer twee keer is gespeeld).
c. Wel degradatie en wel promotie
Een derde mogelijkheid met betrekking tot degradatie en promotie is om te besluiten wel te laten
promoveren naar de eredivisie (vanuit de eerste divisie) en wel te laten degraderen vanuit de
eredivisie (naar de eerste divisie).
Uitgangspunt van het voetballen in competitieverband is dat na afloop van de competities en op basis
van de daarin bereikte resultaten wordt gepromoveerd en gedegradeerd.
Zowel voor de eredivisie als voor de eerste divisie geldt dat 75% van de (reguliere)
competitiewedstrijden is gespeeld (hierbij is voor de eredivisie uitgegaan van 26 gespeelde
wedstrijden omdat alle teams op plek 7 en lager op de ranglijst van dit moment 26 wedstrijden hebben
gespeeld). Op basis van de sportieve resultaten op grond van de tot nu toe gespeelde wedstrijden zou
besloten kunnen worden om degradatie en promotie te laten plaatsvinden.
Hierbij worden dan de sportieve resultaten die tot dusver zijn behaald, verwerkt in de ranglijst
overeenkomstig het bepaalde in het hiervoor reeds aangehaalde artikel 17 lid 1 en lid 4 sub a. RWBV.
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IV.

RAADPLEGING BETAALDVOETBALORGANISATIES, CSR EN CTR

Zoals reeds is opgemerkt, vindt het bestuur betaald voetbal het van belang dat voor zijn besluit met
betrekking tot wel/geen degradatie en promotie in beginsel draagvlak bestaat. Om die reden wil het
bestuur betaald voetbal graag met betrekking tot het te nemen besluit de meningen polsen van de
betaaldvoetbalorganisaties (en de CSR en CTR). De kenbaar gemaakte meningen zullen door het
bestuur betaald voetbal mede worden betrokken bij het uiteindelijke besluit.
Uit het vorenstaande is gebleken dat er voor het bestuur betaald voetbal twee mogelijke besluiten
bestaan met betrekking tot degradatie en promotie:
1. Geen degradatie en geen promotie;
2. Wel degradatie en wel promotie.
=> Wij verzoeken jullie per e-mail kenbaar te maken welke van deze twee mogelijkheden jullie
voorkeur heeft. Tijdens de bijeenkomst op vrijdag 24 april 2020 zal uiteraard nog nader
worden gesproken over het bovenstaande. Indien jullie dit willen meenemen bij het bepalen
van jullie standpunt bestaat daarvoor de mogelijkheid. Tijdens de bijeenkomst zal om die
reden sprake zijn van een korte schorsing om een e-mail te kunnen zenden. De e-mail kan
tot vrijdag 24 april ongeveer 16.30 uur worden gezonden aan ...

***

6

