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Geacht bestuur en management, 
 
Als licentiehouder is uw BVO onderworpen aan het Licentiereglement Betaald Voetbal (hierna: 
Licentiereglement).  
 
Uw BVO is verplicht om de KNVB tijdig te voorzien van alle benodigde informatie en/of 
documentatie en, gedurende de looptijd van de licentie, steeds te voldoen aan de licentie-eisen. 
De informatie die hierbij door uw BVO aan de licentiecommissie wordt verstrekt, dient juist en 
volledig te zijn, zulks te beoordelen naar de kennis die uw BVO had en redelijkerwijs had 
behoren te hebben op het moment van verstrekken van de informatie. De bewijslast en de plicht 
tijdig te voldoen aan de bij of krachtens het Licentiereglement voor uw BVO geldende eisen en 
verplichtingen, rusten bij uw BVO (artikel 6 lid 1, 3 en 4 van het Licentiereglement).  
 
De licentie-eisen zijn opgenomen in het ‘Overzicht licentie-eisen’ en dit overzicht maakt 
onlosmakelijk onderdeel uit van het Licentiereglement (artikel 3 lid 1 van het Licentiereglement). 
Het bestuur betaald voetbal is, gehoord de licentiecommissie, bevoegd om alle in het 
Licentiereglement voorkomende artikelen en de in het Overzicht licentie-eisen opgenomen 
licentie-eisen uit te werken in richtlijnen en/of beoordelingscriteria aan de hand waarvan moet 
worden beoordeeld of aan de desbetreffende verplichting of verplichtingen is voldaan. 
Hieronder worden onder meer begrepen de te overleggen bescheiden en de voor die 
bescheiden geldende indieningstermijnen (artikel 3 lid 2 van het Licentiereglement). 
 
Op grond van artikel 6 lid 6 sub a van het, als gevolg van COVID-19 aangepaste, 
Licentiereglement heeft uw BVO de jaarcijfers van het seizoen 2019/’20 en de prognose voor 
het seizoen 2020/’21 moeten indienen op 2 november 2020. 
 
De vereisten waaraan de jaarcijfers en de prognose dienen te voldoen, zijn (onder meer) 
uitgewerkt in licentie-eis F.01 uit de Richtlijn licentie-eisen en de Richtlijn verslaggeving KNVB-
modelstaten. De werkzaamheden die ten aanzien van de jaarcijfers en prognose door de 
accountant verricht dienen te worden zijn uitgewerkt in de richtlijn controleprotocol.  
 
Als onderdeel van het licentiesysteem wordt de financiële positie van een licentiehouder op 
basis van rapportagemoment 1 gewaardeerd door middel van het zogenaamde “financieel 
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ratingsysteem” (FRS), zoals omschreven in de Richtlijn Financieel ratingsysteem. 
Rapportagemoment 1 is derhalve ook een meetmoment.  
 
De licentiecommissie constateert dat op basis van de op 2 november 2020 van uw BVO 
ontvangen modelstaten jaarcijfers van het seizoen 2019/’20 en prognose voor het seizoen 
2020/’21 uw BVO een FRS-puntentotaal zou behalen van 11.  
 
I. BESLUIT 

1. De licentiecommissie, op 14 december 2020 in vergadering bijeen waarbij prof.mr. R.D. 
Vriesendorp, A.W.J. Meershoek MSc RA RC, mr. drs. W.F. Merkus RA, mr. R.J.A. Dil,  
J.C.M. Hin RA en mr. J.A. van den Bosch, aanwezig waren, heeft besloten dat uw BVO 
heeft voldaan aan de verplichtingen die gelden ten aanzien van de jaarcijfers van het 
seizoen 2019/’20 en de prognose voor het seizoen 2020/’21 op grond van het bepaalde in 
het Licentiereglement en de onderliggende richtlijnen en beoordelingscriteria. De 
licentiecommissie heeft besloten om het door uw BVO behaalde aantal FRS-punten op 
rapportagemoment 1 vast te stellen op 11. Voor wat betreft het seizoen 2020/’21 geldt dat 
er geen verplichting wordt opgelegd tot het ondergaan van een clubontwikkelscan en het 
indienen van een plan van aanpak indien een licentiehouder een FRS-score van 15 of 
lager heeft behaald op basis van de jaarstukken 2019/’20 en prognose 2020/’21.  

2. In de terugkoppeling ten aanzien van de jaarstukken 2017/’18 en prognose 2018/’19 is uw 
BVO gewezen op de reglementaire verplichting om het negatief vermogen van uw BVO 
jaarlijks te verbeteren met tenminste 5% ingevolge artikel 6 lid 8 van het Licentiereglement. 
Uit de modelstaat jaarstukken van het seizoen 2017/’18 bleek een negatief eigen 
vermogen van EUR 798.000,-, waardoor uw BVO verplicht is een verbetering van 
tenminste EUR 40.000,- per seizoen te realiseren hetgeen voor het eerst moet blijken uit 
de modelstaat jaarstukken 2019/’20. De licentiecommissie heeft op basis van de 
modelstaat jaarstukken 2019/’20, waarin uw BVO een negatief eigen vermogen heeft 
verantwoord van EUR 1.554.000,-, besloten dat uw BVO niet heeft voldaan aan de 
reglementaire verplichting. Voor wat betreft het seizoen 2020/’21 geldt echter dat er geen 
sancties worden opgelegd indien het negatief eigen vermogen niet voldoende is verbeterd 
blijkens de jaarstukken 2019/’20. 

3. Met betrekking tot de “Tijdelijke noodmaatregel overbrugging ten behoeve van behoud van 
Werkgelegenheid” (hierna: “NOW-subsidie”) merkt de licentiecommissie volledigheidshalve 
het navolgende op. De licentiecommissie heeft geconstateerd dat de uitgangspunten, die 
zijn gehanteerd bij de NOW-subsidie als onderdeel van de jaarstukken 2019/’20 en 
prognose 2020/’21, van BVO tot BVO verschillen. Voorts heeft de licentiecommissie 
begrepen dat enkele BVO’s dienaangaande discussies hebben gehad met de accountant, 
in het bijzonder waar het gaat om de periodetoerekening van de omzet binnen het seizoen 
2019/’20. De verschillen in de uitgangspunten worden vanuit het perspectief van het 
licentiesysteem niet of nauwelijks relevant en/of materieel geacht. Ter voorkoming van 
misverstanden merkt de licentiecommissie echter op dat het onderhavige besluit niet mag 
worden beschouwd als een goedkeuring van of instemming met (de hoogte van) de NOW-
subsidie en de uitgangspunten die daarbij gehanteerd zijn. Ten aanzien van (de hoogte 
van) de NOW-subsidie en de uitgangspunten die daarbij gehanteerd zijn, kunnen derhalve 
geen rechten worden ontleend aan de onderhavige besluitvorming van de 
licentiecommissie. 

4. De bijgevoegde terugkoppeling geeft inzage in de uitkomsten van de besluitvorming. Aan 
deze besluitvorming, en meer in het bijzonder het ontbreken van correcties op de financiële 
rapportages van uw BVO, kunnen geen rechten worden ontleend voor toekomstige 
beoordelingen door en besluiten van de licentiecommissie.  
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Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met het bureau licentiezaken. 

 
Met vriendelijke groet, 
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND 
de licentiecommissie, namens deze, 
 
      
 
 
 
 
prof.mr R.D. Vriesendorp    
voorzitter licentiecommissie    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage:  
- terugkoppeling puntentoekenning volgens het financieel ratingsysteem 



# Variabelen Ratio FRS-punten Berekening

1 Werkkapitaal 42,77% 0 A / D

2 Solvabiliteit -69,33% 0 [B + C] / E

3 Historisch netto resultaat 0,16% 2 H / I 

4 Personeelskostenratio 60,87% 3 G / F

5 Eindstand liquiditeit 1,45 2 M / [J / 13 maanden]

6 Toekomstig netto resultaat 30,98% 4 K / L 

FRS-score 11

Jaarstukken 2019/'20 Balans ('000)

Vlottende activa (A) 355€                   

Eigen vermogen (B) -1.554€               

Achtergestelde schulden (C)  894€                   

Kortlopende schulden (D) 830€                   

Totale passiva (E) 952€                   

Winst- en verliesrekening ('000)

Netto omzet (F) 2.451€                

Personeelskosten (G) 1.492€                

Netto resultaat (H) 4€                       

Totale jaaromzet (I) 2.570€                

Prognose 2020/'21 Winst- en verliesrekening ('000)

Personeelskosten (J) 798€                   

Netto resultaat (K) 789€                   

Totale jaaromzet (L) 2.547€                

Liquiditeitsprognose ('000)

Eindstand liquiditeit (M) 89€                     

Aan dit model kunnen geen rechten worden ontleend

FC Dordrecht Betaald Voetbal BV

Terugkoppeling FRS - Rapportagemoment 1 - Seizoen 2020/'21


