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AGENDA 

 

1. Opening 

2. Licentiesysteem 

3. Licentie-eisen  

4. Financieel kader 
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OPENING 

  

Jan Peter Dogge   Wouter Ravensbergen 

 Coördinator licentiezaken  Senior Financieel analist  

 KNVB sinds 1 maart 2010  KNVB sinds 1 augustus 2010 

 

Werkervaring:     Werkervaring:  

oa. KPMG, ING , Ernst & Young Deloitte en CRH plc 

en Fortis Intertrust  

 

Fiscaal jurist   Registeraccountant 
 

  

  

Even voorstellen 



PAGINA 4 VAN 17  22-01-2014 

LICENTIESYSTEEM 

 

Nationaal (KNVB) 

 

 Licentie voor onbepaalde tijd (Eredivisie en/of Jupiler 

League) voor een betaaldvoetbalorganisatie (BVO) 

 Toetsing door onafhankelijke KNVB licentiecommissie 

 

 

- Nationaal (KNVB) en Internationaal (UEFA) -  
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LICENTIESYSTEEM (2)  

 

Internationaal (UEFA) 

 

 Licentie per seizoen (Champions League en/of Europa 

League) voor een BVO 

 Afgifte licentie door onafhankelijke KNVB 

licentiecommissie 

 Toetsing door UEFA Club Financial Control Body 

- Nationaal (KNVB) en Internationaal (UEFA) -  
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DOELSTELLING LICENTIESYSTEEM 

 

Nationaal (KNVB) 

 

 Waarborgen van de integriteit en de continuïteit van de 

competities betaaldvoetbal en in het verlengde de 

continuïteit van de betaaldvoetbalorganisaties (BVO’s) 

 
 

  

 

 - Nationaal (KNVB) en Internationaal (UEFA) -  
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DOELSTELLING LICENTIESYSTEEM (2) 

Internationaal (UEFA) 

 To improve the standard of football and to give priority to the training 

and care of young players 

 To ensure clubs have an adequate level of management and 

organisation 

 To adapt clubs’ sporting infrastructure 

 To protect the integrity and smooth running of the (UEFA) club 

competitions 

 To allow the development of benchmarking 

 To achieve financial fair play in UEFA club competitions 

 - Nationaal (KNVB) en Internationaal (UEFA) -  
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DOELSTELLINGEN FINANCIAL FAIR PLAY 

 To improve the economic and financial capability of the clubs, 

increasing their transparency and credibility 

 To place the necessary importance on the protection of creditors and 

to ensure that clubs settle their liabilities with players, social/tax 

authorities and other clubs punctually 

 To introduce more discipline and rationality in club football finances 

 To encourage clubs to operate on the basis of their own revenues 

 To encourage responsible spending for the long-term benefit of 

football 

 To protect the long-term viability and sustainability of European club 

football 
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HISTORIE LICENTIESYSTEEM  

 Sinds jaren ’70 (BBI) 

 Door clubs en KNVB steeds verder ontwikkeld 

 Totale herziening van het licentiesysteem  dynamisch sinds 2004 

 UEFA Financial Fair Play (geïntroduceerd per 1 juni 2010) 

 Tweejaarlijkse evaluatie, verbetering  en aanscherping: 

 2010: Rapport Werkgroep Structurele verbetering financiële 

positie betaaldvoetbalorganisaties 

 2012: Herziening financiële richtlijnen waaronder introductie 

controleprotocol 

 2014: Licentiesysteem 3.0 
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ACTOREN LICENTIESYSTEEM 

 KNVB / bestuur betaald voetbal / AVBV:  

verantwoordelijk voor licentiereglement / licentiesysteem  

 BVO  / ‘club’accountant:   

primaire verantwoordelijkheid / verantwoording bij (financiële) 

rapportage(s) binnen licentiesysteem 

 Licentiecommissie:  

toezichthouder licentieproces (onafhankelijke leden) 

(besluiten genomen ‘gehoord bestuur betaald voetbal’) 

 Beroepscommissie licentiezaken : 

beroepsorgaan besluit licentiecommissie (onafhankelijke leden) 

(kenbaar maken ‘standpunt bestuur betaald voetbal’) 

  - Nationaal (KNVB) -  
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ACTOREN LICENTIESYSTEEM (2)   

 KNVB / bestuur betaald voetbal / AVBV:  

verantwoordelijk voor implementatie licentiesysteem UEFA 

 BVO  / ‘club’accountant:   

primaire verantwoordelijkheid / verantwoording bij (financiële) 

rapportage(s) binnen licentiesysteem 

 UEFA Club Financial Control Body (‘Investigatory Chamber’ en 

(‘Adjudicatory Chamber‘):  

toezichthouder licentieproces (onafhankelijke leden) 

 International Sporttribunaal CAS: 

beroepsorgaan besluit UEFA Club Financial Control Body 

- Internationaal (UEFA) - 
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LICENTIE-EISEN  

Minimum kwaliteitseisen voor deelname competitie(s) 

 Sportief kader 

 Organisatie en administratief kader 

 Juridisch kader 

 Infrastructureel kader (inclusief veiligheid) 

 Financieel kader 
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FINANCIEEL KADER (1)    

Deloitte Annual Review of Football Finance 2013: 

 European football market size 2011/’12: 19,4 billion 

 The Netherlands: 0,434 billion (2,2%) 

 No Dutch club in top twenty by revenue 

 

Financiële positie voetbalclubs: 

 Negatief eigen vermogen? 

 Netto verlies? 

 Publiciteit (categorie-indeling) 

- Overzicht financiën -  
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FINANCIEEL KADER (2)    

Het licentiesysteem vereist betrokkenheid van een accountant bij: 

 1 november: jaarstukken (licentie-eis F.01a) 

 1 november: prognose (licentie-eis F.01b) 

 1 maart: halfjaarcijfers (licentie-eis F.02) 

 15 april: transfer payables table (licentie-eis F.11) 

 15 april: list of employees (licentie-eis F.12) 

- Betrokkenheid onafhankelijke accountant -  
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FINANCIEEL KADER (3)    

Jaarrekening volgens vigerende wet- en regelgeving, maar 

   3 keer groot 

 12 keer middelgroot 

 20 keer klein (waarvan 7 keer een niet commerciële stichting) 

 

Accountantskantoren in de voetbalbranche: 

 BDO (+/- 50%): gestuurd vanuit centraal team 

 Big Four kantoren (+/- 17%): gemiddeld 2 per kantoor 

 Overige kantoren (+/- 33%): met 1 of 2 clubs per kantoor 

- Betrokkenheid onafhankelijke accountant -  
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FINANCIEEL KADER (4)    

Richtlijn controleprotocol: ingevoerd per 1 augustus 2012  

Doelstelling: steunen op de werkzaamheden en het oordeel van 

de onafhankelijke accountant 

Verwachting dat verbetering mogelijk is door: 

 Invoering van het controleprotocol 

 Verduidelijken van het normenkader 

 Organiseren van bijeenkomsten voor clubs en hun accountants 

 Betrokkenheid van de Nederlandse Beroepsorganisatie van 

Accountants (NBA) 

- Richtlijn controleprotocol -  



Dank voor jullie 

aandacht 


