
 

 

RICHTLIJNEN SLECHT WEER EN AFGELASTINGEN BETAALD VOETBAL  

Er zijn twee voorwaarden waaronder een wedstrijd in het betaald voetbal kan worden afgelast: allereerst bij 
een niet bespeelbaar speelveld en daarnaast in het geval de veiligheid in en rondom het stadion niet 
voldoende gegarandeerd kan worden, bijvoorbeeld in het geval van code oranje of rood (weeralarm) van het 
KNMI.  Voor beide situaties staan de te volgen procedures uitgewerkt in deze richtlijnen.   

Het uitgangspunt is dat geplande wedstrijden in het betaald voetbal zoveel mogelijk doorgang vinden. Dit 
vanwege het feit dat dit zorgt voor de meest eerlijke competitie.  

Betrokken partijen  

Partij Verantwoordelijkheid 
Scheidsrechter Bepaalt of het veld en de (te verwachten) (weers)omstandigheden die van 

invloed zijn op het veld, verantwoord zijn om een wedstrijd te voetballen.  
Thuisclub Organisator en vergunninghouder van de wedstrijd. Verantwoordelijk voor de 

veiligheid en het welzijn van de bezoekers en het hebben van een speelklaar 
veld.  

Bezoekende club Deelnemer wedstrijd. Verantwoordelijk voor vervoer en verblijf van haar 
eigen personeel en bezoekers.  

KNVB Organisator van de competitie.   
Auditor Als onderdeel van haar team Voetbal & Veiligheid heeft de KNVB auditoren 

in dienst. Zij auditen de wedstrijdorganisatie van betaald voetbalwedstrijden.  
 Belanghebbenden 
Gemeente  De burgemeester verleent de vergunning voor het spelen van een betaald 

voetbalwedstrijd in de gemeente. Verantwoordelijk voor de openbare orde.  
Politie Verantwoordelijk voor de lokale openbare orde en veiligheid in de gemeente. 

De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in 
overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de 
daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan 
hen die deze behoeven. 

ECV + CED Organisaties die de belangen behartigen van clubs (resp. Eredivisie en 
Eerste Divisie) op zowel nationaal als internationaal niveau.  

FOX Rechtenhouder Live uitzendingen  
Supporters Bezoekers van de wedstrijden. Nationaal vertegenwoordigd door het 

Supporterscollectief.  
 Overig  
KNMI  Nederlands weerinstituut. Geeft weeralarm af indien zij dit nodig acht.  
Meteo Consult KNVB vraagt gedetailleerde weerinformatie op bij Meteo Consult, indien dit 

relevant is.   
ANWB Nederlandse organisatie voor verkeer en toerisme. 

 

Speelklaar veld 

Overeenkomstig artikel 33 van het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal (RWBV), dient de thuisspelende 
club zodanige maatregelen te nemen dat op het moment van de keuringen, zoals genoemd in artikel 35 en 36 
van het RWBV, over een speelveld kan worden beschikt, dat in een zodanige toestand verkeert dat de 
wedstrijd gespeeld kan worden op het vastgestelde tijdstip. Alle clubs die uitkomen in de eredivisie van de 
sectie betaald voetbal dienen over (werkende) veldverwarming te beschikken, uitgezonderd goedgekeurd 
kunstgras. Vooral tijdens perioden met veel regen en strenge vorst dient het veld tijdig te worden 
geprepareerd.  

  


