
 

REGLEMENT PLAY-OFF OM PROMOTIE/DEGRADATIE EREDIVISIE / JUPILER LEAGUE 
BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2007/'08 

 
1. De hoogst geklasseerde betaaldvoetbalorganisatie na 38 speelronden in de Jupiler League is 

kampioen van de Eerste Divisie en promoveert rechtstreeks naar de Eredivisie seizoen 2008/'09. 
 
2. In het seizoen 2007/'08 wordt na afloop van de competitie in 3 ronden een play-off gespeeld om 

twee plaatsen in de Eredivisie seizoen 2008/'09, overeenkomstig het als bijlage bij dit reglement 
opgenomen schema. 

 Aan deze play-off wordt deelgenomen door: 
- de nummers 16 en 17 van de ranglijst in de Eredivisie na 34 speelronden; 
- de 6 periodekampioenen zoals genoemd in de regeling periodekampioenschappen Jupiler 

League; 
- de 2 hoogst geklasseerde betaaldvoetbalorganisaties op de ranglijst in de Jupiler League na 

38 speelronden, die geen periodetitel hebben behaald. 
 

Van de deelnemers uit de Jupiler League wordt een (fictieve) ranglijst opgesteld waarbij de hoogst 
geëindigde deelnemer na 38 speelronden in de Jupiler League wordt aangemerkt als nummer 1 
(JL 1e) en de laagst geëindigde als nummer 8 (JL 8e). 

 
 Indien deelnemers uit de Jupiler League in de eindrangschikking gelijk zijn geëindigd, is voor het 

bepalen van de deelname aan en de positie op de fictieve ranglijst het doelsaldo bepalend. Is dit 
gelijk dan beslist het aantal vóór gescoorde doelpunten. In afwijking van het bepaalde in artikel 17 
van het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal is, indien ook het aantal vóór gescoorde 
doelpunten gelijk is, het totale resultaat van de onderlinge wedstrijden beslissend waarbij de door 
de uitspelende deelnemer gescoorde doelpunten dubbel tellen. Indien ook deze regeling geen 
beslissing brengt, beslist het lot. Deze regeling is van overeenkomstige toepassing op deelnemers 
uit de Eredivisie die na 34 speelronden gelijk geëindigd zijn. 

 
3. De play-off eerste ronde wordt gespeeld volgens een knock-out systeem waarbij de ronde bestaat 

uit een uit- en een thuiswedstrijd.  
 

 Indien de desbetreffende deelnemers alsdan evenveel punten hebben behaald, is het doelsaldo 
bepalend voor het behalen van de volgende ronde. 

 Is ook het doelsaldo van de desbetreffende deelnemers gelijk, dan wordt de volgende regeling 
gehanteerd: 

 a. de in een uitwedstrijd gescoorde doelpunten tellen dubbel; 
 b. indien de in een uitwedstrijd gescoorde doelpunten geen uitsluitsel geven, wordt een 
  verlenging gespeeld: 
  - onmiddellijk na het verstrijken van de reguliere speeltijd van de tweede wedstrijd in een 

speelronde, wordt opnieuw geloot voor de doelkeuze; 
  - er wordt 2 x 15 minuten verlengd; 
  - na 15 minuten wordt van doel gewisseld; 

  - de in de verlenging door de uitspelende deelnemer gescoorde doelpunten tellen dubbel; 
  - indien de wedstrijd, nadat 2 x 15 minuten is gespeeld, niet door een van beide 
   deelnemers is beslist, valt de beslissing door het nemen van strafschoppen op de wijze 
   zoals is vastgelegd in de Spelregels Veldvoetbal. 
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4. De play-off tweede en derde ronden worden gespeeld volgens het zogeheten 'best of three' 
principe, bestaande uit een uit- en een thuiswedstrijd en, indien beide wedstrijden in een gelijkspel 
zijn geëindigd of beide wedstrijden een verschillende winnaar kennen, een derde wedstrijd. 

 Het doelsaldo over de eerste twee wedstrijden bepaalt wie er in de derde wedstrijd thuis speelt. 
 Is ook het doelsaldo gelijk, dan wordt de volgende regeling gehanteerd: 
 a. de in een uitwedstrijd gescoorde doelpunten tellen dubbel; 
 b. indien de in een uitwedstrijd gescoorde doelpunten geen uitsluitsel geven, valt de beslissing 

over het thuisvoordeel door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals is vastgelegd in 
de Spelregels Veldvoetbal, direct na afloop van de tweede wedstrijd. 

  
In het geval de lokale situatie hiertoe aanleiding geeft, kan een club die op grond van voornoemde 
regeling de derde wedstrijd thuis speelt, na verkregen schriftelijke toestemming van de 
tegenstander, een verzoek indienen bij het bestuur betaald voetbal om de derde wedstrijd uit te 
spelen. 
Dit verzoek dient door het bestuur betaald voetbal te zijn ontvangen uiterlijk 24 uur voordat de 
tweede wedstrijd van de desbetreffende play-offronde is gespeeld 

 
5. Indien overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van dit reglement een derde wedstrijd dient te 

worden gespeeld, geldt dat in deze wedstrijd gescoorde uitdoelpunten niet dubbel tellen. Bij een 
gelijke stand na 90 minuten (plus de eventuele extra speeltijd) zal de wedstrijd als volgt worden 
verlengd: 

 a. onmiddellijk na het verstrijken van de reguliere speeltijd, wordt opnieuw geloot voor de 
doelkeuze; 

 b. er wordt 2 x 15 minuten verlengd (waarbij de in de verlenging gescoorde uitdoelpunten niet 
dubbel tellen); 

 c. na 15 minuten wordt van doel gewisseld; 
d. indien de wedstrijd, nadat 2 x 15 minuten is gespeeld, niet door een van beide teams is 

beslist, valt de beslissing door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals is vastgelegd 
in de Spelregels Veldvoetbal. 

 
6. Indien in een ronde twee deelnemers uit de Jupiler League tegen elkaar uitkomen, speelt de 

hoogst geklasseerde deelnemer van de (fictieve) ranglijst, als bedoeld in artikel 2 van dit 
reglement, de eerste wedstrijd uit en daarna de tweede wedstrijd thuis (hierna te noemen: 
"thuisvoordeel"). 

 
 Indien in een ronde een deelnemer uit de Eredivisie uitkomt tegen een deelnemer uit de Jupiler 

League, speelt de deelnemer uit de Eredivisie steeds de eerste wedstrijd uit en daarna de tweede 
wedstrijd thuis (hierna te noemen: "thuisvoordeel"). 

 
 In het geval de lokale situatie hiertoe aanleiding geeft, kan een club die het thuisvoordeel heeft 

behaald, een verzoek indienen bij het bestuur betaald voetbal om af te zien van dit thuisvoordeel. 
De betreffende club speelt dan de eerste wedstrijd thuis en daarna de tweede wedstrijd uit. Het 
bestuur betaald voetbal beslist, gehoord hebbende de lokale autoriteit van de tegenstander. 

 
 In het geval de lokale situatie hiertoe aanleiding geeft, kan een club, die de eerste wedstrijd thuis 

speelt, na verkregen schriftelijke toestemming van de tegenstander, een verzoek indienen bij het 
bestuur betaald voetbal om de eerste wedstrijd uit te spelen en daarna de tweede wedstrijd thuis. 

 
7. De stand op de in artikel 2 van dit reglement bedoelde (fictieve) ranglijst bepaalt welke deelnemers 

in de eerste ronde volgens het knock-out systeem tegen elkaar uitkomen overeenkomstig de 
navolgende regeling: 
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 - in wedstrijd A; de JL 8e tegen de JL 5e; 
 - in wedstrijd B; de JL 7e tegen de JL 6e. 
 
8. In de tweede ronde komen de navolgende deelnemers uit de Eredivisie en de Jupiler League 

volgens het ‘best of three’ principe tegen elkaar uit: 
 - in wedstrijd C; de winnaar van wedstrijd A tegen de nummer 17 van de ranglijst in de 

Eredivisie na 34 speelronden; 
 - in wedstrijd D; de JL 4e tegen de JL 1e; 
 - in wedstrijd E; de JL 3e tegen de JL 2e; 
 - in wedstrijd F; de winnaar van wedstrijd B tegen de nummer 16 van de ranglijst in de 

Eredivisie na 34 speelronden. 
 
9. In de derde ronde komen volgens het ‘best of three’ principe de navolgende deelnemers tegen 

elkaar uit: 
 - in wedstrijd G; de winnaar van wedstrijd C tegen de winnaar van wedstrijd D; 
 - in wedstrijd H; de winnaar van wedstrijd E tegen de winnaar van wedstrijd F; 

 
De winnaars van de wedstrijden G en H zullen in het seizoen 2008/'09 deelnemen aan de 
Eredivisie. 
 

10. Indien een door het bestuur betaald voetbal vastgestelde play-off wedstrijd van overheidswege wordt  
verboden, is het de club in kwestie toegestaan de betreffende wedstrijd op dezelfde dag en hetzelfde  
tijdstip op neutraal terrein te spelen. 
De alsdan verantwoordelijke burgemeester heeft de bevoegdheid nadere en/of beperkende  
voorwaarden te stellen aan de veiligheidsorganisatie. 
Indien dit niet mogelijk is, dan wordt de desbetreffende thuisspelende deelnemer geacht de  
desbetreffende ronde te hebben verloren en speelt hij in het seizoen 2008/'09 in de Jupiler League. 
 

11. De bezoekende deelnemer heeft, met inbegrip van kaarten voor de combiregeling, in beginsel 
recht op tenminste het aantal toegangskaarten conform het navolgend schema: 

 
Capaciteit stadion thuisspelende 
club   

Minimum aantal kaarten 
bezoekende club  

t/m 5.000  400 
van 5.001  t/m    7.500 500 
van 7.501  t/m  12.500 600 
van 12.501 t/m 15.000 800 
van 15.001 t/m 20.000 1.000 
van 20.001 t/m 30.000 1.200 
vanaf 30.001 1.600 

 
In het veiligheidsoverleg, voorafgaand aan de wedstrijd, dient overeenstemming te worden bereikt 
over het aantal beschikbare kaarten en de wijze waarop deze kaarten worden verstrekt. Indien de 
deelnemers hierover niet tot overeenstemming komen, beslist het bestuur betaald voetbal. Kaarten 
mogen in dat geval niet worden aangeboden c.q. verkocht voordat het bestuur betaald voetbal heeft 
besloten. 

 
12. In afwijking van het bepaalde in artikel 30 Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal vervallen 

door de aanklager geregistreerde waarschuwingen gegeven in de eerste ronde van de play-off, als 
bedoeld in dit reglement, waarop geen uitsluiting is gevolgd, na die ronde. 
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13. Ten behoeve van de organisatie van orde en veiligheid zijn de Voorschriften Wedstrijdorganisatie 
 Betaald Voetbal van toepassing. 

Voor zover in dit reglement niet anders is bepaald en voor zover van toepassing, gelden de 
desbetreffende bepalingen uit reglementen van de KNVB (zoals opgenomen in de reglementenbundel 
van de KNVB) en de Spelregels Veldvoetbal. 

 
14. In gevallen waarin niet is voorzien of waarin afwijking noodzakelijk is, zulks naar oordeel van het 

bestuur betaald voetbal, beslist het bestuur betaald voetbal. 
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APPENDIX BIJ HET REGLEMENT PLAY-OFF OM PROMOTIE/DEGRADATIE  
EREDIVISIE / JUPILER LEAGUE BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2007/'08 

 
Verdeling 
inkomsten 1. Er wordt een resultaatdeling per beslissingswedstrijd toegepast, waarbij 

beide deelnemers 50 % van het nettoresultaat (zie artikel 4) ontvangen. 
  Een beslissingswedstrijd is een derde wedstrijd die gespeeld wordt, nadat 

een uit- en een thuiswedstrijd beide in een gelijkspel zijn geëindigd of 
beide wedstrijden een verschillende winnaar kennen. 

     
Minimum  
entreeprijzen 2. Alle deelnemers zijn gehouden voor de losse kaartverkoop entreeprijzen 

te hanteren overeenkomstig de prijzen die gehanteerd worden bij losse 
kaartverkoop tijdens competitiewedstrijden. Hiervan kan worden 
afgeweken indien de beide deelnemers dit vooraf schriftelijk zijn 
overeengekomen. 

 
  Deelnemers die in het bezit zijn van loges, skyboxen en/of business-seats, 

dienen voor deze plaatsen, indien zij bezet zijn, het dubbele van de prijs 
van de duurste tribuneplaats in de afrekening op te nemen. 

 
Vrijkaarten 3. Bij beslissingswedstrijden mag niet meer dan 2% van de stadioncapaciteit 

voor vrijkaarten worden aangewend, evenwel met een maximum van 
1.000 plaatsen (kaarten ten behoeve van KNVB-officials niet 
meegerekend). Indien het desbetreffende stadion een capaciteit heeft van 
ten hoogste 10.000 plaatsen, mogen maximaal 200 kaarten als vrijkaarten 
worden aangewend. 

 
  Voor zover in een stadion zogenaamde founderplaatsen aanwezig zijn, 

worden deze plaatsen, indien zij bezet zijn zonder dat daar een recette 
tegenover staat, geacht te zijn verdisconteerd in de huurprijs van het 
stadion. 

 
Netto-opbrengst beslissings-  
wedstrijden 4. Het nettoresultaat van de beslissingswedstrijden wordt berekend door van 

de bruto recetteopbrengst de omzetbelasting (6% BTW) af te trekken. Van 
het alsdan verkregen bedrag worden de navolgende posten worden 
afgetrokken:  

  - provisie SNS/Ticketbox; 
  - organisatiekosten, waaronder (doch niet uitsluitend) 

  stadion- of terreinhuur (inclusief verlichting) en de kosten voor 
wedstrijd- en veiligheidsorganisatie. Aan organisatiekosten kan 
een vast deel van de bruto recette exclusief BTW worden 
toegerekend, te weten 35 % met een maximum van € 185.000,-; 

  - heffing KNVB (2,5% van de bruto recette exclusief BTW); 
  - heffing Stimuleringsfonds Jeugdvoetbal (4,9% van de 

  bruto recette exclusief BTW); 
- reis- en verblijfkosten bezoekende deelnemer. 

  Bij dit reglement is als bijlage 1 een standaardformulier betreffende de 
afrekening opgenomen. 
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Extra organisatiekosten Indien het bovengenoemde maximum aan organisatiekosten wordt 
overschreden, bijvoorbeeld in geval van extra veiligheidsmaatregelen, 
kunnen deze meerkosten uitsluitend in de afrekening worden betrokken 
(en derhalve ten laste van de bruto recetteopbrengst exclusief BTW 
worden gebracht) indien en voor zover de bezoekende deelnemer zich 
hiermee vooraf schriftelijk akkoord heeft verklaard. 

Reis- en 
Verblijfkosten  De reis- en verblijfkosten van de bezoekende deelnemer komen ten laste 

van de bruto recetteopbrengst exclusief BTW. 
Hierbij gelden de navolgende normbedragen: 

  10 tot 100 km  €    700,-  
  100 t/m 200 km  €    900,-  
  boven 200 km  € 1.100,-  
 
Reisafstand  Het aantal kilometers voor de bepaling van de reis- en verblijfkosten wordt 

gebaseerd op het minst aantal kilometers dat de bezoekende deelnemer 
moet maken om vanuit de plaats van vestiging op de plaats van 
bestemming te komen (enkele reis). 

  
Afrekening 5. De verantwoording van opbrengsten en kosten (afrekening) moet binnen 

14 dagen na de wedstrijddag aan de bezoekende deelnemer worden 
gezonden.  
 
In het geval sprake is van een positief netto resultaat, dient de 
thuisspelende deelnemer het aandeel van de bezoekende deelnemer op 
factuur te vergoeden, waarbij een betaaltermijn van 28 dagen geldt, 
gerekend vanaf de datum van akkoordverklaring van de 
wedstrijdafrekening. Indien sprake is van een negatief netto resultaat, 
dient de bezoekende deelnemer haar aandeel in het tekort, eveneens op 
factuur, binnen 28 dagen te vergoeden aan de thuisspelende deelnemer. 
De verschuldigde bedragen dienen daadwerkelijk rechtstreeks tussen de 
deelnemers te worden voldaan. 

 
  Indien de bezoekende deelnemer niet akkoord gaat met de afrekening, 

dan wordt de desbetreffende afrekening binnen 30 dagen na de datum 
van de desbetreffende wedstrijd ter beoordeling aan het bestuur betaald 
voetbal voorgelegd. Het bestuur betaald voetbal zal alsdan de definitieve 
afrekening vaststellen. 

   
  De thuisspelende deelnemer is verantwoordelijk voor de naleving van alle 

in dit artikel genoemde termijnen.   
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