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Inleiding  
 

Ieder jaar promoveert minimaal één club naar de Eredivisie en degradeert ook minimaal één club naar de Jupiler 

League. Aanleiding tot vreugde of juist verdriet bij fans, spelers, medewerkers en alle andere betrokkenen bij de club. 

Een wisseling van divisie heeft een grote impact op de organisatie van een Betaaldvoetbalorganisatie (BVO). Binnen 

een tijdsbestek van ongeveer twee maanden moeten vele veranderingen doorgevoerd worden ter voorbereiding op 

het nieuwe seizoen. Een aangepaste begroting, vernieuwde prijsstelling van tickets en de verandering van de 

organisatiebezetting zijn 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.  

 

Kortom, er komt erg veel kijken bij het proces van promoveren/degraderen. Om clubs die mogelijk gaan promoveren 

of degraderen voor te bereiden op dit proces, hebben we in dit handboek de belangrijkste aandachtspunten op een rij 

gezet. We hopen daarmee een bijdrage te leveren aan dit proces. Blijven er vragen onbeantwoord of zijn er suggesties 

voor verbetering, neem dan gerust contact met ons op via expertise@knvb.nl.  

 

Met sportieve groet, 

 

KNVB Expertise 
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Handboek P romot ie  & Degradat ie  Februar i  2018  

 
  

5 

Introductie 
 

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 

dit handboek door te nemen, 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 mee te maken krijgt 

in het geval van promotie of degradatie. Er wordt ingegaan op zowel de ‘harde’ (financiën, reglementen) als de ‘zachte’ 

kant (emotie, ervaringen). Hierbij is gebruik gemaakt van de cijfers en ervaringen van clubs die recent betrokken waren 

bij promotie en/of degradatie.  

 

Leeswijzer 

De managementsamenvatting (H1) biedt in een oogopslag de belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten bij 

eventuele promotie of degradatie. Verdere verdieping of nadere uitleg is te vinden in de verdiepingshoofdstukken 

promotie (H2) en degradatie (H3). In beide hoofdstukken staan onder andere; financiële benchmarks uit jaarverslagen, 

ervaringen van clubs en adviezen van entiteiten en partners.  

 

Jaarlijkse herziening 

Het handboek promotie & degradatie wordt ieder seizoen herzien. 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. 

 

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  

   

Contactgegevens 

In het handboek wordt regelmatig verwezen naar entiteiten, instanties of (afdelingen van) de KNVB. Achterin het 

handboek vind je alle betrokken partijen contactpersonen, e-mailadressen en telefoonnummers. 

 

Totstandkoming 

Deze publicatie is tot stand gekomen aan de hand van input van betreffende organisaties/afdelingen, ervaringen van 

onlangs gepromoveerde of gedegradeerde clubs en informatie uit jaarverslagen van BVO’s.  

 

  

mailto:expertise@knvb.nl
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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 waar clubs mee te maken kunnen krijgen en welke verschillen 

er zijn tussen de Eredivisie en de Eerste Divisie. 

Promotie- en degradatiemanagement 
Een BVO kan op drie verschillende niveaus bezig zijn met promotie en degradatie:  

• Structureel: continu 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 het algemeen wordt 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 

dat moment 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. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1: Fases van promotie- en degradatiemanagement 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 
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Verschillentabel 
In onderstaande tabel staan enkele belangrijke harde eisen, contracten of bijdragen die verschillend zijn voor clubs in 

de Eredivisie of Jupiler League. De toelichting hierop vind je in de verdiepingshoofdstukken. 

 

Onderwerp Eredivisie Jupiler League 

Licentie-eisen   

Personeel Ten tijde van deze publicatie zijn de 

nieuwe licentiereglementen nog niet 

bekend. Neem contact op met Ferry 

Broekhof (ferry.broekhof@knvb.nl) van 

de afdeling Licentiezaken voor 

informatie over de nieuwe licentie-

eisen. 

Ten tijde van deze publicatie zijn de nieuwe 

licentiereglementen nog niet bekend. Neem 

contact op met Ferry Broekhof 

(ferry.broekhof@knvb.nl) van de afdeling 

Licentiezaken voor informatie over de nieuwe 

licentie-eisen.  

Stadion Ten tijde van deze publicatie zijn de 

nieuwe licentiereglementen nog niet 

bekend. Neem contact op met Ferry 

Broekhof (ferry.broekhof@knvb.nl) van 

de afdeling Licentiezaken voor 

informatie over de nieuwe licentie-

eisen. 

 

Ten tijde van deze publicatie zijn de nieuwe 

licentiereglementen nog niet bekend. Neem 

contact op met Ferry Broekhof 

(ferry.broekhof@knvb.nl) van de afdeling 

Licentiezaken voor informatie over de nieuwe 

licentie-eisen.  

 

 

 

CAO - Minimaal 18 contractspelers 

- Schadeloosstelling bij aflopende 

verlengde contracten na 5 jaar 

- Minimaal 16 contractspelers 

- Schadeloosstelling bij aflopende verlengde 

contracten na 3 jaar 

Bijdragen   

- FBO  

- C3V Module bijdrage 

aan de KNVB (ex. Btw)* 

€ 38.961,97 

€ 1650 

€ 14.767 

€ 550 

Collectieve 

contracten 

- Stadion Exposure 

- Tickets + SCC 

- Internet 

- Proprietary programma 

- Derbystar 

- Print 

- Flyer/Sampling 

- Merchandising 

- Maatschappelijk 

- Naamgevend partner competitie 

- LED Boarding 

- Database management 

- Wedstrijdbal (Derbystar) 

- Financiële administratie 

- Kunstgras 

- Mediapartners 

 

Voor gedetailleerde rechten/plichten uit 

collectieve contracten neem contact op met 

de CED. 

Club TV Verplichte deelname alle Eredivisie 

clubs 

Geen verplichting vanuit de Jupiler League 

*De C3V module is verplicht. Hierin worden o.a. de stadionverboden en het clubcardbezit geadministreerd. 
 

 
 
 
 

mailto:ferry.broekhof@knvb.nl
mailto:ferry.broekhof@knvb.nl
mailto:ferry.broekhof@knvb.nl
mailto:ferry.broekhof@knvb.nl
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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. Elk jaar moeten BVO’s op 15 juni de begroting voor het nieuwe seizoen inleveren bij 

Bureau Licentiezaken. Promotie of degradatie is echter vaak pas in mei een feit.  

Door te werken met een schaduwbegroting heeft een BVO altijd een realistische en actuele begroting gereed. Voor de 

financiële gevolgen van promotie en degradatie zie de verdiepingshoofdstukken 2 en 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 promotie of degradatie. Het gaat hier bijvoorbeeld om bepalingen die zien op:  

• reductie/verhoging van het salaris;  

• aanpassingen in secundaire voorwaarden (vb leaseauto, telefoon); 

• al dan niet voortzetten 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 (zie ook voorbeeld p.11). 

 

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. Afhandeling van deze vergoeding verloopt via de EMM. De vergoeding wordt per kwartaal, aan het eind van 

het kwartaal, uitgekeerd. 

 
Mediagelden 

Clubs in de Eredivisie en Jupiler League ontvangen andere mediabaten. In de verdiepingshoofdstukken (p. 9 en p. 19) 

staan de betreffende maanden van uitbetaling en andere media gerelateerde informatie. 

 

In- en uittreden ECV 

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. 
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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 (1) voetbaltechnisch personeel; waaronder 

bijvoorbeeld contractspelers, trainers en medische staf en (2) overig (kantoor)personeel.  

 

1. 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.  

 

2. Overig (kantoor)personeel 

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 

benchmarks op maat of andere analyses op basis van FTE en salarisinformatie. 

 

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 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’ (zie pagina 

25). 

 

Op het gebied van personeel zijn er richtlijnen waar de clubs uitkomend in de Eredivisie minimaal aan dienen te 

voldoen. Ten tijde van publicatie van dit document zijn de nieuwe licentiereglementen nog niet bekend. Neem contact 

op met Ferry Broekhof (ferry.broekhof@knvb.nl) van de afdeling Licentiezaken voor informatie over de nieuwe licentie-

eisen. 

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 Bureau 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 vervolgens 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martijn Hegeman (Management Go Ahead Eagles): “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 voor de front office iemand voor 25 uur aangenomen en een volledige FTE voor 
veiligheid. Het is belangrijk tevoren na te denken over de structuur. GAE was enkele maanden na het 
begin van de competitie nog bezig met de gevolgen van de hectiek in de zomer.’’ 

mailto:ferry.broekhof@knvb.nl
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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 2004/’05 – 2016/’17. 

Percentages tussen haakjes geven het aandeel in totale omzet of lasten weer. 

*** Vanaf het seizoen 2015-2016 vallen subsidies en giften onder de Overige baten 

 

Fictieve club 

Om de percentages concreter te maken zijn hieronder voor een fictieve club de gevolgen van promotie weergegeven. 

De club had voor promotie een netto omzet en bedrijfslasten van 5 miljoen euro. De inkomsten en uitgaven zijn 

gebaseerd op de gemiddelde verdeling van clubs in de afgelopen twaalf seizoenen. De percentages staan tussen 

haakjes in figuur 2 op de vorige pagina, zo zijn bijvoorbeeld de wedstrijdbaten gemiddeld 19,1% van de netto omzet 

en de personeelskosten gemiddeld 56,3% van de bedrijfslasten. 

 

NETTO OMZET Fictieve club voor promotie   Fictieve club na promotie 

Wedstrijdbaten  € 957.200     € 1.324.708  

Sponsoring  € 2.438.699     € 3.601.236  

Media gerelateerde baten  € 771.404     € 1.619.656  

Subsidies en giften  € 22.136     € 45.596  

Merchandising en B2C  € 59.788     € 105.182  

F&B  € 297.362     € 362.750  

Overige baten  € 453.412     € 609.500  

Totaal  € 5.000.000     € 7.668.627  

    
BEDRIJFSLASTEN Fictieve club voor promotie   Fictieve club na promotie 

Personeelskosten  € 2.815.680     € 3.840.417  

Verkoopkosten  € 499.037     € 623.973  

Huisvestingskosten  € 631.139     € 638.396  
Wedstrijd- en 

trainingskosten  € 501.493     € 605.135  

Algemene kosten  € 279.165     € 321.764  

Afschrijvingskosten  € 157.758     € 149.719  

Overige bedrijfskosten  € 115.728     € 143.916  

Totaal  € 5.000.000     € 6.323.318  

Figuur 3: Financiële gevolgen van promotie voor een fictieve club 

 

  

1e 

seizoen 

2e 

seizoen*     

1e 

seizoen 

2e 

seizoen*  

NETTO OMZET (100%) 52,2% 67,9%  

BEDRIJFSLASTEN 
(100%) 26,2% 44,3% 

Wedstrijdbaten (19,1) 38,4% 58,2%  Personeelskosten (56,3%) 36,4% 57,6% 

Sponsoring (48,8%) 47,7% 61,3%  Verkoopkosten (10%) 25,0% 46,6% 
Media gerelateerde baten 
(15,4%) 110,0% 114,9%  Huisvestingskosten (12,6%) 1,1% 10,4% 

Subsidies en giften (0,4%)*** 106,0% 20,2%  
Wedstrijd- en trainingskosten 
(10%) 20,7% 42,4% 

Merchandising en B2C (1,2%) 75,9% 117,9%  Algemene kosten (5,6%) 15,3% 38,5% 

F&B (5,9%) 22,0% 29,7%  Afschrijvingskosten (3,2%) -5,1% 0,4% 

Overige baten (9,1%)*** 25,5% 73,8%  Overige bedrijfskosten (2,3%) 24,4% 12,1% 
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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. Voor meer informatie over deze situatie, neem contact op met Bureau 

Licentiezaken. Door de veranderingen in het nieuwe licentie systeem zal de indeling van clubs in verschillende 

categorieën verdwijnen. Het is op het moment van schrijven nog niet volledig duidelijk hoe de nieuwe licentieeisen 

eruit zullen zien, waardoor het bovenstaande mogelijk veranderd zal zijn. Neem contact op met Ferry Broekhof 

(ferry.broekhof@knvb.nl) van de afdeling Licentiezaken voor informatie over de nieuwe licentie-eisen. 

 

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 (p.6) zijn de verschillen weergegeven. Voor meer 

informatie en vragen kun je terecht bij de desbetreffende instanties. 

Juridisch 
In de regelgeving kunnen regels aanwezig zijn of ontstaan die rechtstreeks 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 

ook te blijven om zo juridische 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 

Het is belangrijk 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. 

 

 

  

Aangeraden wordt na promotie zoveel mogelijk investeringen in één 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. 

mailto:ferry.broekhof@knvb.nl
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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’ op p.13). Naast de te verrichten bouwwerkzaamheden 

dienen deze aanpassingen ook tijdig te worden doorgevoerd in het ticketingsysteem.  

 

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:  

 
Collectief  

Buiten de individuele sponsorovereenkomsten van clubs worden er door de overkoepelende organisatie ECV in 

overeenkomst met de clubs, eveneens sponsorovereenkomsten gesloten op divisieniveau van waaruit collectieve 

rechten en plichten voortvloeien voor individuele clubs.  

 

“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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Gedetailleerde informatie aangaande commerciële overeenkomsten en projecten is te vinden 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, dan 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 verschilt 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 een 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.  

Martijn Hegeman (Management Go Ahead Eagles): “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 ons 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.” 
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Fan Relatie 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 je contact opnemen met de ECV. 

 

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 ECV beschikt over een Eredivisie Media Manual met daarin alle informatie 

betrekkende de Eredivisie en Media. Het document is op te vragen bij de ECV. 

 

Mediagelden:  De uitkering van mediagelden aan clubs in de Eredivisie verloopt volgens een bepaalde procedure: 

1. Begin november voorafgaand aan het seizoen waarop de gelden betrekking hebben maakt de directie van de ECV 

in samenwerking met Finance ECV een voorstel voor de verdeling van de gelden (gemiddeld 80 miljoen per jaar) aan 

de clubs. Belangrijk is dat deze gemiddelde uitkering van 80mln per jaar verminderd wordt met een aantal posten, 

welke per jaar kunnen verschillen, maar die altijd in de Vergadering van Vennoten worden afgesproken. Dit maakt het 

daadwerkelijk uit te keren bedrag aan de clubs lager.  

2. In de Vergadering van Vennoten in november wordt het voorstel voor het uit te keren bedrag besproken met de 

clubs en definitief vastgesteld. 

3. De verdeling naar de clubs kan pas na het einde van het seizoen worden vastgesteld, als zowel de Eredivisie als de 

Jupiler League is afgelopen. Dit omdat de uitkering wordt bepaald conform de 10-jaarsranglijst.  

4. Clubs weten na afloop van de competitie precies wat ze ontvangen in het volgende seizoen. Voor die tijd kunnen ze 

dit wel al ongeveer inschatten door gebruik te maken van onderstaande tabellen. 

 

Verdeelsleutel: Clubs worden uitbetaald op basis van de positie van de club op de 10-jaarsranglijst. Om de positie te 

bepalen op deze ranglijst kan gebruik gemaakt worden van onderstaande tabel: 

 
 

 

NB: De kampioen krijgt 18 punten, nr. 2 17,….. nr. 17  

2 pnt, nr. 18 1 pnt. Indien geen Eredivisie in enig seizoen 

dan positie 0 en nul punten. 

 

 

 

 

 

 

  

Periode Eindpositie Weging % 

T-1 2017/’18 10 18,2% 

T-2 2016/’17 9 16,4% 

T-3 2015/’17 8 14,5% 

T-4 2014/’15 7 12,7% 

T-5 2013/’14 6 10,9% 

T-6 2012/’13 5 9,1% 

T-7 2011/’12 4 7,3% 

T-8 2010/’11 3 5,5% 

T-9 2008/’09 2 3,6% 

T-10 2007/’08 1 1,8% 

  100 100 
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Onderstaande percentages worden aan clubs uitgekeerd op basis van positie Club op 10-jaarsranglijst:  

 

Positie Weging  Mutatie Gemiddelde uitkering 

1 12,95% 0,0% 10.360.000 

2 11,65% -1,30% 9.320.000 

3 10,35% -1,30% 8.280.000 

4 9,05% -1,30% 7.240.000 

5 8,00% -1,05% 6.400.000 

6 6,95% -1,05% 5.560.000 

7 5,90% -1,05% 4.720.000 

8 4,85% -1,05% 3.880.000 

9 4,05% -0,80% 3.240.000 

10 3,70% -0,35% 2.960.000 

11 3,45% -0,25% 2.760.000 

12 3,20% -0,25% 2.560.000 

13 3,00% -0,20% 2.400.000 

14 2,80% -0,20% 2.240.000 

15 2,60% -0,20% 2.080.000 

16 2,55% -0,05% 2.040.000 

17 2,50% -0,05% 2.000.000 

18 2,45% -0,05% 1.960.000 

 100%  80.000.000 totaal 

 

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 medio juli, de tweede medio oktober, de derde 

medio januari en de laatste medio april van het seizoen. Voor meer informatie over mediagelden in de Eredivisie kun 

je contact opnemen met de EMM. 

Stadion 
Indien een club promoveert naar de Eredivisie zijn er enkele 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 kun je contact opnemen met de KNVB afdeling 

wedstrijdorganisatie. 

 

Stadioncapaciteit 

In het licentiereglement staat dat een club uitkomende in de Eredivisie en de Jupiler League aan bepaalde minimale 

eisen moet voldoen. Ten tijde van publicatie van dit document zijn de nieuwe licentiereglementen nog niet bekend. 

Neem contact op met Ferry Broekhof (ferry.broekhof@knvb.nl) van de afdeling Licentiezaken voor informatie over de 

nieuwe licentie-eisen. 

 

Veldverwarming 

In het licentiereglement staan eisen waaraan een club uitkomende in de Eredivisie aan moet voldoen. Ten tijde van 

publicatie van dit document zijn de nieuwe licentiereglementen nog niet bekend. Neem contact op met Ferry Broekhof 

(ferry.broekhof@knvb.nl) van de afdeling Licentiezaken voor informatie over de nieuwe licentie-eisen. 

 

Automatische toegangscontrole 

In het licentiereglement zijn eisen opgesteld over de automatisch toegangscontrole van clubs uitkomende in de 

Eredivisie. Ten tijde van publicatie van dit document zijn de nieuwe licentiereglementen nog niet bekend. Neem contact 

op met Ferry Broekhof (ferry.broekhof@knvb.nl) van de afdeling Licentiezaken voor informatie over de nieuwe licentie-

eisen. 

 

mailto:ferry.broekhof@knvb.nl
mailto:ferry.broekhof@knvb.nl
mailto:ferry.broekhof@knvb.nl
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Capaciteit bezoekersvak 

In het licentiereglement zijn eisen gesteld over het percentage van de totale stadioncapaciteit dat clubs beschikbaar 

moet stellen aan de supporters van de bezoekende partij. Ten tijde van publicatie van dit document zijn de nieuwe 

licentiereglementen nog niet bekend. Neem contact op met Ferry Broekhof (ferry.broekhof@knvb.nl) van de afdeling 

Licentiezaken voor informatie over de nieuwe licentie-eisen. 

 

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 Voetbal Volg Systeem (VVS).  

 

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.  

Overig 
Promovendi 

Hieronder zijn de promovendi van de laatste 5 seizoenen weergegeven.  

 

2016/2017: NAC Breda, VVV-Venlo 

2015/2016: Go Ahead Eagles, Sparta Rotterdam 

2014/2015: De Graafschap, N.E.C., Roda JC  

2013/2014: FC Dordrecht, Excelsior, Willem II 

2012/2013: Go Ahead Eagles, Cambuur Leeuwarden 

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 Eerste Divisie, zij 
lopen twee/drie weken voor in het proces en beschikken over waardevolle informatie. 

mailto:ferry.broekhof@knvb.nl
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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 worden tussen (1) voetbaltechnisch personeel waaronder 

bijvoorbeeld contractspelers, trainers en medische staf en (2) 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. Personeelskosten nemen gemiddeld 59,9% 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. 

 

1. 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. 

 

2. 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. Personeelskosten 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 vind je gedetailleerde informatie over het aantal FTE dat per club per afdeling te vinden is. 

Daarnaast is KNVB Expertise altijd te benaderen voor specifieke benchmarks en analyses op basis van FTE en 

salarisinformatie. 

Matthijs Dam (voormalig Financieel Directeur 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 nathouden werkt niet. Iedere 
maand met overbezetting kost gewoon geld.” 
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Veranderingen in personeelsbezetting 

Indien het 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. 

Het is daarom belangrijk om op een juiste 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 of advies contact op te nemen met de FBO. De FBO kan je begeleiden bij 

het reorganisatieproces en aangeven wat de arbeidsrechtelijke mogelijkheden binnen je organisatie zijn. 

 

UWV 

Indien het voor je organisatie lastig is om na degradatie te bezuinigen op de personeelsbezetting is het mogelijk ontslag 

op basis van economische gronden aan te vragen bij het UWV. Een dergelijk proces vereist een goede en zorgvuldige 

voorbereiding. Aangeraden wordt om bij een dergelijk proces dan ook de hulp van een gespecialiseerde jurist en/of de 

FBO in te schakelen. Degradatie is in het verleden (bij o.a. de Graafschap) geaccepteerd als bedrijfseconomische reden 

om arbeidsovereenkomsten met werknemers te beëindigen. Roda JC heeft echter in de praktijk ervaren dat men bij 

UWV-procedures erg afhankelijk is van de specifieke situatie en de omstandigheden. In het geval van Roda JC is niet 

voor alle gewenste casussen de vergunning ontvangen. Dat is financieel voor de club en mentaal voor de betreffende 

medewerkers een vervelende herstart. Begin op tijd met voornoemde procedure (jan/feb), aangezien het een langdurig 

proces betreft.  

 

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 door middel 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 van alle wijzigingen die in de CAO’s plaatsvinden via direct-mailing en specifieke op CAO 

gerichte bijeenkomsten. 

 

  

Perry Hendriks (voormalig Communicatiemanager NAC): “De kans dat we zouden degraderen 
was in december realistisch. We hebben er toen alles aan gedaan om dit te voorkomen. Is niet gelukt.. 
Vanaf januari zijn mensen dus wel bezig geweest met een alternatieve begroting. We kwamen uit 
categorie 1, waren net in categorie 2. Voor ons was het allerbelangrijkste dat we in categorie 2 zouden 
blijven. Er is dus heel goed gekeken naar de begroting en hoe we het snelste terug zouden komen 
naar de Eredivisie, ja dat zat in het spelersbudget. Dus dat is zo hoog mogelijk gehouden. Maar ja, dat 
betekent dat er andere zaken moesten wijken. En één van de zaken waar we al jaren tegenaan lopen 
is dat we met een vrij grote broek de organisatie runnen. Dus via een afvloeiregeling bij het UWV 
gekeken wie er expendable waren. In totaal zijn er 10 mensen, 8 FTE, door gesneuveld.” 
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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. Ten tijde van publicatie van dit document zijn de nieuwe licentiereglementen nog niet 

bekend. Neem contact op met Ferry Broekhof (ferry.broekhof@knvb.nl) van de afdeling Licentiezaken voor informatie 

over de nieuwe licentie-eisen. 

Financieel 
Om ingespeeld te zijn op de gevolgen van 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 gevolg. Informatie over gemiddelde inkomsten- en kostenveranderingen zijn hieronder uiteengezet. 

Op maat gemaakte analyse of gedetailleerde informatie is op te vragen bij KNVB Expertise.  

 

  

1e 

seizoen 

2e 

seizoen*    

1e 

seizoen 

2e 

seizoen* 

NETTO OMZET (100%) -30,3% -49,5%  BEDRIJFSLASTEN (100%) -20,9% -41,3% 

Wedstrijdbaten (17,7%) -29,4% -63,9%  Personeelskosten (59,9%) -27,2% -44,4% 

Sponsoring (45,9%) -29,4% -44,1%  Verkoopkosten (10,7%) -18,5% -45,9% 
Media gerelateerde baten 
(20,3%) -39,0% -53,6%  Huisvestingskosten (9,6%) 0,0% -36,2% 

Subsidies en giften (0,4%)** -14,0% -91,9%  
Wedstrijd- en trainingskosten 
(9,8%) -17,3% -40,6% 

Merchandising en B2C (1,1%) -37,8% -65,0%  Algemene kosten (4,5%) -9,2% -38,3% 

F&B (6,2%) -17,9% -38,9%  Afschrijvingskosten (2,9%) -8,5% -7,5% 

Overige baten (8,3%)** -26,2% -45,1%  Overige bedrijfskosten (2,6%) -51,1% -47,5% 

 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 4 zijn op basis van financiële gegevens van degradanten in de periode 2004/’05 – 2016/’17 

*** Vanaf het seizoen 2015-2016 vallen subsidies en giften onder de Overige baten 

 
  

Perry Hendriks (voormalig Communicatiemanager NAC): “Ja, daarbij geldt nu ook weer dat we 
bezig zijn met een schaduwbegroting. Kijk, wij weten dat als we niet promoveren, dan moeten we weer 
een herberekening maken van het aantal seizoenkaarthouders en het aantal verwachte losse kaarten. 
Je weet dat je achteruit gaat op alle vlakken, ook commercieel, qua sponsorbegroting. Dus daar houd 
je rekening mee. Je moet weer aan knoppen draaien.”  

mailto:ferry.broekhof@knvb.nl
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Fictieve club 

Om de percentages concreter te maken zijn hieronder voor een fictieve club de gevolgen van degradatie weergegeven. 

De club had voor degradatie een netto omzet en bedrijfslasten van 5 miljoen euro. De inkomsten en uitgaven zijn 

gebaseerd op de gemiddelde verdeling van clubs in de afgelopen twaalf seizoenen. De percentages staan tussen 

haakjes in figuur 4 op de vorige pagina, zo zijn bijvoorbeeld de wedstrijdbaten gemiddeld 17,7% van de netto omzet 

en de personeelskosten gemiddeld 59,9% van de bedrijfslasten. 

 

NETTO OMZET Fictieve club voor degradatie Fictieve club na degradatie 

Wedstrijdbaten  € 884.755    € 624.735  

Sponsoring  € 2.295.583    € 1.621.444  

Media gerelateerde baten  € 1.015.212    € 619.642  

Subsidies en giften  € 20.231    € 17.395  

Merchandising en B2C  € 56.548    € 35.189  

F&B  € 311.863    € 256.136  

Overige baten  € 415.808    € 306.923  

Totaal  € 5.000.000     € 3.481.465  

    

BEDRIJFSLASTEN Fictieve club voor degradatie Fictieve club na degradatie 

Personeelskosten  € 2.994.098    € 2.179.207  

Verkoopkosten  € 536.574    € 437.246  

Huisvestingskosten  € 478.434    € 478.434  

Wedstrijd- en trainingskosten  € 489.561    € 404.984  

Algemene kosten  € 226.780    € 205.824  

Afschrijvingskosten  € 143.977    € 131.711  

Overige bedrijfskosten  € 130.576    € 63.912  

Totaal  € 5.000.000     € 3.901.318  
Figuur 5: Financiële gevolgen van degradatie voor een fictieve club 

 

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. Door de veranderingen in het nieuwe licentie systeem zal de indeling van clubs 

in verschillende categorieën verdwijnen. Het is op het moment van schrijven nog niet volledig duidelijk hoe de nieuwe 

licentieeisen eruit zullen zien, waardoor het bovenstaande mogelijk veranderd zal zijn. Neem contact op met Ferry 

Broekhof (ferry.broekhof@knvb.nl) van de afdeling Licentiezaken voor informatie over de nieuwe licentie-eisen. 

 

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 managementsamenvatting (H1) zijn de verschillen weergegeven. Voor 

meer informatie en vragen kun je terecht bij de desbetreffende instanties. 

 
  

Matthijs Dam (De Graafschap): “Je weet nooit precies hoeveel je in omzet terug zal vallen na 
degradatie. We zijn in een korte tijdspanne 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.” 

mailto:ferry.broekhof@knvb.nl
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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 (zie 

pagina 7). 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 overeengekomen 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 bijdrage 

Buiten de media uitkeringen moeten clubs ook rekening houden met een collectieve bijdrage. 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 bijdrage 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 rechtstreeks 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 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 

Eerder in dit handboek 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 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. 
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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 duidelijk 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:  

 

Collectief  

Buiten de individuele sponsorovereenkomsten worden er door de overkoepelende Coöperatie Eerste Divisie (CED), 

i.o.m. de clubs, eveneens sponsorovereenkomsten gesloten op divisieniveau van waaruit collectieve rechten en 

plichten voortvloeien voor individuele clubs.  

 

Buiten de overkoepelende sponsorovereenkomsten kent de CED ook enkele collectieve projecten. Voor deze collectieve 

projecten wordt een een bijdrage vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering CED.  
 

Perry Hendriks (voormalig Communicatiemanager NAC): “Het wordt wel opgenomen. Ook 
bij het aangaan van nieuwe contracten. Er zit altijd wel een Jupiler clausule in. Stel dat je degradeert. 
Er staan gewoon elementen in zoals; als we niet promoveren wordt er opnieuw om tafel gezeten. Ik 
denk dat je zo flexibel moet zijn.” 
 
“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.” 

Perry Hendriks (voormalig Communicatiemanager NAC): “De tickets zijn door degradatie 2 of 
3 procent goedkoper geworden. Wij stonden op het punt om een aantal kortingen te laten vervallen, 
als we in de Eredivisie zouden blijven steken. Het zou dus duurder worden om hier op de tribune te 
zitten en naar de wedstrijden te kijken. We hebben besproken onze drop off in prijzen niet te hoog 
te maken in geval van degradatie. Anders zou het moeilijk te hanteren zijn als je terugkomt in de 
Eredivisie. Mensen zullen het niet accepteren als je nu met 20% zakt en dan volgend jaar als je 
promoveert weer de prijzen met 24% omhoog gooit. Dus we hebben dit doelbewust gedaan, deze 
kleine verlaging.” 
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Gedetailleerde informatie aangaande de commerciële overeenkomsten/projecten alsmede het verdeelmodel 

mediabaten is te verkrijgen bij de CED. Er wordt geadviseerd zo snel mogelijk op de hoogte te zijn van alle collectieve 

verplichtingen. Mocht een club promoveren, dan zal de CED langskomen om het document persoonlijk toe te lichten. 

Het document bevat onder meer de navolgende zaken:  

 

Stadion exposure: De partners en suppliers van de Eerste Divisie hebben recht op een aantal uitingen bestaande uit 

LED boarding; een positie op de perswand en de Eerste Divisie backdrop. 

 

Tickets partners: De partners en suppliers van de Eerste Divisie hebben recht op een aantal tickets. Deze tickets 

bestaan uit gemiddelderang kaarten en business seats. Het verschilt per partner of zij voor een aantal wedstrijden of 

voor elke wedstrijd van het seizoen kaarten ontvangen. Ook het type kaart verschilt. 

 

Print: Enkele partners dienen voor het hele seizoen een volledige pagina tot hun beschikking te krijgen in het 

programmaboekje. 

 

Sponsoractivaties: Enkele partners hebben het recht om een aantal maal per seizoen te activeren in en rondom het 

stadion rondom een wedstrijd na overleg met de club. 

 

Derbystarballen: Alle clubs in de Eerste Divisie/ leden van de CED spelen met de officiële Jupiler League (derbystar)bal. 

 

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.  

 

Media 

Het verschil tussen de Eredivisie en Eerste Divisie op het gebied van media is groot. Na degradatie naar de Eerste 

Divisie zijn veel zaken overbodig of anders: 

• Geen verplichte deelname aan club TV 

• Minder aanvragen interviews, aandacht in de media neemt af 

• Niet iedere thuiswedstrijd wordt nog live uitgezonden op TV, samenvattingen worden wel altijd uitgezonden 

 

Deze punten leiden er toe dat een club in de Eerste Divisie vaak voldoende heeft aan een parttimer op het gebied van 

media/PR, waar dit in de Eredivisie vaak een volledige FTE is.  

 

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 huldiging promovendi). Gedetailleerde informatie aangaande de 

commerciële afspraken is verkrijgbaar bij de CED. 
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Stadion 
Op het gebied van wedstrijdorganisatie zijn er na degradatie geen extra licentie-eisen of reglementen waaraan een 

club moet voldoen. Een stadion dat voldoet aan de door de Eredivisie gestelde eisen is te allen tijde ook klaar voor de 

Jupiler League.  

 

Degradanten 

Hieronder zijn de degradanten van de laatste 5 seizoenen weergegeven.  

 

2016/2017: Go Ahead Eagles, NEC 

2015/2016: De Graafschap, SC Cambuur 

2014/2015: NAC, FC Dordrecht, Go Ahead Eagles 

2013/2014: N.E.C. Nijmegen, Roda JC, RKC Waalwijk 

2012/2013: VVV-Venlo, Willem II 

 

  

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 namelijk twee/drie 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 2021. 

 

CAO Trainer/Coaches Betaald Voetbal (FBO) 

De huidige CAO Trainer/Coaches Betaald Voetbal loopt tot en met 30 juni 2018. 

 

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/competities/competitiestructuur/licentiezaken. Meer informatie kan verkregen worden via 

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 geüpdatet. Je 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 vormt. Deel twee bevat de voorschriften ten aanzien van de wedstrijdorganisatie. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.knvb.nl/competities/competitiestructuur/licentiezaken
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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 

Eric Gudde  

Telefoon:  0343499351 

E-mail:   knvb-directiebetaaldvoetbal@knvb.nl 

 

Persvoorlichting 

Bas Ticheler 

Telefoon:  0343 - 499224 

E-mail:   persvoorlichting@knvb.nl  

 

Competitiezaken betaald voetbal 

Jan Bluyssen 

Telefoon:  0343 - 499222 

E-mail:   jan.bluyssen@knvb.nl 

 

Wedstrijdorganisatie 

Timo Reesink 

Telefoon:  0343 - 499294 

Matthijs Wiersma  

Telefoon: 0343 - 499220 

E-mail:   wedstrijdorganisatie@knvb.nl 

 

Scheidsrechterszaken  

Dick van Egmond 

Telefoon:  0343 - 499358 

E-mail:   bv-scheidsrechterszaken@knvb.nl 

 

Bureau Tuchtzaken 

Wouter Boshuis 

Telefoon:  0343 - 499569 

E-mail:   bv-tuchtzaken@knvb.nl 

 

Bureau Public Affairs  

David Pranger 

Telefoon:  0343 - 499360 

E-mail:   publicaffairs@knvb.nl 

 

http://www.knvb.nl/
mailto:knvb-directiebetaaldvoetbal@knvb.nl
mailto:persvoorlichting@knvb.nl
mailto:jan.bluyssen@knvb.nl
mailto:wedstrijdorganisatie@knvb.nl
mailto:bv-scheidsrechterszaken@knvb.nl
mailto:bv-tuchtzaken@knvb.nl
mailto:publicaffairs@knvb.nl


Handboek P romot ie  & Degradat ie  Februar i  2018  

 
  

29 

Clubsupport 

Marco van Luytelaar 

Telefoon:  0343 - 499391 

E-mail:  knvbclubsupport@knvb.nl 

 

Bureau Licentiezaken 

Ferry Broekhof   Organisatie & Algemene zaken 

Marije van Leeuwen Financiële zaken 

Jan Peter Dogge   UEFA & FFP zaken 

Telefoon:   0343 - 499327 

E-mail:    licentiezaken@knvb.nl  

 

Afdeling Voetbaltechnische zaken 

Art Langeler 

Telefoon:  0343 - 499205 

E-mail:   angela.vanwoudenberg@knvb.nl  

 

Afdeling Finance & Control 

Laurens van Leuveren 

Telefoon:  0343 - 499383 

E-mail:   laurens.vanleuveren@knvb.nl  

 

Afdeling Juridische zaken 

Martijn Dingemans 

Telefoon: 0343 - 499506 

E-mail:  martijn.dingemans@knvb.nl  

 

Eredivisie CV 

Bezoekadres: Woudenbergseweg 21 

3707 HW Zeist 

Postadres: Postbus 45 

3700 AA Zeist 

Telefoon:  0343 - 438480 

E-mail:  info@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 

Website:  http://www.jupilerleague.nl  

 

 

 

 

mailto:knvbclubsupport@knvb.nl
mailto:licentiezaken@knvb.nl
mailto:angela.vanwoudenberg@knvb.nl
mailto:laurens.vanleuveren@knvb.nl
mailto:martijn.dingemans@knvb.nl
mailto:info@eredivisie.nl
mailto:j.swart@eredivisie.nl
http://www.jupilerleague.nl/


Handboek P romot ie  & Degradat ie  Februar i  2018  

 
  

30 

Contactpersoon Promotie / Degradatie 

Marc Boele 

Telefoon:  0343 - 492080  

E-mail:   marc.boele@knvb.nl 

 

FBO 

Bezoekadres: Woudenbergseweg 21 

3707 HW Zeist 

Telefoon:  0343 438430 

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 - 499343   

Email:   expertise@knvb.nl   

Website:  http://www.knvbexpertise.nl (openbare website) 

https://platformbv.knvb.nl/ (online kenniscentrum betaald voetbal) 

 

Contactpersoon Promotie/Degradatie 

Reinier Sombeek 

Telefoon:  06 - 281437675 

E-mail:   reinier.sombeek@knvb.nl 

 

 

 

  

mailto:marc.boele@knvb.nl
mailto:info@fbo.nl
http://www.fbo.nl/
mailto:serge.rossmeisl@fbo.nl
mailto:expertise@knvb.nl
http://www.knvbexpertise.nl/
https://platformbv.knvb.nl/
mailto:Aukje.geubbels@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) en de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB).  

 

Projectcoördinatie 

Reinier Sombeek 

 

Redactie 

Deze publicatie is tot stand gekomen met input van alle betreffende organisaties en afdelingen, ervaringen van onlangs 

gepromoveerde en 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  de (oud) medewerkers van De Graafschap (Matthijs Dam), Go Ahead Eagles (Martijn 

Hegeman), N.E.C. (Ellen van Eldik) en van NAC (Perry Hendriks) voor hun ervaringen 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. 

 

 


