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Uitspraak van de reglementscommissie van de KNVB als genoemd in artikel 33 lid 2 onder a van 
de Statuten (nr. 62) 

 
 
De reglementscommissie 
 
Bij brief van 1 mei 2014 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 5 lid 3 van het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal (RWBV).  
 
Artikel 5 lid 3 RWBV luidt als volgt:  
“Aan competitiewedstrijden van tweede elftallen mogen maximaal twee spelers deelnemen, die in dat 
seizoen in totaal in drieëntwintig of meer competitiewedstrijden van het eerste elftal zijn uitgekomen.” 
 
De aanklager betaald voetbal verzoekt, meer specifiek, of met de zinsnede „die in dat seizoen in totaal in 
drieëntwintig of meer competitiewedstrijden van het eerste elftal zijn uitgekomen‟ wordt bedoeld: 
1. dat het gaat om een totaal van drieëntwintig of meer competitiewedstrijden in een eerste elftal. 

Hierbij worden bij een eventuele overschrijving van een speler in het lopende seizoen alle 
wedstrijden die hij in een eerste elftal heeft gepeeld bij elkaar opgeteld, of 

2. dat het gaat om in totaal drieëntwintig of meer competitiewedstrijden van slechts het eerste elftal 
van de huidige club van de speler, waarbij bij een eventuele tussentijdse overschrijving van een 
speler geen rekening wordt gehouden met de wedstrijden in het eerste elftal van zijn oude club. 

 
 
Overwegende 
 
De reglementscommissie is van oordeel dat waar in de reglementen van de KNVB wordt gesproken over 
“het” eerste elftal, steeds bedoeld wordt het eerste elftal van de desbetreffende betaaldvoetbalorganisatie 
(BVO), waarvoor de speler op dat moment speelgerechtigd is. Voor een uitleg die inhoudt dat bedoeld 
zou zijn "een” eerste elftal heeft de reglementscommissie in de tekst van het reglement en in de 
toelichting bij de totstandkoming van artikel 5 lid 3 RWBV geen grond kunnen vinden. Zo het de 
bedoeling geweest zou zijn dat aan competitiewedstrijden van tweede elftallen maximaal twee spelers 
mogen deelnemen, die in dat seizoen zijn uitgekomen in drieëntwintig of meer competitiewedstrijden van 
een eerste elftal, bijvoorbeeld in de divisie waarin het eerste elftal van de BVO waarvoor de spelers 
speelgerechtigd zijn, dan wel in drieëntwintig of meer competitiewedstrijden van een eerste elftal van een 
of meer BVO‟s, dan had het voor de hand gelegen om dat zo te formuleren. Met een overschrijving van 
een speler gedurende het seizoen is bij de opstelling van de bepaling kennelijk geen rekening gehouden. 
 
Vorengaande betekent dat artikel 5 lid 3 RWBV slechts ziet op het aantal competitiewedstrijden van het 
eerste elftal van de BVO waarvoor de speler op dat moment speelgerechtigd is. Bij een eventuele 
overschrijving van een speler in het lopende seizoen dient geen rekening te worden gehouden met het 
aantal competitiewedstrijden van het eerste elftal van een BVO waarin de speler is uitgekomen voordat 
aan hem overschrijving werd verleend. 
 
 
Uitspraak doende 
 
Aan competitiewedstrijden van het tweede elftal mogen maximaal twee spelers deelnemen, die in dat 
seizoen in totaal in drieëntwintig of meer competitiewedstrijden van het eerste elftal van de 
betaaldvoetbalorganisatie waarvoor de desbetreffende spelers speelgerechtigd zijn, zijn uitgekomen. 
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Aldus uitgesproken door de reglementscommissie op 7 mei 2014, 
 
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  
prof. mr. W.J.M. van Veen 


