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Uitspraak van de reglementscommissie van de KNVB als genoemd in artikel 33 lid 2 onder a. 
van de Statuten (nr. 63) 

 
 
 
De reglementscommissie 
 
Bij brief van 4 november 2015 heeft de aanklager betaald voetbal overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 33 van de Statuten, de reglementscommissie verzocht om geïnformeerd te worden omtrent de 
interpretatie van artikel 10 van het Reglement voor het toernooi om de KNVB beker voor het seizoen 
2015/’16. 
 
Meer specifiek zou de aanklager betaald voetbal van de reglementscommissie willen vernemen of de 
term speelgerechtigdheid als bedoeld in artikel 10 van het Reglement voor het toernooi om de KNVB 
beker voor het seizoen 2015/’16 moet worden gezien als speelgerechtigdheid zoals bedoeld in artikel 
7 en 5 van het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal (welk reglement van toepassing is gelet op 
artikel 1 lid 5 onder a. van het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal) dan wel dat deze bepaling ook 
ziet (in een meer taalkundige uitleg van het begrip speelgerechtigdheid) op de situatie als bedoeld in 
regel 3 van de Spelregels veldvoetbal onder het kopje “Alle wedstrijden” c.q. artikel 11 van het 
Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal, te weten de situatie waarin de naam van een speler niet voor 
aanvang van de wedstrijd aan de scheidsrechter is opgegeven. 
 
 
Overwegende 
 
Het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal is op grond van artikel 1 lid 5 onder a., van toepassing op 
de veldvoetbal- en zaalvoetbalwedstrijden, die zijn georganiseerd door of worden gespeeld met 
toestemming van het bestuur betaald voetbal, tenzij anders wordt bepaald. 
 
Hoewel in het Reglement voor het toernooi om de KNVB beker niet expliciet is opgenomen dat 
wedstrijden die worden gespeeld in het kader van het toernooi om de KNVB beker worden 
georganiseerd door of worden gespeeld met toestemming van het bestuur betaald voetbal, volgt dit 
impliciet wel uit diverse bepalingen in het Reglement voor het toernooi om de KNVB beker, zoals 
artikel 10 en 48. 
 
Bovendien staat in artikel 10 van het Reglement voor het toernooi om de KNVB beker dat in bepaalde 
gevallen dient te worden afgeweken van het gestelde in artikel 7 van het Reglement Wedstrijden 
Betaald Voetbal. Dit zou niet opgenomen hoeven worden als het Reglement Wedstrijden Betaald 
Voetbal niet van toepassing zou zijn. 
 
De reglementscommissie stelt derhalve vast dat het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal van 
toepassing is op het onderhavige toernooi om de KNVB beker. 
 
Artikel 5 lid 1 van het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal bepaalt dat slechts kan worden 
deelgenomen aan door het bestuur betaald voetbal uitgeschreven of goedgekeurde wedstrijden door 
de speler, die voldoet aan de in artikel 5 van het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal genoemde 
voorwaarden. 
 
Op grond van artikel 7 lid 1 van het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal is ieder lid dat voldoet 
aan de in artikel 5 van dit reglement gestelde voorwaarden speelgerechtigd. 
 
De reglementscommissie is van oordeel dat de term speelgerechtigdheid in het Reglement voor het 
toernooi om de KNVB beker ziet op de voorwaarden als genoemd in artikel 5 van het Reglement 
Wedstrijden Betaald Voetbal. 
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Uit artikel 11 lid 2 onder a. en c. van het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal volgt voorts dat bij 
elke wedstrijd die wordt georganiseerd door of wordt gespeeld met toestemming van het bestuur 
betaald voetbal, het wedstrijdformulier dient te zijn voorzien van (voor)namen, voorletters en 
rugnummers van de basisspelers alsmede van de maximaal zeven mogelijke invallers en ten minste 
vijftien minuten voor aanvang van de wedstrijd aan de scheidsrechter dient te zijn overhandigd. 
 
Op grond van artikel 47 van het Reglement voor het toernooi om de KNVB beker en artikel 3 lid 1 
onder b. van het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal zijn de Spelregels veldvoetbal van 
toepassing op wedstrijden die worden gespeeld in het kader van het toernooi om de KNVB beker. In 
de Spelregels veldvoetbal is, in het hoofdstuk “Alle wedstrijden” van regel 3 “Het aantal spelers”, 
bepaald dat de namen van de wisselspelers voor aanvang van de wedstrijd aan de scheidsrechter 
worden opgegeven. Elke wisselspeler wiens naam op dit tijdstip niet is opgegeven aan de 
scheidsrechter, mag niet deelnemen aan de wedstrijd. 
 
Het voor aanvang van de wedstrijd aan de scheidsrechter opgeven van de namen van de 
basisspelers en wisselspelers is dus een voorwaarde voor deelneming door spelers als bedoeld in 
artikel 5 van het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal. Indien niet aan deze voorwaarde is voldaan 
en een (basis- of wissel)speler derhalve niet mag deelnemen, is naar het oordeel van de 
reglementscommissie, de betreffende (basis- of wissel)speler niet speelgerechtigd voor de betreffende 
wedstrijd. 
 
 
Uitspraak doende 
 
De term speelgerechtigdheid als bedoeld in artikel 10 van het Reglement voor het toernooi om de 
KNVB beker voor het seizoen 2015/’16 moet worden uitgelegd als speelgerechtigdheid zoals bedoeld 
in artikel 7 en 5 van het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal alsmede op de situatie als bedoeld in 
regel 3 van de Spelregels veldvoetbal onder het hoofdstuk “Alle wedstrijden” c.q. artikel 11 van het 
Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal, te weten de situatie waarin de naam van een speler niet voor 
aanvang van de wedstrijd aan de scheidsrechter is opgegeven. 
  
Aldus uitgesproken door de reglementscommissie op 16 november 2015, 
 
mr. D. de Loor, voorzitter  
mr. N.J. Batelaan  
mr. B.L.A. van Drunen  
mr. P.W.A. van Geloven  
dr. mr. S.F.H. Jellinghaus 

 


