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Geacht bestuur,
De clubs in de tweede en derde divisie hebben uiterlijk op 1 november 2016 een zelfscan uitgevoerd.
De licentiecommissie amateurvoetbal (hierna: licentiecommissie) heeft vervolgens aan de hand van
de verklaringen en toelichtingen in de zelfscan en de aangeleverde documenten, getoetst of voldaan
is aan de bij of krachtens het Licentiereglement Amateurvoetbal (hierna: Licentiereglement) geldende
voorwaarden en verplichtingen.
Deze brief is bedoeld om kenbaar te maken aan welke licentievoorwaarde(n) Quick ‘20 nog niet heeft
voldaan en welke maatregel(en) en/of sanctie(s) de licentiecommissie voornemens is de club op te
leggen. Hierbij aangetekend dat de inhoudelijke beoordeling van licentievoorwaarde F.01 plaatsvindt
na 1 februari 2017.
HUIDIGE FEITEN
1. Quick ‘20 beschikt niet over het minimum aantal van drie bij de KNVB geregistreerde
contractspelers. Quick ‘20 voldoet hiermee niet aan licentievoorwaarde S.05.
2. Quick ‘20 heeft geen geconsolideerde/gecombineerde jaarstukken over het seizoen 2015/’16
overlegd, bestaande uit de jaarrekening, waarbij de consolidatiekring/combinatiekring zoals
vastgesteld in licentievoorwaarde L.04, als basis dient. Betreffende documenten moeten zijn
voorzien van een samenstellingsverklaring die is afgegeven door een daartoe bevoegde
accountant. Quick ‘20 voldoet hiermee niet aan licentievoorwaarde F.01.

OVERWEGENDE DAT
A)
op 2 december 2014 de bondsvergadering van de KNVB heeft ingestemd met de invoering
van een gedifferentieerd licentiesysteem in de Eredivisie, de Eerste Divisie, de Landelijke
Divisie (nu: de Tweede Divisie) en de twee Topklassen (nu: de Derde Divisie) teneinde de
doorstroming van clubs binnen de geoptimaliseerde voetbalpiramide te faciliteren. Hierbij zijn
de licentievoorwaarden voor de clubs, uitkomend in de huidige Tweede en Derde divisie
vastgesteld;
B)
in het seizoen 2015/’16 meer dan 60 bezoeken aan individuele clubs uit de toenmalige Topen Hoofdklasse zijn afgelegd om de clubs te informeren, te adviseren en voor te bereiden op
de licentievoorwaarden;
C)
in het seizoen 2015/’16 diverse centrale en decentrale voorlichtingsbijeenkomsten
plaatsvonden, waaronder de vergaderingen van de Coöperatieve Vereniging Topklasse U.A.
en het Centraal Orgaan Hoofdklassen;
D)
in alle contactmomenten informatie is opgehaald welke diende als bouwstenen voor het
besluit van het bestuur amateurvoetbal d.d. 19 maart 2016 met per licentievoorwaarde de
sancties en bandbreedtes opgenomen en de manier waarop de clubs zouden moeten
aantonen of aan de licentievoorwaarde is voldaan (wat - / wanneer - / hoe aanleveren);
E)
op 28 mei 2016 de ledenraad amateurvoetbal het Licentiereglement heeft aangenomen;
F)
in juli 2016 de Richtlijn 1.0 Licentiesysteem Tweede en Derde divisie (hierna: Richtlijn 1.0) op
grond van artikel 3 lid 3 van het Licentiereglement door het bestuur amateurvoetbal is
vastgesteld, met daarin beschreven wat clubs, licentiecommissie en beroepscommissie van
het licentiesysteem kunnen verwachten;
G)
op 1 augustus 2016 deze Richtlijn 1.0 aan de clubs is gepresenteerd;
H)
op 1 september 2016 de zelfscan aan de clubs is gepresenteerd met daarbij de deadline van
uitvoering uiterlijk 1 november 2016;
I)
op 12 oktober 2016 een herinneringsbericht is gewijd aan de naderende deadline van
uitvoering;
J)
alle bovenstaande items op het betreffende moment aan de secretariaatsadressen van de
clubs zijn gecommuniceerd, de items onder H en I bovendien tevens aan de voorzitter;
K)
de licentiecommissie kennis nam van alle toelichtende verklaringen in de zelfscan;
L)
de licentiecommissie bij haar voorgenomen besluitvorming rekening heeft gehouden met het
feit dat het licentiesysteem amateurvoetbal in het seizoen 2016/’17 voor de clubs voor het
eerst van toepassing is, en dat in haar strafmaat heeft meegewogen.
LAATSTE TERMIJN
In het kader van de toets op de licentievoorwaarden en het feit dat het licentiesysteem amateurvoetbal
dit seizoen voor het eerst van toepassing is, heeft de licentiecommissie, in haar vergadering van
12 december 2016, besloten om alle clubs in de tweede en derde divisie eenmalig:
-

in kennis te stellen van de voorgenomen besluitvorming, alvorens definitief te besluiten
overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van het Licentiereglement;
in de gelegenheid te stellen om uiterlijk op 13 januari 2017 alsnog schriftelijk aan te tonen
dat onvoorwaardelijk aan de toepasselijke licentievoorwaarde(n) wordt voldaan.

Indien ook na 13 januari 2017 niet wordt voldaan aan de licentievoorwaarde(n), zal de
licentiecommissie overgaan tot besluitvorming zoals hieronder aangegeven.
VOORGENOMEN BESLUITVORMING
De maatregelen en sancties die kunnen worden opgelegd indien een club in de tweede of derde
divisie niet, niet adequaat of niet tijdig voldoet aan één of meer van de voor hem geldende
verplichtingen krachtens het Licentiereglement, staan beschreven in artikel 13 van het
Licentiereglement. Deze maatregelen en sancties kunnen tezamen worden opgelegd.
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Op grond van de hiervoor omschreven feiten en overwegingen, in relatie tot de doelstelling en het
proces van het licentiesysteem, e.e.a. omschreven in het Licentiereglement en de Richtlijn 1.0, is de
licentiecommissie voornemens om de navolgende maatregelen en sancties op te leggen.
1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 lid 1 en lid 2 worden drie wedstrijdpunten in
mindering gebracht, vanwege het niet voldoen aan licentievoorwaarde S.05.
Voorts wordt, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 lid 1 van het Licentiereglement, de
verplichting opgelegd om uiterlijk op 1 maart 2017 alsnog aan te tonen dat voldaan wordt aan
licentievoorwaarde S.05.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 lid 1 van het Licentiereglement wordt een
geldboete van EUR 100,- opgelegd vanwege het niet voldoen aan licentievoorwaarde F.01.
Voorts wordt, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 lid 1 van het Licentiereglement, de
verplichting opgelegd om uiterlijk op 1 maart 2017 alsnog te voldoen aan licentievoorwaarde
F.01. De licentiecommissie heeft op 12 december 2016 besloten dat per genoemde datum
alsnog de navolgende bescheiden dienen te zijn overlegd;
-

de jaarstukken 2015/’16 van de club, de jaarstukken van overige entiteiten binnen de
juridische groepsstructuur, indien aanwezig, waarbij de juridische groepsstructuur, zoals
omschreven in licentievoorwaarde L.04 als basis dient. De jaarrekeningen moeten zijn
voorzien van een samenstellingsverklaring afgegeven door een daartoe bevoegde
accountant.

GEEN BEROEP
Nu nog geen definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden, staat tegen het bepaalde in deze brief
geen beroep open.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien er nog vragen zijn, dan kan
contact worden opgenomen met het bureau licentiezaken amateurvoetbal.

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND
Licentiecommissie amateurvoetbal, namens deze,

E.J.G. Bos
Voorzitter licentiecommissie amateurvoetbal
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