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UITVOERINGS-/WIJZIGINGSBESLUIT – EREDIVISIE VROUWEN SEIZOEN 2015/’16 
 
Het bondsbestuur, bestuur betaald voetbal en het bestuur amateurvoetbal van de vereniging Koninklijke 
Nederlandse Voetbalbond, statutair gevestigd te Zeist, 
 
 
 
overwegende dat: 
 

 het bondsbestuur in zijn vergadering van 26 maart 2007 het Businessplan eredivisie vrouwen heeft 
geaccordeerd; 

 het Businessplan is gericht op het bereiken van een topsportniveau in het vrouwenvoetbal waartoe het 
invoeren van een nieuw op te zetten landelijke eredivisiecompetitie voor vrouwen met ingang van het 
seizoen 2007/’08 als noodzakelijk wordt gezien; 

 in 2011/’12 besloten is ingaande het seizoen 2012/’13 een grensoverschrijdende competitie voor de 
hoogste klasse van het vrouwenvoetbal tussen België en Nederland, onder de naam Women’s BeNe 
League, te organiseren; 

 in de seizoenen 2015/’16, 2016/’17 en 2017/’18, ter vervanging van de Women’s BeNe League, wederom 
een landelijke eredivisiecompetitie voor vrouwen (hierna: “Eredivisie Vrouwen”) zal worden 
georganiseerd; 

 op grond van artikel 31 lid 3 onder a en b van de Statuten het bondsbestuur, het bestuur betaald 
voetbal en het bestuur amateurvoetbal bevoegd is in spoedeisende gevallen waarin de Statuten of 
reglementen niet voorzien, een uitvoerings-/wijzigingsbesluit vast te stellen; 

 

 

 
besluiten als volgt: 
In het seizoen 2015/’16 wordt de Eredivisie Vrouwen gespeeld onder de navolgende voorwaarden: 

 
1. De Eredivisie Vrouwen valt onder verantwoordelijkheid van de sectie amateurvoetbal. De 

wedstrijdorganisatie van de Eredivisie Vrouwen en de tuchtrechtspraak met betrekking tot de Eredivisie 
Vrouwen worden echter uitgevoerd door de sectie betaald voetbal.  

 
2. De clubs waartoe de teams behoren die deelnemen aan de Eredivisie Vrouwen zijn 

betaaldvoetbalorganisaties, al dan niet via een daartoe opgerichte entiteit, die lid zijn van de KNVB, 
sectie betaald voetbal. Deze entiteiten worden tezamen met de aan de Eredivisie Vrouwen deelnemende 
betaaldvoetbalorganisaties in dit besluit aangeduid als: “aan de Eredivisie Vrouwen deelnemende clubs”. 

 
3. Op de aan de Eredivisie Vrouwen deelnemende clubs is het Reglement Wedstrijden Eredivisie Vrouwen 

seizoen 2015/’16 alsmede het Reglement Tuchtrechtspraak Eredivisie Vrouwen seizoen 2015/’16 van 
toepassing. 

 
4. Aan de Eredivisie Vrouwen, waaruit geen degradatie naar, en waarnaar geen promotie uit de topklasse 

vrouwenvoetbal mogelijk is, zullen zeven clubs deelnemen. 
 

5. Het team van een aan de Eredivisie Vrouwen deelnemende club mag bestaan uit een selectie van ten 
hoogste 23 speelsters. 

 

6. De speelsters van een aan de Eredivisie Vrouwen deelnemende club nemen als actieve amateur of 
contractspeelster deel aan deze competitie. 
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7. Een contractspeelster is een speelster van 16 jaar of ouder die een spelerscontract heeft gesloten met 
een aan de Eredivisie Vrouwen deelnemende club dat is geregistreerd bij en door de KNVB. Het 
spelerscontract moet schriftelijk worden vastgelegd. Het bestuur amateurvoetbal stelt een 
standaardcontract vast waarvan de inhoud in elk spelerscontract moet worden opgenomen. 

 
8. De omvang van het spelerscontract als bedoeld onder 7. dient ten minste 12 uur per week te bedragen. 

Het spelerscontract dient per 30 juni van enig jaar te eindigen. Voorts dient de contractspeelster minimaal 
het voor haar geldende minimum (jeugd)loon te verdienen (naar rato van de omvang van het 
spelerscontract). 

 
9. De regelgeving met betrekking tot opleidingsvergoedingen en solidariteitsbijdrage is van 

overeenkomstige toepassing op contractspeelsters van een aan de Eredivisie Vrouwen deelnemende 
club, in die zin dat het te betalen opleidingsbedrag per opleidingsjaar geldend voor de sectie 
amateurvoetbal van toepassing is. 

 
10. Een speelster mag als actieve amateur in verband met haar deelneming aan wedstrijden in de Eredivisie 

Vrouwen en trainingen, van andere partijen dan de aan de Eredivisie Vrouwen deelnemende clubs 
(bijvoorbeeld sponsors) uitsluitend vergoedingen ontvangen voor zover dit betreft: 
a. Reiskosten. Dit kan middels het beschikbaar stellen van een leaseauto of vergoeding per met de auto 

gereden kilometers waarbij de vergoeding die de speelster in totaal ontvangt (derhalve van de derde 
en de aan de Eredivisie Vrouwen deelnemende club gezamenlijk) niet hoger mag zijn dan € 0,19 per 
kilometer. De betaling mag ook betreffen een vergoeding voor de kosten van het openbaar vervoer. 

b. Verblijfkosten. Uitsluitend de daadwerkelijk gemaakte kosten door de speelster (bijvoorbeeld door 
middel van het ter beschikking stellen van woonruimte). 

 
11. a. De aan de Eredivisie Vrouwen deelnemende clubs stromen in het toernooi om de KNVB beker 

 vrouwen in de achtste finales in (laatste 16 deelnemers). De aan de Eredivisie Vrouwen 
 deelnemende clubs kunnen in deze ronde niet tegen elkaar loten. Dit betekent dat de aan de 
 Eredivisie Vrouwen deelnemende clubs in deze ronde tegen een amateurvereniging spelen. De 
 amateurvereniging heeft in deze ronde het thuisvoordeel. Indien in de bekercompetitie een 
 amateurvereniging speelt tegen een aan de Eredivisie Vrouwen deelnemende club, dan dient deze 
 wedstrijd te worden gespeeld op het hoofdveld van de amateurvereniging. 
b. Indien zowel een aan de Eredivisie Vrouwen deelnemende club als de satellietvereniging (waarmee 

de desbetreffende club een samenwerking is aangegaan) aan het toernooi om de KNVB beker 
vrouwen deelneemt, mogen de speelsters van de desbetreffende aan de Eredivisie Vrouwen 
deelnemende club in een speelronde slechts op één wedstrijdformulier voorkomen, met uitzondering 
van de doelverdedigster. De doelverdedigster mag in een speelronde voor zowel de aan de Eredivisie 
Vrouwen deelnemende club als de satellietvereniging uitkomen. 

 
12. Het Reglement Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal is van toepassing op de aan de Eredivisie 

Vrouwen deelnemende clubs. De aan de Eredivisie Vrouwen deelnemende clubs zullen in dit kader 
worden beschouwd als amateurverenigingen. 

 
13. Gedurende het seizoen 2015/’16 kan dispensatie worden verleend aan de selectiespeelster die vrijwillig 

uit de selectie wenst te treden om terug te keren naar de amateurvereniging waarvoor zij voorlaatst 
speelgerechtigd was, mits: 

 de aan de Eredivisie Vrouwen deelnemende club en die amateurvereniging daarmee instemmen; 

 de amateurvereniging niet een van de satellietverenigingen is van andere aan de Eredivisie Vrouwen 
deelnemende clubs; en 

 deze overschrijving plaatsvindt voor 1 januari in het betreffende voetbalseizoen. 
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14. De wedstrijdkleding van een aan de Eredivisie Vrouwen deelnemende club dient te voldoen aan het 
gestelde in artikel 4 van het Sponsoringreglement Betaald Voetbal. 

 
15. In verband met het onderhavige uitvoerings-/wijzigingsbesluit dienen de artikelen volgens het schema in 

bijlage I van het onderhavige besluit te worden gelezen/gewijzigd. 
 
16. In gevallen waarin niet is voorzien of waarin op grond van bijzondere omstandigheden naar de mening 

van het bestuur amateurvoetbal afwijking noodzakelijk is, beslist het bestuur amateurvoetbal. 
 
 
 
Het onderhavige uitvoerings-/wijzigingsbesluit is genomen door het bondsbestuur, het bestuur betaald 
voetbal en het bestuur amateurvoetbal op 28 september 2015 en geldt per 1 augustus 2015 tot en met 31 
juli 2016. Het onderhavige besluit wordt op 28 november 2015 aan de verenigingsraad amateurvoetbal en 
op 1 december 2015 aan de bondsvergadering en de algemene vergadering betaald voetbal ter 
bekrachtiging voorgelegd. 
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BIJLAGE I BEHORENDE BIJ HET UITVOERINGS-/WIJZIGINGSBESLUIT – EREDIVISIE VROUWEN 
SEIZOEN 2015/’16 
 
De hierna genoemde artikelen moeten in verband met het onderhavige uitvoerings-/wijzigingsbesluit aldus 
worden gelezen/gewijzigd: 

Statuten / 
Reglement 

Artikel  Strekking van de wijziging Besluit 

Statuten 6 lid 4 sub 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 eredivisie vrouwen en de landelijke 
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. 

Bondsbestuur 

Statuten 7 lid 1 sub 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; 

Bondsbestuur 

Statuten 7 lid 1 sub c. hernummeren naar artikel 7 lid 1 sub b. Bondsbestuur 

Statuten 7 lid 1 sub d. hernummeren naar artikel 7 lid 1 sub c. Bondsbestuur 

Reglement 
Wedstrijden 
Amateurvoetbal 

6 lid 2 sub b. De top van de competitiestructuur in categorie A 
bestaat voor zover het betreft de: 
vrouwen veldvoetbalcompetitie:, 
-  internationaal: uit de door de Stichting Women’s 

BeNe League georganiseerde Women’s BeNe 
League; 

-  nationaal: uit één eredivisie, één topklasse met 
daaronder twee hoofdklassen; 

Bestuur 
amateurvoetbal 

 
In aanvulling op bovenstaande moeten in de hierna genoemde artikelen de woorden “Women’s BeNe 
League” vervangen worden door de woorden “eredivisie vrouwen”. Deze artikelen moeten aldus worden 
gelezen/gewijzigd: 

Statuten / Reglement Artikel  Besluit 

Statuten 6 lid 2 sub b. en 9 lid 4  Bondsbestuur 

Algemeen Reglement 2 lid 2 (2x) en 17 lid 4 sub ii. Bondsbestuur 

Reglement Centrale Tuchtrechtspraak Doping KNVB 8 lid 1 sub c. Bondsbestuur 

Reglement Centrale Tuchtrechtspraak Seksuele 
Intimidatie KNVB 

8 lid 1 sub c. Bondsbestuur 

Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen,  
Opleidingsvergoeding en Solidariteitsbijdrage 

3 Bondsbestuur 

Reglement Amateurvoetbal 27 lid 1 sub d. Bestuur 
amateurvoetbal 

Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal 14 lid 3 sub a. (2x) Bestuur 
amateurvoetbal 

Reglement Overschrijvingsbepalingen 
Amateurvoetbal 

1 lid 1 sub e. en 2 lid 2 (5x) Bestuur 
amateurvoetbal 

 


