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Paraaf de BSNC: 
 
 
Paraaf de KNVB: 
 

 

Convenant - Protocol betreffende Stopgezette projecten kunstgras voetbalvelden  

De ondergetekenden: 

1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid BRANCHEVERENIGING SPORT EN 
CULTUURTECHNIEK, gevestigd te (3994 DB) Houten aan De Molen 30, ingeschreven in het 
handelsregister onder nummer 24336301, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
haar gevolmachtigd directeur de heer L.G.W. Moonen, hierna: “de BSNC”, 

en 

2. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid KONINKLIJKE NEDERLANDSE 
VOETBALBOND, gevestigd te (3707 HX) Zeist aan de Woudenbergseweg 56, ingeschreven in 
het handelsregister onder nummer 40478591, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
haar directeur- bestuurder amateurvoetbal de heer J.D. van der Zee, hierna: “de KNVB”, 

hierna tezamen: “Partijen”, 

OVERWEGEN HET VOLGENDE: 
 
a. Naar aanleiding van de uitzending van Zembla op 5 oktober 2016 is discussie ontstaan over de 

met SBR-granulaat (bestaande uit gemalen (vracht) autobanden) (hierna: “SBR-granulaat”) 
ingestrooide kunstgras voetbalvelden (hierna: “Voetbalvelden” of in enkelvoud: “Voetbalveld”) 
in Nederland; 

b. In oktober 2016 is een aantal projecten betreffende de aanleg van Voetbalvelden – ná de start 
van de realisatie en voordat de Voetbalvelden zouden worden ingestrooid met SBR-granulaat - 
stopgezet  (hierna: “Stopgezette projecten”); 

c. Naar schatting betreffen het circa 20 Stopgezette projecten (d.w.z. circa 20 Voetbalvelden); 
d. Naar verwachting kan de helft van het aantal Stopgezette projecten vrijwel probleemloos 

middels de bestaande FIFA systemen worden vervangen met een alternatief infill materiaal 
(hierna: “Alternatief infill materiaal”);  

e. Voor de overige circa 10 Stopgezette projecten (10 Voetbalvelden) is er in oktober 2016 geen 
erkend en getest FIFA systeem beschikbaar; 

f. De KNVB is bereid om mee te werken aan een oplossing voor deze Stopgezette projecten 
waarvoor geen erkend en getest FIFA-systeem beschikbaar is; 

g. Het gaat om een eenmalige uitzondering (oplossing) voor de Stopgezette projecten; 
h. De BSNC en de KNVB wensen afspraken te maken over de te volgen procedure betreffende deze 

Stopgezette projecten en deze vast te leggen in een protocol (hierna: “het Protocol”);  
i. Om enige coördinatie op het proces ter zake de Stopgezette projecten te houden wensen de 

BSNC en de KNVB afspraken te maken en deze vast te leggen in dit convenant.  
 

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN: 
 
1. Doelstelling 

De doelstelling van dit convenant is om ter zake de Stopgezette projecten afspraken te maken 
over het te volgen Protocol, zodat de processen ter zake de Stopgezette projecten kunnen 
worden gestroomlijnd. Middels het doorlopen van het Protocol kan een gestroomlijnde 
procedure plaatsvinden, waardoor risico’s worden beperkt en dispensatie kan worden verleend 
door de KNVB. 
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Paraaf de BSNC: 
 
 
Paraaf de KNVB: 
 

 
2. Voorwaarden Stopgezette projecten 

Het Protocol geldt alleen voor Stopgezette projecten: 

 die in oktober 2016 zijn stopgezet; 

 waarbij het Voetbalveld met SBR-granulaat zou worden ingestrooid; 

 waarbij er voor 5 oktober 2016 opdracht is verleend aan de opdrachtnemer. 
 

3. Het Protocol 
Om in aanmerking te komen voor verleende dispensatie door de KNVB voor het Voetbalveld, 
dienen de volgende stappen te worden doorlopen: 

 
3.1. Aanmelding en dispensatie 
3.1.1. Ten behoeve van het Stopgezette project verzoekt de opdrachtgever (gemeente en/of 

sportvereniging) een opdrachtnemer om mede te werken aan het Protocol. 
3.1.2. Het Voetbalveld in het Stopgezette project dient door de opdrachtnemer via de BSNC 

uiterlijk 18 november 2016 te worden aangemeld bij de KNVB.  
3.1.3. De opdrachtnemer kan zijn verzoek tot aanmelding middels het aanmeldingsformulier 

(Bijlage 1) per e-mail bij de BSNC indienen. De opdrachtnemer dient zijn verzoek tot 
deelname te richten aan de heer B. Moonen en te mailen aan info@BSNC.nl.  

3.1.4. De opdrachtnemer verzoekt in opdracht van zijn opdrachtgever - via de BSNC - de KNVB om 
dispensatie voor het Voetbalveld, zodat de KNVB wedstrijden en toernooien kunnen worden 
gespeeld op het Voetbalveld. 

 
3.2. Verkort onderzoek 
3.2.1. Het door NOC*NSF erkend testinstituut (hierna: “het Testinstituut”) voert - na aanmelding - 

op verzoek van de opdrachtnemer een verkort onderzoek uit op stabiliteit, waterberging, 
waterdoorlatendheid en vorstgevoeligheid van het tot dan toe gerealiseerde Voetbalveld. De 
wijze van verkort onderzoek wordt per Stopgezet project vastgesteld door het Testinstituut. 

3.2.2. De resultaten van en eventuele aanbevelingen naar aanleiding van dit verkort onderzoek 
worden door het Testinstituut gecommuniceerd met de KNVB. 

3.2.3. Wanneer er sprake is van een positief resultaat op het verkort onderzoek van het 
Testinstituut, zal de KNVB dispensatie verlenen voor het betreffende Voetbalveld, mits 
voldaan wordt aan de voorwaarden in dit convenant.  

 
3.3. Aanleg kunstgrastoplaag en het aanbrengen van het Alternatief infill materiaal en keuring 
3.3.1. Wanneer de KNVB (onder de voorwaarden genoemd dit convenant) dispensatie heeft 

verleend, kan – afhankelijk van de stand van het werk - met de aanleg van de 
kunstgrastoplaag en het aanbrengen van het Alternatief infill materiaal worden gestart. 

3.3.2. Wanneer de kunstgrastoplaag inclusief het Alternatief infill materiaal is aangebracht, dient 
het Voetbalveld te worden gekeurd door het door NOC*NSF erkend keuringsinstituut 
(hierna: “het Keuringsinstituut”). Hoofdvelden moeten direct en volledig worden 
goedgekeurd door het Keuringsinstituut. Bijvelden mogen eerst door het Keuringsinstituut 
worden goedgekeurd via een voorloopkeuring. Bijvelden moeten vervolgens voor 1 maart 
2017 volledig zijn goedgekeurd door het Keuringsinstituut. 

3.3.3. Afhankelijk van de eisen en wensen van de opdrachtgever wordt het Voetbalveld door 
Keuringsinstituut gekeurd op sporttechnische eigenschappen conform FIFA*, FIFA**, FIFA 
Quality en FIFA Quality Pro. 

3.3.4. De opdrachtnemer (en/of leverancier) heeft de mogelijkheid en vrijheid om het systeem 
FIFA*, FIFA**, FIFA Quality en FIFA Quality Pro te laten testen waarbij het systeem kan 
worden opgenomen op de NOC*NSF Sportvloerenlijst. 

 

mailto:B.Moonen@BSNC.nl
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Paraaf de BSNC: 
 
 
Paraaf de KNVB: 
 

3.4. Gevolg niet naleven van het Protocol 
3.4.1. Het niet naleven van het Protocol of het niet succesvol afronden van het Protocol 

(gecontroleerd door het Keuringsinstituut) zal direct leiden tot het uitgebruik nemen van 
deze Voetbalvelden voor alle KNVB wedstrijden en KNVB toernooien.  

 
4. Aandachtspunten 
4.1. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de goedkeuring van het systeem door een 

erkend Keuringsinstituut. 
4.2. Er zal geen nieuw FIFA certificaat worden verstrekt wanneer het systeem, waar het 

Alternatief infill materiaal een onderdeel van uitmaakt, niet op de NOC*NSF Sportvloerenlijst 
is vermeld. Er kan wel een NOC*NSF/KNVB certificaat worden verstrekt. 

4.3. De opdrachtnemer heeft de mogelijkheid en de vrijheid om het systeem FIFA*, FIFA**, FIFA 
Quality en FIFA Quality Pro te laten testen. 

4.4. De kosten voor het doorlopen van de stappen van het Protocol, alsmede de test- en 
keuringskosten komen voor rekening van de opdrachtgever. 

4.5. De tijdige aanmelding van het Voetbalveld bij de KNVB - via de BSNC - komt voor rekening en 
risico van de opdrachtnemer. 

4.6. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan dit convenant. 
 
5. Voorwaarde gebruik van het Protocol 
5.1. Wanneer een opdrachtnemer op basis van het Protocol wenst te handelen, is deze 

opdrachtnemer een bijdrage verschuldigd aan de BSNC.  
5.2. Voor leden van de BSNC bedraagt deze bijdrage € 750,-- exclusief btw en voor niet-leden van 

de BSNC bedraagt deze bijdrage € 1500,--  exclusief btw. Het gaat om een éénmalige bijdrage 
welke niet afhankelijk is van het aantal Voetbalvelden waarbij de opdrachtnemer 
werkzaamheden zal verrichten. 

 
6. Overig 
6.1. Nederlands recht is van toepassing. 
6.2. Eind januari 2017 – of zoveel eerder of later als Partijen dat wensen – wordt het convenant 

geëvalueerd en desgewenst aangepast. 
6.3. Toepassing van het Alternatief infill materiaal mag alleen worden uitgevoerd door bedrijven 

die zich volledig geconformeerd hebben aan de werkwijze en de procedure van vervanging 
zoals in dit convenant vermeld. Dit geschiedt door ondertekening van een verklaring dat 
gehandeld wordt conform dit convenant. 

 
In tweevoud opgemaakt en ondertekend: 
 
Branchevereniging Sport En Cultuurtechniek 
 
 
 
De heer L.G.W. Moonen 
 
Koninklijke Nederlandse Voetbalbond 

 
 
 
De heer J.D. van der Zee 
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Paraaf de BSNC: 
 
 
Paraaf de KNVB: 
 

 
 
BIJLAGE 1 

 
 
Aanmeldingsformulier ten behoeve van het Convenant - Protocol betreffende Stopgezette 
projecten kunstgras voetbalvelden  
 
Middels het indienen van dit aanmeldingsformulier bij de BSNC via info@BSNC.nl is het hieronder 
genoemde Stopgezette project aangemeld. 
 

Te verstrekken gegevens  

Naam opdrachtgever  

Opdrachtgever is bekend met de aanmelding 
(ja/nee) 

 

Naam opdrachtnemer   

Naam Project  

Aantal Voetbalvelden  

Oorspronkelijke opdrachtnemer bij aanleg 
Voetbalveld 

 

Datum aanmelding  

Datum geplande uitvoering  

Contactpersoon opdrachtnemer 
Adres 
Telefoonnummer 
E-mailadres 

 

 
 
 
Let op:  

 Conform artikel 5 van het convenant dient de opdrachtnemer een separate verklaring te 
ondertekenen waarin hij zich zal conformeren aan het convenant. 

 Indienen van dit formulier kan tot uiterlijk 18 november 2016. 
 

mailto:info@BSNC.nl

