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Inleiding
Ieder jaar promoveert minimaal één club naar de Eredivisie en degradeert één of meerdere clubs naar de Jupiler
League. Aanleiding tot vreugde of verdriet voor fans, spelers, medewerkers en alle andere betrokkenen bij de club.
Een wisseling van divisie heeft een grote impact op de organisatie van een BVO. Binnen een tijdsbestek van
ongeveer twee maanden moeten vele veranderingen doorgevoerd worden ter voorbereiding op het nieuwe seizoen.
Vernieuwde prijsstelling van ticketprijzen, verandering van de organisatiebezetting en een aangepaste begroting zijn
maar voorbeelden van wijzigingen die vanuit de club worden doorgevoerd. Daarnaast krijgt een BVO in een andere
divisie te maken met gedeeltelijk gewijzigde reglementaire verplichtingen, arbeidsovereenkomsten, CAO’s en
collectieve sponsor- en mediacontracten. Om het voor clubs overzichtelijker te maken dit proces te doorlopen, zijn de
belangrijkste aandachtspunten opgenomen in dit handboek.
Het handboek dient als leidraad tijdens het promotie/degradatie proces. We hopen daarmee een bijdrage te leveren
aan dit proces. Blijven er vragen onbeantwoord of zijn er suggesties voor verbetering, dan kan contact opgenomen
worden met KNVB Expertise of direct met één van de betrokken organisaties via de contactgegevens opgenomen in
dit handboek.
KNVB Expertise
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Leeswijzer
Algemeen
Het handboek Promotie & Degradatie is bedoeld voor directie, management en toezichthouders van Nederlandse
BVO’s die te maken krijgen met promotie naar de Eredivisie of degradatie naar de Jupiler League. Het is raadzaam
voor clubs om notie te nemen van dit handboek, om indien gewenst al ver vóór eventuele promotie of degradatie de
voorbereidingen te kunnen starten.
Getracht is een compleet overzicht te geven van de veranderingen waar een club mogelijk tegen aanloopt in het
geval van promotie of degradatie in een leesbaar en handzaam document. Er wordt ingegaan op de ‘harde’
(financiën, reglementen, etc.) en ‘zachte’ kant (ervaringen), Waar mogelijk is intensief gebruik gemaakt van de
cijfers en ervaringen van clubs die recent betrokken waren bij promotie en/of degradatie.
Managementsamenvatting
De managementsamenvatting biedt in een oogopslag de belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten bij eventuele
promotie of degradatie. Verdere verdieping of nadere uitleg van de punten is te vinden in verdiepingshoofdstukken
promotie en degradatie.
Verdieping Promotie & Verdieping Degradatie
Er zijn twee hoofdstukken met uitgebreidere informatie, toelichtingen en adviezen. Clubs die mogelijk promoveren
vinden deze informatie in de ‘Verdieping PROMOTIE’. Clubs die mogelijk degraderen vinden deze informatie in de
‘Verdieping DEGRADATIE’. In beide hoofdstukken staan onder andere; financiële benchmarks uit jaarverslagen,
ervaringen van clubs, en adviezen van entiteiten en partners. Zaken die voor zowel promotie als degradatie gelden
zijn in beide verdiepingshoofdstukken opgenomen waardoor overlap voor kan komen.
Jaarlijkse herziening
Het Handboek Promotie & Degradatie zal ieder seizoen geactualiseerd worden. De jaarlijkse herziening biedt
daarnaast de gelegenheid om suggesties en op- of aanmerkingen van gebruikers te verwerken. Om de kwaliteit en
praktische toepasbaarheid van dit document te verhogen worden alle gebruikers gevraagd hun feedback te delen
met KNVB Expertise via expertise@knvb.nl of de contactgegevens achter in dit document.
Afkortingen:
KNVB: Koninklijke Nederlandse Voetbalbond

ECV:

Eredivisie Commanditaire Vennootschap

CED:

Coöperatie Eerste Divisie

FBO:

Federatie van Betaald voetbal Organisaties

BVO:

Betaald Voetbal Organisatie

WO:

Bureau Wedstrijdorganisatie van de KNVB

LZ:

Bureau Licentiezaken van de KNVB

EMM:

Eredivisie Media & Marketing

EBV:

Extranet Betaald Voetbal

P/D:

Promotie / Degradatie

FS:

Fox Sports

MS:

Managementsamenvatting

Contactgegevens
In het Handboek wordt regelmatig verwezen naar entiteiten, instanties of (afdelingen van) de KNVB. Achterin het
Handboek zijn voor alle betrokken partijen contactpersonen, e-mailadressen en telefoonnummers uiteengezet.
Totstandkoming
Deze publicatie is tot stand gekomen aan de hand van input van betreffende organisaties/afdelingen ervaringen van
onlangs gepromoveerd of gedegradeerde clubs, en informatie uit jaarverslagen van BVO’s. KNVB Expertise heeft alle
input samengevoegd en tot een handboek verwerkt.
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1. MANAGEMENTSAMENVATTING
In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste onderwerpen van het promotie / degradatieproces weergegeven. Het doel is om
op een overzichtelijke en bondige manier weer te geven waarmee clubs te maken kunnen krijgen en welke
verschillen er zijn tussen de Eredivisie en Jupiler League.

Promotie- en degradatiemanagement
Een BVO kan op drie verschillende niveaus bezig zijn met promotie- en degradatie:
Structureel: continue rekening houdend met promotie of degradatie
Strategisch: op hoofdlijnen rekening houdend met promotie of degradatie wanneer het realistisch wordt
Operationeel: na daadwerkelijke promotie of degradatie benodigde veranderingen doorvoerend
In zijn algemeenheid wordt BVO´s geadviseerd om structureel rekening te houden met promotie of degradatie. Niet
in de dagelijkse bedrijfsvoering maar wel bijvoorbeeld bij het sluiten van contracten. Te denken valt aan clausules in
arbeidsovereenkomsten, sponsorcontracten, verpachting van exploitatierechten, etc. Door het opnemen van
beschermende clausules kunnen vervelende situaties worden voorkomen.
Een aantal clubs komt in de loop van het seizoen concreter in aanraking met mogelijke promotie of degradatie. Vanaf
dan zal op zowel strategisch als operationeel vlak rekening gehouden worden met de gevolgen daarvan.
Clubs die daadwerkelijk promoveren of degraderen doorlopen een proces dat in vier fasen verdeeld kan worden. In
onderstaand schema is dit visueel weergegeven.

Verwachting

Verwerking

Voorbereiding

Vertaling

Periode
Winterstop – einde
competitie

Periode
Eerste weken na
promotie/degradatie

Periode
Promotie/degradatie
tot start seizoen

Periode
Start nieuwe seizoen

Uitwerken scenario’s
+ actieplan

Uitwerken actieplan
en bepalen deadlines

Uitvoeren actieplan
en voorbereiding op
start competitie

Doorvoeren
operationele
aanpassingen

Figuur 1: fases van promotie- en degradatiemanagement
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Verschillentabel
In onderstaande tabel zijn enkele belangrijke verschillen weergegeven tussen de Eredivisie en Jupiler League. Het
gaat hier om harde eisen, contracten of lidmaatschapsgelden die verschillend zijn voor clubs in de Eredivisie of
Jupiler League.
Onderwerp

Eredivisie

Jupiler League

Personeel

- Minimaal 18 contractspelers

- Minimaal 16 contractspelers

Stadion

- Minimaal 3.000 zitplaatsen

- Minimaal 2.000 zitplaatsen

Licentie-eisen

- Veldverwarming of kunstgras
- Automatische toegangscontrole
- Bezoekersvak minimaal:
400 bij capaciteit t/m 10.000

- Bezoekersvak minimaal 2,5% van de
capaciteit

500 bij 10.001 t/m 15.000
750 bij 15.001 t/m 20.000
1000 bij 20.001 t/m 30.000
1200 bij > 30.000
- Voetbal volg systeem
- Uitkaartsysteem
CAO

- Minimaal 18 contractspelers

- Minimaal 16 contractspelers

- Schadeloosstelling bij aflopende

- Schadeloosstelling bij aflopende

verlengde contracten na 5 jaar

verlengde contracten na 3 jaar

- FBO

€ 38.386,18

€ 14.548,77

- Meer dan Voetbal

€ 5.000,-

€ 5.000,-

- Clubsupport

€ 12.594,51

€ 8.691,51

Collectieve contracten

- Stadion Exposure

- Jupiler

- Tickets + SCC

- LED Boarding

- Internet

- Tickets + SCC

- Proprietary programma

- AFAS/OFS

- Derbystar

- Kunstgras Ten Cate

- Print

- Deventrade / Derbystar

- Flyer/Sampling

- Beleven & Binden

- Merchandising

- BDO

Lidmaatschapsgelden

- Maatschappelijk
Club TV

Verplichte deelname alle Eredivisie

Geen verplichting vanuit de Jupiler

clubs

League

Aandachtspunten
Hieronder zijn nog enkele belangrijke aandachtspunten beschreven. Deze zijn voor zowel promotie als degradatie
van belang. In beide verdiepingshoofdstukken worden de meeste punten nog uitgebreider besproken.
Schaduwbegroting
Er wordt aangeraden om in te spelen op eventuele promotie of degradatie door vanaf de verwachtingsfase te werken
met een schaduwbegroting. In deze schaduwbegroting kunnen de scenario’s van een mogelijke promotie of
degradatie worden verwerkt. Elk jaar moeten BVO’s op 15 juni de begroting voor het nieuwe seizoen inleveren bij
KNVB afdeling Licentiezaken.. Promotie of degradatie is echter vaak pas in mei een feit. Door te werken met een
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schaduwbegroting heeft een BVO altijd een realistische en actuele begroting gereed. Voor de financiële gevolgen van
Promotie en Degradatie zie verdieping paragraaf 3.
Contracten & overeenkomsten
Het is zeer aan te raden in arbeidsovereenkomsten voor zowel spelers als technische staf bepalingen op te
nemen die rekening houden met P/D. Het gaat hier bijvoorbeeld om bepalingen die zien op;


reductie/verhoging van het salaris;



aanpassingen in secundaire voorwaarden (vb lease-auto, telefoon);



al dan niet voorzetten van de arbeidsovereenkomst.

In sponsorovereenkomsten is het goed bepalingen op te nemen die zien op;


een verhoging/verlaging van het sponsorbedrag;



een automatische beëindiging/verlenging ingeval van degradatie of promotie;



gemaakte afspraken in collectief verband.

Let op: deze bepalingen zijn gebonden aan regelgeving en jurisprudentie. Aangeraden wordt om dergelijke
bepalingen altijd eerst te bespreken met en/of voor te leggen aan de FBO. Een voorbeeld van een
sponsorovereenkomst passage is te vinden in verdieping hoofdstukken onder het kopje commercieel.
Degradatievergoeding
Voor clubs die degraderen van de Eredivisie naar de Jupiler League bestaat een zgn. degradantenvergoeding. De
hoogte en lengte van die vergoeding is afhankelijk van het aantal seizoenen dat de club tot het moment van
degradatie onafgebroken in de Eredivisie heeft gespeeld. De vergoedingen zijn als volgt:


Een vergoeding van €200.000 gedurende 1 seizoen als de degradant 1 jaar in de Eredivisie heeft gespeeld;



Een vergoeding van €400.000 gedurende seizoen 1 en €200.000 gedurende seizoen 2 als de degradant 2
jaar onafgebroken in de Eredivisie heeft gespeeld;



Een vergoeding van €600.000 gedurende seizoen 1, €400.000 gedurende seizoen 2 en €200.000 gedurende
seizoen 3 als de degradant 3 jaar of langer onafgebroken in de Eredivisie heeft gespeeld.

Wanneer een club die recht heeft op een vergoeding gedurende meerdere seizoenen tussentijds promoveert, vervalt
dit recht.
Uitbetaling Mediagelden
Clubs in de Eredivisie en Jupiler League ontvangen op verschillende momenten in het seizoen mediagelden. In de
verdiepingshoofdstukken staat voor iedere divisie de betreffende maanden van uitbetaling.
In- en uittreden Eredivisie CV
Als de promovendi en degradanten van het seizoen bekend zijn moet de officiële in- en uittrede van de Eredivisie CV
voor het volgende seizoen afgehandeld worden. De degradant(en) tekenen een uittreedacte waarmee afstand wordt
gedaan van het certificaat in de Vennootschap. De promoverende club(s) tekenen een toetredingsdocument
waarmee zij één van de achttien certificaten krijgen. Een in de ECV intredende club (promovendus) betaalt een
bedrag van € 13.613,41, een uittredende club (degradant) ontvangt hetzelfde bedrag. Afhandeling van deze
transacties gaat via de ECV.
Solidarity payment
BVO’s die uitkomen in de Eredivisie en niet deelnemen aan de UEFA Champions League, ontvangen mogelijk vanuit
UEFA een solidarity payment. Dit wordt ieder seizoen in oktober bekend gemaakt en eventueel uitgekeerd door de
KNVB. Indien er in enig seizoen een solidarity payment wordt uitgekeerd, wordt deze betaald aan de clubs die in het
seizoen waarvoor deze geldt in de Eredivisie speelden, ongeacht of ze op het moment van uitkeren nog steeds in de
Eredivisie spelen.
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2. Verdieping: PROMOTIE
In de verdieping PROMOTIE is aanvullende en extra informatie beschikbaar over het promotieproces. Hierin onder
andere adviezen van entiteiten en partners, financiële benchmarks uit jaarverslagen en ervaringen van clubs. Dit
verdiepingshoofdstuk is ingedeeld aan de hand van de volgende zes aandachtsgebieden:


Personeel



Financiën



Juridisch



Commercieel



Stadion



Overig

Personeel
Bij personeel kan in benadering een onderscheid gemaakt worden tussen voetbaltechnisch personeel waaronder
bijvoorbeeld contractspelers, trainers en medische staf en overig (kantoor)personeel.
Voetbaltechnisch personeel
Voetbaltechnisch personeel werkt veelal met contracten voor bepaalde tijd. Voor contractspelers, trainers en
medische staf is het wenselijk verschillende salarissen en arbeidsvoorwaarden per divisie op te nemen. Leg spelers
en trainers vast met juridisch juiste clausules die erop zien welke bedragen ze verdienen in welke divisie. Dit zorgt
ervoor dat een club geen gedwongen afscheid hoeft te nemen van spelers en trainers, wat goed is voor de interne
rust en de continuïteit van de club.
Zowel de CAO contractspelers betaald voetbal als de CAO trainer/coaches betaald voetbal biedt hiertoe de
mogelijkheid. De FBO beschikt over standaard arbeidsovereenkomsten.
Kantoorpersoneel
Bij promotie naar de Eredivisie breiden de activiteiten van een BVO zich meestal uit: meer toeschouwers, meer
zakelijke relaties en meer aandacht van media. Om dit te kunnen behappen kan het zijn dat de huidige personele
bezetting niet toereikend is. In de jaarlijkse publicatie ‘Benchmark Betaald Voetbal’ van KNVB Expertise is
gedetailleerde informatie over het aantal FTE dat per club per afdeling te vinden. Daarnaast is KNVB Expertise altijd
te benaderen voor specifieke benchmarks of andere analyses op basis van FTE en salaris informatie.
Aantrekken nieuw personeel
Bij het aantrekken van nieuw personeel is de aanbeveling om te werken met een duidelijke functieomschrijving die
gekoppeld is aan een functiewaarderingssysteem. Daarnaast wordt geadviseerd gebruik te maken van correcte
modellen en juridisch juiste clausules. Bij het sluiten van arbeidsovereenkomsten is het belangrijk dat er bepalingen
worden opgenomen die rekening houden met promotie en degradatie. Het verwerken van de afspraken dient
vervolgens op een juridisch juiste wijze te worden uitgevoerd. In voorkomende gevallen en/of bij vragen wordt
aanbevolen contact te zoeken met de FBO.
CAO’s
In de CAO’s van toepassing op het betaald voetbal wordt op bepaalde onderdelen onderscheid gemaakt tussen de
Eredivisie en de Jupiler League. Het is belangrijk als club op de hoogte te zijn en te blijven van deze verschillen
omdat de CAO rechtstreeks invloed heeft op de relatie werkgever en werknemer. De FBO houdt clubs rechtstreeks
op de hoogte houden van alle wijzigingen die in de CAO’s plaatsvinden via direct-mailing en specifieke op de CAO
gerichte bijeenkomsten.
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Licentie-eisen
Van essentieel belang is om na promotie te kunnen blijven voldoen aan de eisen gesteld vanuit het licentiesysteem
van de KNVB. De club is verantwoordelijk zorg te dragen voor voldoende gekwalificeerd personeel om aan deze eisen
te voldoen. De specifieke eisen en verschillen per divisie worden gepubliceerd in de ‘Richtlijn licentie-eisen’ welke zijn
te vinden op de website van de KNVB, het EBV of op te vragen bij bureau licentiezaken.
Op het gebied van personeel schrijft de richtlijn dat clubs uitkomend in de Eredivisie minimaal dienen te beschikken
over 18 contractspelers welke minimaal 100% van het wettelijke minimumloon naar leeftijd verdienen. Voor clubs
uitkomend in de Jupiler League is dit aantal geen 18 maar 16.
Martijn Hegeman (GAE): Vlak na promotie komt er heel veel werk op de organisatie af. Je hebt extra handen nodig
maar iemand aannemen kost tijd. Als tijdelijke oplossing hebben we alle handen die zich aanboden gebruikt, veelal op
vrijwillige basis. Het nadeel hiervan is wel dat vrijwilligers lang niet alles kunnen, er was dus zowel kwantitatief als
kwalitatief een tekort aan mensen. Uiteindelijk hebben we in de loop van de tijd extra mensen aangenomen, allemaal
met tijdelijke contracten want je weet niet waar je volgend jaar speelt. Op de commerciële afdeling is er 1 FTE
bijgekomen, we hebben front office iemand voor 25 uur aangenomen en een volle FTE voor veiligheid. Het is belangrijk
van te voren na te denken over de structuur. GAE was enkele maanden na het begin van de competitie nog bezig met
gevolgen van de hectiek in de zomer.

Financieel
Om ingespeeld te zijn op eventuele promotie wordt aangeraden op structurele basis te werken met een
schaduwbegroting. In deze schaduwbegroting dienen de scenario’s van een mogelijke promotie te worden verwerkt.
Elk jaar moeten BVO’s op 15 juni de begroting voor het nieuwe seizoen inleveren bij KNVB afdeling Licentiezaken.
Een club weet halverwege, of eind mei pas of promotie een feit is. Door te werken met een schaduwbegroting heeft
een BVO altijd een goede begroting klaar die opgestuurd kan worden naar de KNVB. De kostbare tijd die hiermee
gewonnen wordt kan direct gestopt worden in andere zaken die komen kijken bij promotie naar de Eredivisie.
Financiële gevolgen promotie
Veel inkomsten- en kostenposten worden beïnvloed door promotie, zaken leveren meer geld op maar kosten ook
meer geld. Informatie over gemiddelde inkomsten- en kostenveranderingen zijn hieronder uiteengezet. Op maat
gemaakte analyse of gedetailleerde informatie is op te vragen bij KNVB Expertise.

NETTO OMZET (100%)
Wedstrijdbaten (17,2%)
Sponsoring (52,1%)
Media gerelateerde baten (16,8%)
Subsidies en giften (0,3%)
Merchandising en B2C (0,8%)
F&B (4,2%)
Overige baten (8,6%)

1e seizoen 2e seizoen*
52,2%
66,9%
48,0%
71,5%
50,7%
52,2%
81,8%
93,1%
306,7%
136,4%
78,7%
149,5%
45,1%
78,6%
8,0%
19,5%

BEDRIJFSLASTEN (100%)
Personeelskosten (60,2%)
Verkoopkosten (6,9 %)
Huisvestingskosten (11,4%)
Wedstrijd- en trainingskosten (10%)
Algemene kosten (5,6%)
Afschrijvingskosten (3,6%)
Overige bedrijfskosten (2,3%)

1e seizoen 2e seizoen*
26,8%
46,1%
33,7%
59,9%
42,9%
68,0%
1,7%
23,4%
26,6%
44,1%
22,6%
13,2%
-12,3%
-17,6%
21,4%
6,0%

Figuur 2: Gemiddelde procentuele verandering van inkomsten en kosten bij promotie naar de Eredivisie**

* Indien geen directe degradatie volgt in eerste seizoen Eredivisie
** De cijfers in figuur 2 zijn op basis van financiële gegevens van promovendi in de periode 2002/’03 – 2012/’13.
Percentages tussenhaakjes geven het aandeel in totaal omzet of lasten weer.
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Fictieve club
Om de percentages concreter te maken is hieronder voor een fictieve club de gevolgen van promotie weergegeven.
De club had voor promotie een netto omzet en bedrijfslasten van 4 miljoen euro. De inkomsten en uitgaven zijn
gebaseerd op de gemiddelde verdeling van clubs in de afgelopen tien seizoenen. De percentages staan tussen
haakjes in figuur 2 op de vorige pagina, zo zijn bijvoorbeeld de wedstrijdbaten 17,2% van de netto omzet en de
personeelskosten 60,2% van de bedrijfslaten.

NETTO OMZET
Fictieve club voor promotie
Wedstrijdbaten
€
688.490
Sponsoring
€
2.085.608
Media gerelateerde baten €
670.107
Subsidies en giften
€
11.842
Merchandising en B2C
€
32.656
F&B
€
168.525
Overige baten
€
342.772
Totaal
€
4.000.000

Fictieve club na promotie
€
1.019.265
€
3.143.440
€
1.217.938
€
48.154
€
58.354
€
244.536
€
370.138
€
6.101.825

BEDRIJFSLASTEN
Fictieve club voor promotie
Personeelskosten
€
2.407.206
Verkoopkosten
€
274.570
Huisvestingskosten
€
456.259
Wedstrijd- en trainingskosten
€
398.484
Algemene kosten
€
225.431
Afschrijvingskosten
€
144.725
Overige bedrijfskosten
€
93.325
Totaal
€
4.000.000

Fictieve club na promotie
€
3.218.949
€
392.420
€
463.839
€
504.593
€
276.389
€
126.971
€
113.268
€
5.096.430

Figuur 3: financiële gevolgen van promotie voor een fictieve club
Categorie 1 Promotie
In geval van promotie kan het voorkomen dat inkomsten en uitgaven substantieel afwijken t.o.v. een ingediend en
goedgekeurd origineel plan van aanpak. Mogelijk is met de effecten van promotie in het lopende goedgekeurde plan
van aanpak geen rekening gehouden. BVO’s ingedeeld in categorie 1 kunnen, mits tijdig, een herzien plan van
aanpak ter goedkeuring voorleggen aan de licentiecommissie. Voor meer informatie over deze situatie, neem contact
op met bureau licentiezaken.
Lidmaatschapsgelden en bijdragen
Promotie heeft in een aantal gevallen invloed op het bedrag dat BVO’s betalen voor lidmaatschap van
belangenbehartigers of andere entiteiten. Voorin het Handboek zijn de verschillen weergegeven voor Clubsupport,
Meer dan Voetbal en FBO. Voor meer informatie en vragen kun je terecht bij de desbetreffende instanties.
Uitbetaling Mediagelden
In de Eredivisie worden mediagelden op andere momenten uitbetaald dan in de Jupiler League. Clubs uitkomend in
de Eredivisie kunnen de eerste betaling van mediagelden verwachten in juli, de tweede in oktober, de derde in
januari en de laatste in april van het seizoen. Voor meer informatie over de betalingen kun je contact opnemen met
de Eredivisie CV.
Aangeraden wordt na promotie zoveel mogelijk investering in 1 jaar terug te verdienen. Je weet niet waar je volgend
seizoen speelt en welke begroting je hebt. Dit geldt voor investeringen in selectie (korte contracten of bepalingen die
zien op degradatie) maar ook voor investeringen in bijvoorbeeld stadion, commercie of fanshop.
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Juridisch
In de regelgeving kunnen regels aanwezig zijn of ontstaan die rechtstreekse invloed hebben op de organisatie in het
geval van promotie. Het is daarom van belang om structureel van de reglementen en CAO’s op de hoogte te zijn, en
te blijven om zo juridisch risico’s te vermijden. Als een club promoveert is het aan te raden bij de FBO en de
juridische afdeling van de KNVB navraag te doen welke regels invloed hebben of anders zijn bij promotie.
Het sluiten/beëindigen/verlengen van overeenkomsten
Eerder in het handboek is reeds aangegeven dat het belangrijk is bij overeenkomsten bepalingen op te nemen die
slaan op promotie en de gevolgen voor de uitvoering bepalen. Bij het aangaan van nieuwe overeenkomsten of het
verlengen of beëindigen van oude overeenkomsten wordt aangeraden in de onderhandelingen hiermee rekening te
houden. Het verwerken van afspraken in nieuwe of verlengde overeenkomsten of het beëindigen van
overeenkomsten dient op een juridisch juiste wijze te geschieden. De FBO is altijd beschikbaar voor vragen of advies.

Commercieel
Een club die promoveert naar de Eredivisie zal op commercieel gebied voor een uitdaging komen te staan. In korte
tijd komen er veel aanvragen voor seizoenkaarten, er dienen zich nieuwe sponsoren aan, collectieve contracten bij
de Eredivisie moeten worden doorgevoerd en zo zijn er nog vele zaken die aandacht verdienen.


Voor analyses en benchmarks voor commerciële mogelijkheden in de Eredivisie is KNVB Expertise te
benaderen.



Voor vragen met betrekking tot de collectieve afspraken kan men bij de ECV terecht.



Het opstellen van commerciële contracten kan door of in overleg met de FBO worden gedaan.

B2C
Veel BVO’s kiezen ervoor om in de Eredivisie hogere ticketprijzen te hanteren dan in de Jupiler League, zo ook voor
seizoenkaarten. Vaak start het verkoopproces van seizoenkaarten al voordat definitief bekend is of een club
promoveert of degradeert. Het is daarom raadzaam om al in een vroeg stadium de geldende prijzen voor beide
scenario’s vast te stellen en te communiceren naar supporters. Tevens is het raadzaam om duidelijkheid te
communiceren of toegang tot play-off wedstrijden, KNVB Bekerwedstrijden, oefenwedstrijden en dergelijke al dan
niet bij de seizoenkaart is inbegrepen.
Promotie kan tevens invloed hebben op (gedwongen) aanpassing van de indeling van het stadion, bijvoorbeeld door
eisen die aan het bezoekersvak worden gesteld (zie ‘Stadion’). Naast de te verrichten bouwwerkzaamheden dienen
deze aanpassingen ook tijdig te worden doorgevoerd in het ticketingsysteem. Voor de te verrichten actie hiervoor
kunt u contact opnemen met KNVB Clubsupport.
B2B
Het wordt aangeraden om bij het afsluiten van sponsorovereenkomsten bepalingen op te nemen die rekening
houden met promotie en degradatie. Een belangrijk voorbeeld van een dergelijke passage (en waarvan ten zeerste
wordt aangeraden deze standaard op te nemen) ziet op collectieve afspraken:
“Met betrekking tot de voetbalcompetitie waarin ‘club’ speelt (op het moment van ondertekening de ………), worden
zogeheten collectieve (partner)contracten gesloten. Onderdeel van deze contracten kan zijn dat de desbetreffende
partner rechten worden verleend betreffende communicatie- en promotiemogelijkheden bij en van ‘club’ alsmede in en
rondom het stadion van ‘club’, zoals doch niet uitsluitend reclameborden, het gebruik van het clublogo en
clubgerelateerde databases van sponsors en/of supporters. ‘Club’ zal te allen tijde medewerking moeten verlenen aan
voornoemde communicatie- en promotiemogelijkheden zelfs indien het betreft een collectieve partner in dezelfde
branche als waarin Sponsor actief is, hetgeen alsdan geen toerekenbare tekortkoming oplevert van ‘club’ ten aanzien
van de bepalingen uit deze overeenkomst. Indien ‘club’ promoveert of degradeert naar een andere divisie is deze
bepaling van overeenkomstige toepassing betreffende de alsdan bestaande en toekomstige collectieve partners van
deze divisie.”
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Collectief
Buiten de individuele sponsorovereenkomsten van clubs worden er door de overkoepelende organisatie ECV in
overeenkomst met de clubs, eveneens sponsorovereenkomsten gesloten op divisie niveau van waaruit collectieve
rechten en plichten voortvloeien voor individuele clubs.
Gedetailleerde informatie aangaande commerciële overeenkomsten en projecten is te verkrijgen in het
clubrechtendocument verkrijgbaar bij de ECV. Hierin staat een volledige opsomming en samenvatting van alle
rechten die de clubs moeten leveren. Mocht een club promoveren zal de ECV langskomen om het document
persoonlijk toe te lichten. Het document bevat onder meer de navolgende zaken:
Stadion exposure: De partners en suppliers van de Eredivisie hebben recht op een aantal uitingen bestaande uit LED
boarding (voor partners, FOX Sports en Derbystar); een audio of video commercial blok rondom de wedstrijd; een
positie op de perswand en de Eredivisie backdrop; en een virtual carpet positie.
Tickets + Seizoenkaarten: De partners en suppliers van de Eredivisie hebben recht op een aantal tickets. Deze tickets
bestaan uit gemiddelderang kaarten, first category kaarten, business seats en seizoenkaarten. De kaarten zijn
verdeeld over de partners en dienen allemaal op de lange zijde te worden ingeboekt. Het verschilt per partner of zij
voor een aantal wedstrijden of voor elke wedstrijd van het seizoen kaarten ontvangen. De seizoenkaarten zijn wel
voor het gehele seizoen.
Internet: De partners en suppliers ontvangen op het Eredivisie Online Netwerk een totaal aantal banner impressies
per seizoen. De waarde verschild per partner.
Proprietary Programme: De club dient voor verschillende acties/activiteiten van de partners spelers in te zetten. Dit
wordt van tevoren gecommuniceerd. Enkele partners zullen ook gebruik maken van een Meet&Greet met de gehele
selectie incl. rondleiding door het stadion.
Print: Enkele partners dienen voor het hele seizoen een volledige pagina tot hun beschikking te krijgen in het
programmaboekje.
Flyer-/samplingactie: Enkele partners hebben het recht om een aantal maal per seizoen een flyer-/sampling actie in
en rondom het stadion te organiseren tijdens wedstrijd na overleg met de club.
Derbystarballen: Voor alle clubs uit de Eredivisie bestaat de richtlijn dat ze met de officiële Eredivisie (derbystar)bal
spelen.
Merchandising: Enkele partners zullen in de activatie van het partnership merchandising artikelen als prijs weggeven
aan de consumenten. Deze merchandising bestaat o.a. uit gesigneerde shirts en clubshawls.
Bij fanshops in de Eredivisie moet de ‘voetbalkadocard’ inwisselbaar zijn, check dus tijdig met de uitbater of manager
van de fanshop of hier aan wordt voldaan.
Maatschappelijk: Uit maatschappelijk oogpunt dient de club een aantal keer per seizoen ter ondersteuning van het
Maatschappelijk partnerschap een clinic te organiseren. Daarbij benoemd de club ook twee ambassadeurs en zullen
de referee-escorts met tenues het veld betreden met de tekst ‘Eredivisie is Meer dan Voetbal’. Op de (rechter) mouw
zal een badge gedrukt moeten worden met de maatschappelijk partner en de tekst Meer dan Voetbal.
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Fan Relations Management (FRM)
Fan Relatiemanagement (FRM) is een filosofie gekoppeld aan een tailor made software oplossing voor het betaald
voetbal. De aanpak gaat uit van het ontwikkelen en beheren van de (optimale) relatie met clubsupporters. FRM is als
business line opgenomen binnen de ECV en is al geïmplementeerd bij meerdere Eredivisieclubs. Voor meer informatie
en om de mogelijkheden rondom FRM te bespreken, kun men contact opnemen met jorrit.bloemendal@eredivisie.nl

Martijn Hegeman (GAE): Na promotie komt er op commercieel vlak veel op je af. We hadden onze contracten
helaas zo ingericht dat ze na promotie in principe allemaal waren afgelopen. Dan is er veel werk te doen om alles
opnieuw in te richten. Het begon met het shirt verkopen, wat kun je vragen? De benchmarks die we kregen waren erg
hoog, het was tenslotte crisis. Daarnaast moet je nadenken over vele andere prijzen: businessclubs, (S)CC, sponsors,
led boarding etc. Je hebt een sponsorgroep zitten die al jaren lang een bepaald bedrag betaald, gebaseerd op JL. Na
promotie moesten we goed nadenken wat we willen en kunnen vragen. We hebben twee opties geboden:
1 jaar met 15% prijsverhoging
3 jaar met 5% prijsverhoging
75% heeft gekozen voor 3 jaar, voor is van belang want zo is de continuïteit gewaarborgd. Als laatste moet je zo snel
mogelijk met de ECV om tafel. Het clubrechtendocument waar je als club aan moet voldoen is uitgebreid en om alle
zaken te implementeren kost veel tijd.

Stadion
Indien een club promoveert naar de Eredivisie zijn er een aantal reglementen en licentiezaken van toepassing die
niet gelden in de Jupiler League. Onderstaande eisen verwijzen alleen naar het licentiereglement. Voor vragen en/of
opmerkingen naar aanleidingen van de stadioneisen kunt u contact opnemen met de KNVB afdeling
wedstrijdorganisatie.
Stadioncapaciteit
In artikel I.05 van het licentiereglement staat dat een club uitkomende in de Eredivisie over tenminste 3000
individuele zitplaatsen dient te beschikken. In de Jupiler League zijn dit tenminste 2.000 individuele zitplaatsen.
Veldverwarming
In artikel I.10 van het licentiereglement staat dat een club uitkomende in de Eredivisie op basis van het reglement
wedstrijden betaald voetbal, titel 7, artikel 33 lid 2, moet beschikken over veldverwarming, met uitzondering van
licentiehouders die over een goedgekeurd kunstgrasveld beschikken conform de daaraan door de KNVB gestelde
vereisten.
Automatische toegangscontrole
In artikel I.11 van het licentiereglement staat dat een club uitkomende in de Eredivisie moet beschikken over
automatische toegangscontrole. Het gaat hier om apparatuur waarmee een toegangsbewijs elektronisch op
geldigheid gecontroleerd kan worden door elektronische koppeling met autorisatielijsten en/of blokkeringlijsten. De
afdeling clubsupport van de KNVB is te benaderen voor alle vragen over dit artikel via 0343-499250.
Capaciteit bezoekersvak
In artikel I.16 van het licentiereglement staat dat een club uitkomende in de Jupiler League minimaal 2,5% van de
totale stadioncapaciteit beschikbaar moet stellen aan de supporters van de bezoekende partij. Voor de
betaaldvoetbalorganisaties uitkomend in de Eredivisie, voor play-off wedstrijden en de KNVB bekercompetitie geldt
een benodigde capaciteit van:
- capaciteit: t/m 10.000 - minimale grootte bezoekersvak 400
- capaciteit: t/m 10.001 t/m 15.000 - minimale grootte bezoekersvak 500
- capaciteit: t/m 15.001 t/m 20.000 - minimale grootte bezoekersvak 750
- capaciteit: t/m 20.001 t/m 30.000 - minimale grootte bezoekersvak 1000
- capaciteit > 30.000 - minimale grootte bezoekersvak 1200
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Voetbal Volg Systeem
In artikel 30 van het Handboek competitiezaken staat de verplichting voor een club uitkomende in de Eredivisie om
zich te laten aansluiten op het zogeheten Voetbal Volg Systeem.
Uitcardsysteem
In artikel 40 van het Handboek competitiezaken staat de verplichting voor het hebben van een Uitcardsysteem. Het
is de lokale driehoek voorbehouden, indien er sprake is van een wedstrijd in de B- of C-categorie met 1 op 1
kaartverkoop, het gebruik van de Uitcard voor de supporters van de uitspelende club verplicht te stellen.
Ticketing systeem clubsupport
Aanpassingen in het stadion moeten ook tijdig worden doorgevoerd in het ticketingsysteem. Voor de te verrichten
actie hiervoor kunt u cotact opnemen met KNVB Clubsupport.

Overig
Media
Promotie naar de Eredivisie brengt op het gebied van media vele veranderingen met zich mee. Enkele punten van
aandacht zijn:


Verplicht deelname aan club TV



Grotere persruimtes voor alle journalisten



Iedere thuiswedstrijd live uitgezonden  meer camera’s, meer parkeerplekken weggeven



Meer aanvragen interviews, meer aandacht in de media

Deze punten leiden er toe dat een club in de eredivisie vaak een FTE nodig heeft voor media / PR terwijl in de Jupiler
League vaak een parttimer voldoende is.
De Eredivisie CV beschikt over een Eredivisie Media Manual met daarin alle informatie betrekkende de Eredivisie
en Media. Het document is op te vragen bij de Eredivisie CV.
Promovendi
Hieronder zijn de promovendi van de laatste 5 seizoenen weergegeven.
2013/2014: FC Dordrecht, Excelsior, Willem II
2012/2013: Go Ahead Eagles, Cambuur Leeuwarden
2011/2012: PEC Zwolle, Willem II
2010/2011: RKC Waalwijk
2009/2010: De Graafschap, Excelsior

Aangeraden wordt om contact te zoeken met clubs die recent het promotieproces hebben doorlopen. Ben je zelf via de
nacompetitie gepromoveerd, zoek dan contact met de kampioen van de Jupiler League, zij lopen 2/3 weken in het proces
voor en beschikken over waardevolle informatie.
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3. Verdieping: DEGRADATIE
In verdieping DEGRADATIE is aanvullende en extra informatie beschikbaar over het degradatieproces. Hierin onder
andere adviezen van entiteiten en partners, financiële benchmarks uit jaarverslagen en ervaringen van clubs. Het
verdiepingshoofdstuk is ingedeeld aan de hand van de volgende zes aandachtsgebieden.


Personeel



Financiën



Juridisch



Commercieel



Stadion



Overig

Personeel
Bij personeel kan in benadering een onderscheid gemaakt te worden tussen voetbal technisch personeel waaronder
bijvoorbeeld contractspelers, trainers en medische staf en overig (kantoor)personeel. Voor voetbaltechnisch
personeel is het wenselijk verschillende salarissen en arbeidsvoorwaarden per divisie op te nemen in het contract. Bij
kantoorpersoneel is de werkdruk en de bezetting op de afdelingen verschillend. Na degradatie zijn functies vaak
overbodig of overbezet. Ook zal door bezuinigingen, gedwongen of niet, afscheid genomen moeten worden van
werknemers. Personeelkosten nemen gemiddeld 64,4% van totale bedrijfslasten voor hun rekening. Het is vaak de
grootste kostenpost maar ook de meest flexibele kostenpost, er liggen op dit gebied dus kansen om eventuele
bezuinigen door te voeren.
Voetbaltechnisch personeel
Voor contractspelers, trainers en medische staf wordt aangeraden verschillende salarissen en arbeidsvoorwaarden
per divisie op te nemen. Leg spelers en trainers vast met juridisch juiste clausules die erop zien welke bedragen ze
verdienen in welke divisie. Dit voorkomt gedwongen afscheid van spelers en trainers, wat goed is voor de interne
rust en de continuïteit van de club. Geef leden van de technische staf geen contract met onbepaalde tijd. De CAO
biedt juist de mogelijkheid om voor bepaalde trainersfuncties telkens contracten voor bepaalde tijd te sluiten. Maak
daar dus gebruik van. Het aantal assistenten en medische staf kan verschillen per divisie, werk bijvoorbeeld met
contracten van maximaal twee jaar.
Kantoorpersoneel
Bij degradatie naar de Jupiler League kan het noodzakelijk zijn afscheid te moeten nemen van personeel.
Aangeraden wordt om snel te bepalen wie er na degradatie blijft en wie niet. Personeelkosten zijn de meest flexibele
kosten en bieden kans om op korte termijn bezuinigingen door te voeren. In de jaarlijkse publicatie ‘Benchmark
Betaald Voetbal’ van KNVB Expertise is gedetailleerde informatie over het aantal FTE dat per club per afdeling te
vinden. Daarnaast is KNVB Expertise altijd te benaderen voor specifieke benchmarks en analyses op basis van FTE en
salaris informatie.

Matthijs Dam (de Graafschap): Na twee jaar Eredivisie was onze kantoororganisatie voor de Eredivisie ingericht.

Toen we degradeerden hebben we iedereen voor een jaar in dienst gehouden in de hoop dat we snel terug zouden
keren. Dit hadden we niet moeten doen, we hadden het veel flexibeler moeten inrichten of direct na degradatie UWV
processen starten om mensen eruit te krijgen. Door dit niet te doen hebben we een jaar Jupiler League met
overbezetting gezeten, dit scheelt veel geld. Je moet op dit gebied hard zijn, pappen en nat houden werkt niet. Iedere
maand met overbezetting kost gewoon geld.
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Veranderingen in personeelsbezetting
Indien na degradatie noodzakelijk is personeelsbezetting te reduceren dient er rekening te worden gehouden met de
arbeidsrechtelijke mogelijkheden. Er zal in de meeste gevallen worden overgegaan tot ontbinding van de
arbeidsovereenkomst of het aanvragen van een ontslagvergunning.
Het doorvoeren van de personele wijzigingen kan gevolgen hebben voor de (werkdruk van de) andere werknemers.
Men dient daarom op een juist wijze (bijvoorbeeld middels aanpassing van de functieomschrijving van de
desbetreffende werknemer) vast te leggen welke taken binnen de organisatie worden verlegd en overgenomen. In
beide gevallen wordt aangeraden bij vragen contact of advies contact op te nemen met de FBO. De FBO kan u
begeleiden bij het reorganisatieproces en aangeven wat de arbeidsrechtelijke mogelijkheden binnen uw organisatie
zijn.
UWV
Indien het voor uw organisatie lastig is om na degradatie te bezuinigen op de personeelsbezetting is het mogelijk
ontslagen op basis van economische gronden aan te vragen bij het UWV. Een dergelijk proces heeft een goede en
zorgvuldige voorbereiden nodig en aangeraden wordt om bij een dergelijk proces de hulp van een jurist, de FBO en
een externe adviseur te betrekken. Degradatie is in het verleden (bij o.a. de Graafschap) geaccepteerd als
bedrijfseconomische reden om werknemers te ontslaan. Roda JC heeft afgelopen seizoen echter ervaren dat je bij
UWV procedures erg afhankelijk bent van specifieke situaties. Niet alles verloopt naar wens. Ze hebben niet voor alle
gewenste casussen de vergunning ontvangen, dat is financieel voor de club en mentaal voor de betreffende
medewerkers een vervelende herstart. Begin hier op tijd mee (jan/feb), het is een langdurig proces. Let erop dat
ontslag o.b.v. economische gronden maar één keer als argument telt, een 2e seizoen kan dit niet nog een keer.
Begeleiding van personeel dat blijft
Voor het personeel dat wel werkzaam blijft voor de club is het belangrijk dat er voldoende zorg en aandacht is. Het is
voor de hele club een intensieve en nieuwe periode. Er wordt afscheid genomen van veel collega’s en functies
veranderen of worden samengevoegd. Bij N.E.C. hebben ze doormiddel van een barterovereenkomst de Arbodienst
ingeschakeld. Werknemers van N.E.C. konden eens in de drie maanden een gesprek aanvragen met een psycholoog.
CAO’s
In de CAO’s van toepassing op het betaald voetbal wordt op bepaalde onderdelen onderscheid gemaakt tussen de
Eredivisie en de Jupiler League. Het is belangrijk als club van de verschillen op de hoogte te zijn en te blijven van
deze verschillen omdat de CAO rechtstreeks invloed heeft op de relatie werkgever en werknemer. De FBO houdt
clubs rechtstreeks op de hoogte houden van alle wijzigingen die in de CAO’s plaatsvinden via direct-mailing en
specifieke op de CAO gerichte bijeenkomsten
Licentie-eisen
Van essentieel belang is om ook na degradatie te kunnen blijven voldoen aan de eisen gesteld vanuit het
licentiesysteem van de KNVB. De club is verantwoordelijk zorg te dragen voor voldoende gekwalificeerd personeel
om aan deze eisen te voldoen. De specifieke eisen en verschillen per divisie worden gepubliceerd in de ‘Richtlijn
licentie-eisen’ welke zijn te vinden op de website van de KNVB, het EBV of op te vragen bij bureau licentiezaken.
Op het gebied van personeel schrijft de richtlijn voor dat clubs uitkomend in de Jupiler League minimaal dienen te
beschikken over 16 contractspelers welke minimaal 100% van het wettelijke minimumloon naar leeftijd verdienen.
Voor clubs uitkomend in de Eredivisie is dit aantal geen 16 maar 18.
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Financieel
Om ingespeeld te zijn op de gevolgen eventuele degradatie wordt aangeraden op structurele basis te werken met
een schaduwbegroting. In deze schaduwbegroting dienen de scenario’s van een mogelijke degradatie te worden
verwerkt. Elk jaar moeten BVO’s op 15 juni de begroting voor het nieuwe seizoen inleveren bij KNVB afdeling
Licentiezaken. Een club weet halverwege, of eind mei pas of degradatie een feit is. Door te werken met een
schaduwbegroting heeft een BVO altijd een goede begroting klaar die opgestuurd kan worden naar de KNVB. De
kostbare tijd die hiermee gewonnen wordt kan direct gestopt worden in andere zaken die aan de orde zijn bij
degradatie naar de Jupiler League.
Financiële gevolgen degradatie
Veel inkomsten- en kostenposten worden beïnvloed door degradatie, inkomsten lopen terug en dus zijn
bezuinigingen vaak een logisch vervolg. Informatie over gemiddelde inkomsten- en kostenveranderingen zijn
hieronder uiteengezet. Op maat gemaakte analyse of gedetailleerde informatie is op te vragen bij KNVB Expertise.

NETTO OMZET (100%)
Wedstrijdbaten (16,6%)
Sponsoring (51,4%)
Media gerelateerde baten (19,3%)
Subsidies en giften (0,6%)
Merchandising en B2C (0,7%)
F&B (4,2%)
Overige baten (7,3%)

1e seizoen 2e seizoen*
-26,5%
-39,7%
-31,8%
-55,1%
-27,8%
-41,8%
-27,9%
-37,5%
-19,8%
-34,9%
-32,4%
-34,4%
-13,1%
-25,3%
-10,9%
-4,6%

1e seizoen 2e seizoen*
-15,7%
-30,8%
Personeelskosten (64,4%)
-23,6%
-35,7%
Verkoopkosten (7,8 %)
-4,8%
-27,3%
Huisvestingskosten (8,3%)
-2,5%
-15,7%
Wedstrijd- en trainingskosten (9,6%)
-11,4%
-29,9%
Algemene kosten (4,5%)
-5,5%
-26,5%
Afschrijvingskosten (3,5%)
-4,0%
-18,4%
Overige bedrijfskosten (2,0%)
-46,2%
-29,9%
BEDRIJFSLASTEN (100%)

Figuur 4: Gemiddelde procentuele verandering van inkomsten en kosten bij degradatie naar Jupiler League**

* Indien geen directe promotie volgt in eerste seizoen Jupiler League
** De cijfers in figuur 2 zijn op basis van financiële gegevens van degradanten in de periode 2002/’03 – 2012/’13.
Fictieve club
Om de percentages concreter te maken is hieronder voor een fictieve club de gevolgen van degradatie weergegeven.
De club had voor degradatie een netto omzet en bedrijfslaten van 4 miljoen euro. De inkomsten en uitgaven zijn
gebaseerd op de gemiddelde verdeling van clubs in de afgelopen tien seizoenen. De percentages staan tussen
haakjes in figuur 2 op de vorige pagina, zo zijn bijvoorbeeld de wedstrijdbaten 16.6% van de netto omzet en de
personeelskosten 64,4% van de bedrijfslaten.
NETTO OMZET
Wedstrijdbaten
Sponsoring
Media gerelateerde baten
Subsidies en giften
Merchandising en B2C
F&B
Overige baten
Totaal

Fictieve club voor degradatie
€
662.248
€
2.054.669
€
772.070
€
23.362
€
28.422
€
168.788
€
290.440
€
4.000.000

Fictieve club na degradatie
€
451.538
€
1.482.900
€
556.486
€
18.725
€
19.216
€
146.654
€
258.740
€
2.934.259

BEDRIJFSLASTEN
Fictieve club voor degradatie
Personeelskosten
€
2.577.711
Verkoopkosten
€
310.130
Huisvestingskosten
€
332.281
Wedstrijd- en trainingskosten €
382.313
Algemene kosten
€
179.040
Afschrijvingskosten
€
138.172
Overige bedrijfskosten
€
80.354
Totaal
€
4.000.000
Figuur 5: financiële gevolgen van degradatie voor een fictieve club

Fictieve club na degradatie
€
1.970.626
€
295.312
€
323.974
€
338.789
€
169.218
€
132.602
€
43.212
€
3.273.731
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Matthijs Dam (de Graafschap): Je weet nooit precies hoeveel je in omzet terug zal vallen na degradatie. We zijn in
een korte tijdspan twee keer gedegradeerd, de tweede keer was de daling in omzet 50% groter dan de keer ervoor.
Zoiets is heel moeilijk te begroten. Externe effecten (crisis) en emotie zijn oncontroleerbaar en maken het extra lastig.
Cijfers uit het verleden zijn een goede leidraad bij het opstellen van je begroting, het biedt echter geen garanties.

Categorie 1 Degradatie
In geval van degradatie kan het voorkomen dat inkomsten en uitgaven substantieel afwijken t.o.v. een ingediend en
goedgekeurd origineel plan van aanpak. Mogelijk is met de effecten van degradatie in het lopende goedgekeurde
plan van aanpak geen rekening gehouden. BVO’s ingedeeld in categorie 1 kunnen, mits tijdig, een herzien plan van
aanpak ter goedkeuring voorleggen aan de licentiecommissie. Voor meer informatie over deze situatie, neem contact
op met bureau licentiezaken.
Lidmaatschapsgelden en bijdragen
Degradatie heeft in een aantal gevallen invloed op het bedrag dat BVO’s betalen voor lidmaatschap van
belangenbehartigers of andere entiteiten. In de MS zijn de verschillen weergegeven voor Clubsupport, Meer dan
Voetbal en FBO. Voor meer informatie en vragen kun men terecht bij de desbetreffende instanties.
Uitbetaling Mediagelden
In de Jupiler League worden mediagelden op andere momenten uitbetaald dan in de Eredivisie. Clubs uitkomend in
de Jupiler League kunnen de eerste betaling van mediagelden verwachten in oktober, de tweede in december, de
derde in maart en de laatste in mei van het seizoen. Voor meer informatie over de betalingen kun je contact
opnemen met de CED.
Degradatievergoeding
Wanneer een BVO degradeert naar de Jupiler League, ontvangt de betreffende club een degradatievergoeding. De
termijn van uitkering van deze vergoeding is afhankelijk van het aantal jaren dat een BVO uitkwam in de Eredivisie.
In de MS staan de exacte bedragen met voorwaarden vermeld. De uitbetaling vindt plaats tegelijk met de eerste
termijn van de mediagelden (oktober).
Financieel verdeelmodel mediabaten Jupiler League
In november 2014 zijn alle Jupiler League clubs een nieuw verdeelmodel overeengekomen inzake de mediabaten.
Uitkeringen
De clubs in de Jupiler League zijn gezamenlijk een verdeelmodel overeen gekomen inzake mediabaten. Daarin is
sprake van een solidariteitsuitkering (vaste bijdrage voor iedere club) plus een prestatiegedeelte. In het
prestatiegedeelte zijn de sportieve resultaten in de afgelopen 10 seizoenen meegenomen. De complete toelichting op
het verdeelmodel is verkrijgbaar via de CED.
Collectieve contributiebijdrage
Buiten de media uitkeringen moeten clubs ook rekening houden met een collectieve contributiebijdrage. Dit ten
behoeve van de collectieve projecten. Veruit het grootste gedeelte daarvan komt voort uit het collectieve LED
Boarding project van waaruit alle clubs gedurende het seizoen worden voorzien van LED boarding. De jaarlijkse
contributiebijdrage ten behoeve van de collectieve projecten wordt door de leden vastgesteld tijdens de algemene
ledenvergadering CED.

Juridisch
In de regelgeving kunnen regels aanwezig zijn of ontstaan die rechtstreekse invloed hebben op de organisatie in het
geval van degradatie. Het is daarom van belang om structureel van de reglementen en de CAO’s op de hoogte te
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zijn, en te blijven om zo juridisch risico’s te vermijden. Als een club degradeert is het aan te raden bij de FBO en de
juridische afdeling van de KNVB navraag te doen welke regels invloed hebben of anders zijn na degradatie.
Het sluiten/beëindigen/verlengen van overeenkomsten
In paragraaf 2.1 en in de MS is reeds aangegeven dat het belangrijk is bij overeenkomsten bepalingen op te nemen
die slaan op degradatie en de gevolgen voor de uitvoering bepalen. Bij het aangaan van nieuwe overeenkomsten of
het verlengen of beëindigen van oude overeenkomsten wordt aangeraden in de onderhandelingen hiermee rekening
te houden. Het verwerken van afspraken in nieuwe of verlengde overeenkomsten of het beëindigen van
overeenkomsten dient op een juridisch juiste wijze te geschieden. De FBO is altijd beschikbaar voor vragen of advies.

Commercieel
Een club die degradeert naar de Jupiler League zal op commercieel gebied voor de uitdaging komen te staan de
inkomsten zoveel mogelijk op peil te houden. Het risico van degradatie is dat commerciële partijen een stapje terug
doen of zelfs helemaal afhaken.


Voor analyses en benchmarks voor commerciële mogelijkheden in de Jupiler League is KNVB Expertise te
benaderen.



Voor vragen met betrekking tot de collectieve afspraken kan men bij de CED terecht.



Het opstellen van commerciële contracten kan in overleg met de FBO worden gedaan.

B2C
Veel BVO’s kiezen ervoor om in de Jupiler League lagere ticketprijzen te hanteren dan in de Eredivisie, zo ook voor
seizoenkaarten. Vaak start het verkoopproces van seizoenkaarten al voordat definitief bekend is of een club
promoveert of degradeert. Het is daarom raadzaam om al in een vroeg stadium de geldende prijzen voor beide
scenario’s vast te stellen en te communiceren naar supporters. Tevens is het raadzaam om duidelijkheid te
communiceren of toegang tot eventuele play-off wedstrijden voor promotie, KNVB Bekerwedstrijden,
oefenwedstrijden en dergelijke al dan niet bij de seizoenkaart is inbegrepen.
B2B
Er wordt aangeraden bij het sluiten van sponsorovereenkomsten bepalingen op te nemen die rekening houden met
degradatie. Een belangrijk voorbeeld van een dergelijke passage (en waarvan wordt aangeraden deze standaard op
te nemen) ziet op collectieve afspraken:

“Met betrekking tot de voetbalcompetitie waarin ‘club’ speelt (op het moment van ondertekening de ………), worden
zogeheten collectieve (partner)contracten gesloten. Onderdeel van deze contracten kan zijn dat de desbetreffende
partner rechten worden verleend betreffende communicatie- en promotiemogelijkheden bij en van ‘club’ alsmede in en
rondom het stadion van ‘club’, zoals doch niet uitsluitend reclameborden, het gebruik van het clublogo en
clubgerelateerde databases van sponsors en/of supporters. ‘Club’ zal te allen tijde medewerking moeten verlenen aan
voornoemde communicatie- en promotiemogelijkheden zelfs indien het betreft een collectieve partner in dezelfde
branche als waarin Sponsor actief is, hetgeen alsdan geen toerekenbare tekortkoming oplevert van ‘club’ ten aanzien
van de bepalingen uit deze overeenkomst. Indien ‘club’ promoveert of degradeert naar een andere divisie is deze
bepaling van overeenkomstige toepassing betreffende de alsdan bestaande en toekomstige collectieve partners van
deze divisie.”

Collectief
Buiten de individuele sponsorovereenkomsten worden er door de overkoepelende CED, i.o.m. de clubs, eveneens
sponsorovereenkomsten gesloten op divisieniveau van waaruit collectieve rechten en plichten voortvloeien voor
individuele clubs.
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Buiten de overkoepelende sponsorovereenkomsten kent de CED ook enkele collectieve projecten, waarvoor een
contributiebijdrage wordt vastgesteld door de leden tijdens de Algemene Ledenvergadering CED (zie ‘Financieel
Verdeelmodel Mediabaten Jupiler League’), als bijvoorbeeld het LED Boarding project en het project AFAS/OFS.
Omdat bijvoorbeeld bij het LED Boarding project ook mogelijke infrastructurele aanpassingen nodig zijn verdient het
aanbeveling dat clubs zich hiervan vroegtijdig op de hoogte stellen.
Gedetailleerde informatie aangaande de commerciële overeenkomsten / projecten als mede ook het verdeelmodel
mediabaten is te verkrijgen bij de CED. Er wordt geadviseerd zo snel mogelijk op de hoogte te zijn van alle
collectieve verplichtingen. Vooral het LED Boarding project en de exclusiviteit van Jupiler als titelsponsor van
de compeitite verdienen extra aandacht.
Jupiler Play-Offs
Eredivisie clubs die deelnemen aan de Play-Offs dienen rekening te houden met de commerciële afspraken die de
CED heeft gemaakt v.w.b. de Play-Offs (bijvoorbeeld inzet LED Boarding). Gedetailleerde informatie aangaande de
commerciële afspraken is verkrijgbaar bij de CED.

Stadion
Op het gebied van wedstrijdorganisatie zijn er na degradatie geen extra licentie-eisen of reglementen waaraan een
club moet voldoen. Een stadion wat voldoet aan de door de Eredivisie gestelde eisen is te allen tijde ook klaar voor
de Jupiler League.

Overig
Media
Het verschil tussen de Eredivisie en Jupiler League op het gebied van media is groot. Na degradatie naar de Jupiler
League zijn veel zaken overbodig of anders:


Geen verplichte deelname aan club TV



Aanvangstijden van thuiswedstrijden zijn erg divers (bv. maandagavond)



Minder aanvragen interviews, aandacht in de media neemt af



Niet iedere thuiswedstrijd wordt nog uitgezonden op TV

Deze punten leiden er toe dat een club in de Jupiler League vaak voldoende heeft aan een parttimer op het gebied
van media / PR, waar dit in de Eredivisie vaak een volledige FTE is.
Degradanten
Hieronder zijn de degradanten van de laatste 5 seizoenen weergegeven.
2013/2014: N.E.C. Nijmegen, Roda JC, RKC Waalwijk
2012/2013: VVV-Venlo, Willem II
2011/2012: De Graafschap, Excelsior
2010/2011: Willem II
2009/2010: RKC Waalwijk, Sparta Rotterdam

Aangeraden wordt om contact te zoeken met clubs die recent het degradatieproces hebben doorlopen. Ben je zelf via de
nacompetitie gedegradeerd, zoek dan contact met de club die 18e is geworden in de Eredivisie, zij lopen 2/3 weken in het
proces voor en beschikken over waardevolle informatie.
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4. Documenten en Contactgegevens
Documenten
Hieronder staan zeven documenten die aanvullende informatie bevatten over de specifieke onderwerpen.
CAO Contractspelers Betaald Voetbal (FBO)
De huidige CAO Contractspelers Betaald Voetbal loopt tot en met 30 juni 2018.
CAO Trainer/Coaches Betaald Voetbal (FBO)
De huidige CAO Trainer/Coaches Betaald Voetbal loopt tot en met 30 juni 2016
Salarisbenchmark (FBO)
Een uitgave van de FBO met daarin de gemiddelde salarissen van de 25 meest voorkomende kantoorfuncties in het
betaald voetbal, alsmede een uitgave betreffende de meest voorkomende technische functies. Onderscheid wordt
gemaakt tussen Ere en Eerste Divisie.
Richtlijn licentiezaken en licentiereglement (KNVB)
Documenten die bepalingen bevatten omtrent het licentiesysteem betaald voetbal. Documenten zijn te downloaden
via: http://www.knvb.nl/watdoenwe/organiseren/licentiezaken
 Meer informatie en vragen bij bureau licentiezaken
Benchmark Betaald Voetbal (KNVB Expertise)
Een jaarlijkse uitgave van KNVB Expertise met een grote hoeveelheid clubspecifieke cijfers die het mogelijk maken je
eigen club tot op detail te vergelijken met andere clubs. Het is een vertrouwelijk document en wordt in hardcopy en
beperkte oplage verstuurd. Aanvragen van een extra exemplaar of aanvullende analyses bij KNVB Expertise.
Handboek nieuwe bestuurders (KNVB Expertise)
Dit handboek is een informatiedocument voor (nieuwe) bestuurders van BVO’s. Het bevat een introductie van
relevante organisaties in het betaalde voetbal en toelichtingen op reglementen en procedures, zoals het
licentiereglement en opleidingsvergoedingen. Het handboek wordt jaarlijks geüpdate. U kunt het handboek
downloaden via de website van KNVB Expertise.
Handboek competitiezaken (KNVB)
Een document van de afdeling competitiezaken met twee delen. Deel 1 bevat een algemene beschrijving van de
bureaus wedstrijdorganisatie, scheidsrechterszaken, tuchtzaken en public affairs die samen de afdeling
competitiezaken betaald voetbal vorm. Deel twee bevat de voorschriften ten aanzien van de
wedstrijdorganisatie. In het derde deel worden
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Contactgegevens
KNVB Algemeen
Bezoekadres:

Woudenbergseweg 56-58
3707 HX Zeist

Postadres:

Postbus 515
3700 AM Zeist

Telefoon:

0343 - 499211

Website:

http://www.knvb.nl

KNVB Afdelingen
Directie betaald voetbal
Bert van Oostveen / Ron Francis
Telefoon:

0343 - 499281

E-mail:

knvb-directiebetaaldvoetbal@knvb.nl

Persvoorlichting
Chris van Nijnatten
Telefoon:

0343 - 499224

E-mail:

persvoorlichting@knvb.nl

Competitiezaken
Gijs de Jong
Telefoon:

0343 - 499509

E-mail:

carolien.pastoors@knvb.nl

Wedstrijdorganisatie
Jan Bluyssen / Chris van den Poll
Telefoon:

0343 - 499367

Mobiel:

06 - 53746062 (Chris van de Poll)

E-mail:

chris.vandepoll@knvb.nl / jan.bluyssen@knvb.nl

Scheidsrechterszaken
Dick van Egmond
Telefoon:

0343 - 499377

E-mail:

bv-scheidsrechterszaken@knvb.nl

Bureau Tuchtzaken
Ninon Kok
Telefoon:

0343 - 499263

Fax:

0343 - 499190

E-mail:

bv-tuchtzaken@knvb.nl

Bureau Public Affairs
Marjolein Kampscheur
Telefoon:

0343 - 499114

E-mail:

publicaffairs@knvb.nl
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Clubsupport
Karin Tomassen
Telefoon:

0343 - 499250

E-mail:

knvbclubsupport@knvb.nl

Bureau Licentiezaken
Ferry Broekhof

Organisatie & Algemene zaken

Wouter Ravensbergen, Jurriaan Berendes

Financiële zaken

Jan Peter Dogge

UEFA & FFP zaken

Telefoon:

0343 - 499246

Fax:

0343 - 499198

E-mail:

licentiezaken@knvb.nl

Afdeling Voetbaltechnische zaken
Jelle Goes
Telefoon:

0343 - 499145

E-mail:

angela.vanwoudenberg@knvb.nl

Afdeling Finance & Control
Laurens van Leuveren
Telefoon:

0343 - 499349

E-mail:

marijke.onwezen@knvb.nl

Afdeling Juridische zaken
Laurens Verstijnen
Telefoon:

0343 - 499518

E-mail:

laurens.verstijnen@knvb.nl

Eredivisie CV
Bezoekadres:

Woudenbergseweg 21

Postadres:

Postbus 45

3707 HW Zeist
3700 AA Zeist
Telefoon:

0343 - 438480

Fax:

0343 - 438489

E-mail:

info@eredivisie.nl

Website:

http://www.eredivisie.nl

Contactpersoon Promotie / Degradatie
Jacco Swart
Telefoon:

0343 - 438480

E-mail:

jacco.swart@eredivisie.nl

Coöperatie Eerste Divisie
Bezoekadres:

Woudenbergseweg 21
3707 HW Zeist

Postadres:

Postbus 515
3700 AM Zeist

Telefoon:

0343 492080
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Contactpersoon Promotie / Degradatie
Marc Boele
Telefoon:

0343 - 492080

E-mail:

marc.boele@knvb.nl

FBO
Bezoekadres:

Woudenbergseweg 21
3707 HW Zeist

Postadres:

Postbus 96
3700 AB Zeist

Telefoon:

0343 438430

Fax:

0343 438439

E-mail:

info@fbo.nl

Website:

http://www.fbo.nl

Contactpersoon Promotie / Degradatie
Serge Rossmeisl
Telefoon:

06 - 41506547

E-mail:

serge.rossmeisl@fbo.nl

KNVB Expertise
Bezoekadres:

Woudenbergseweg 56-58
3707 HX Zeist

Postadres:

Postbus 515
3700 AM Zeist

Telefoon:

0343 - 499349

Email:

expertise@knvb.nl

Website:

http://www.knvbexpertise.nl (openbare website)
http://ebv.knvb.nl (online kenniscentrum)

Contactpersoon Promotie / Degradatie
Joris de Boer
Telefoon:

06 - 12500857

E-mail:

joris.deboer@knvb.nl
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COLOFON
Uitgave
Dit handboek is een gezamenlijke uitgave van de Coöperatie Eerste Divisie (CED), Eredivisie CV, Federatie van
Betaald voetbal Organisaties (FBO), Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) en KNVB Expertise.
Projectcoördinatie
Joris de Boer
Redactie
Deze publicatie is tot stand gekomen met input van alle betreffende organisaties en afdelingen, ervaringen van
onlangs gepromoveerd of gedegradeerde clubs, en informatie uit jaarverslagen van BVO’s. KNVB Expertise heeft alle
input samengevoegd en tot een handboek verwerkt.
Bij het redigeren van deze notitie is uiterste zorgvuldigheid betracht. De behandeling van de onderwerpen is evenwel
niet uitputtend, terwijl tevens na verloop van tijd informatie verouderd of niet meer (volledig) juist kan zijn. KNVB
Expertise aanvaardt daarom geen verantwoordelijkheid voor hetgeen eventueel wordt ondernomen op basis van de
inhoud van dit handboek. Ingeval van vragen en/of onduidelijkheden wordt te allen tijde aangeraden contact op te
nemen met KNVB Expertise of de desbetreffende organisatie.
Speciale dank gaat uit naar Matthijs Dam van de Graafschap, Martijn Hegeman van Go Ahead Eagles en Ellen van
Eldik van N.E.C. voor hun tijd en waardevolle inzichten.

Disclaimer
Dit is een uitgave van KNVB Expertise. Alle rechten met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten (waaronder
het auteursrecht) van deze uitgave berusten bij de KNVB. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke
toestemming van KNVB Expertise worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze. Indien er enige
discrepantie bestaat tussen de tekst in deze uitgave en een officiële KNVB uiting (waaronder maar niet uitsluitend
statuten, reglementen, richtlijnen en besluiten) dan prevaleert de tekst van deze officiële uiting te allen tijde boven
hetgeen is opgenomen in deze uitgave. Hoewel deze uitgave met grote zorgvuldigheid is samengesteld, is de KNVB
en/of KNVB Expertise niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele omissies of onjuistheden, danwel andere
gevolgen door het gebruik van in deze uitgave voorkomende gegevens of wijzigingen.
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