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Licentiecommissie legt Willem II boete op  
 
Willem II voldoet niet aan licentie-eis P.08 “Technische staf – trainer/coach eerste team” als gevolg van 
het per 1 november ontbreken van een functionaris met de juiste reglementaire kwalificaties.  
Willem II moet deze positie binnen een bepaalde termijn invullen door middel van een functionaris die 
voldoet aan deze licentie-eis. 
 
Indien een BVO niet (meer) aan een licentie-eis voldoet dient de betreffende BVO dit te melden aan de 
licentiecommissie. Willem II heeft dit nagelaten en daarmee niet voldaan aan de verplichting ingevolge 
licentie-eis P.15 “Meldingsplicht significante wijzigingen arbeidsorganisatie”.  
De licentiecommissie heeft besloten Willem II een boete op te leggen ter hoogte van EUR 250,-. 
 
Licentiecommissie legt MVV boetes op  
 
MVV voldoet als gevolg van het per 1 november ontbreken van een functionaris met de juiste 
reglementaire kwalificaties niet aan licentie-eisen P.10 “Technische staf – assistent trainer/coach eerste 
team” en P.13 “Technische staf – A1 jeugd trainer/coach”.  
MVV moet deze positie binnen een bepaalde termijn invullen door middel van een functionaris(sen) die 
voldoet aan de licentie-eisen. 
 
Indien een BVO niet (meer) aan een licentie-eis voldoet dient de betreffende BVO dit te melden aan de 
licentiecommissie. MVV heeft dit nagelaten, en daarmee niet voldaan aan de verplichting ingevolge 
licentie-eis P.15 “Meldingsplicht significante wijzigingen arbeidsorganisatie”.  
De licentiecommissie heeft besloten MVV een boete op te leggen ter hoogte van EUR 500,- (EUR 250,- 
per vergrijp). 
 
Licentiecommissie legt Almere City FC boete op  
 
Almere City FC voldoet niet aan licentie-eis P.13 “Technische staf – C1 jeugdtrainer/coach” als gevolg van 
het per 1 november ontbreken van een functionaris met de juiste reglementaire kwalificaties.  
Almere City FC moet deze positie binnen een bepaalde termijn invullen door middel van een functionaris 
die voldoet aan deze licentie-eis. 
 
Indien een BVO niet (meer) aan een licentie-eis voldoet dient de betreffende BVO dit te melden aan de 
licentiecommissie. Almere City FC heeft dit nagelaten, en daarmee niet voldaan aan de verplichting 
ingevolge licentie-eis P.15 “Meldingsplicht significante wijzigingen arbeidsorganisatie”.  
De licentiecommissie heeft besloten Almere City FC een boete op te leggen ter hoogte van EUR 250,-. 
 
Licentiecommissie legt FC Emmen boete op  
 
FC Emmen voldoet niet aan licentie-eis P.13 “Technische staf – C1 jeugdtrainer/coach” als gevolg van het 
per 1 november ontbreken van een functionaris met de juiste reglementaire kwalificaties.  
FC Emmen moet deze positie binnen een bepaalde termijn invullen door middel van een functionaris die 
voldoet aan deze licentie-eis. 
 
Indien een BVO niet (meer) aan een licentie-eis voldoet dient de betreffende BVO dit te melden aan de 
licentiecommissie. FC Emmen heeft dit nagelaten, en daarmee niet voldaan aan de verplichting ingevolge 
licentie-eis P.15 “Meldingsplicht significante wijzigingen arbeidsorganisatie”.  
De licentiecommissie heeft besloten FC Emmen een boete op te leggen ter hoogte van EUR 250,-. 
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Licentiecommissie legt De Graafschap boete op  
 
De Graafschap voldoet niet aan licentie-eis P.13 “Technische staf – A1 jeugdtrainer/coach” als gevolg van 
het per 1 november ontbreken van een functionaris met de juiste reglementaire kwalificaties.  
De Graafschap moet deze positie binnen een bepaalde termijn invullen middels een functionaris die 
voldoet aan deze licentie-eis. 
 
Indien een BVO niet (meer) aan een licentie-eis voldoet dient de betreffende BVO dit te melden aan de 
licentiecommissie. De Graafschap heeft dit nagelaten, en daarmee niet voldaan aan de verplichting 
ingevolge licentie-eis P.15 “Meldingsplicht significante wijzigingen arbeidsorganisatie”.  
De licentiecommissie heeft besloten De Graafschap een boete op te leggen ter hoogte van EUR 250,-. 
 
 
 
Meer informatie over het huidige licentiesysteem is terug te vinden via www.knvb.nl op de pagina 
www.knvb.nl/watdoenwe/organiseren/licentiezaken. 
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