Dispensatie is geen vanzelfsprekendheid
Patrick Balemans (KNVB): ‘Communicatie met de KNVB is als voetbal:
bij goed samenspel kun je winnen’
Bij werkzaamheden of renovaties dienen betrokkenen de KNVB vooraf in te lichten indien het veld niet voldoet of de velden niet voldoen aan
de normen, zodat de voetbalbond eventueel dispensatie kan verlenen. Hiermee worden voorafgaand aan de seizoenscompetitie problemen
voorkomen. Dit is een vaststaand gegeven waarvan alle betrokkenen in de sportveldenbranche op de hoogte zijn, maar deze regel wordt niet
altijd in acht genomen. Voorheen ging de KNVB daar wel eens willekeurig mee om. Nu wil zij echter een streep trekken.
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Een standaard veld heeft een minimale afmeting
van 100 bij 64 meter en heeft een uitloop van
4 meter. Als er ruimtelijke beperkingen ontstaan
voor bespeling door aanpassingen in de standaard situatie, dan moeten betrokken partijen dat
melden bij de KNVB. In het geval van aanleg- of
renovatieplannen moeten de plannen ver van
tevoren met de KNVB besproken worden.
Per verandering opnieuw dispensatie aanvragen
Maar er is volgens Patrick Balemans van KNVB
vaak sprake van te late verzoeken tot dispensatie bij de aanleg en renovatie van met name
kunstgrasvelden en in mindere mate bij werkzaamheden rond natuurgrasvelden. Balemans
waarschuwt: ‘de steeds later aangevraagde dispensaties brengen consequenties met zich mee,
daar moeten alle partijen zich bewust van zijn.’
Alhoewel, in sommige gevallen is geen sprake
van ‘verzoeken tot’, maar van een soort ‘in kennisstellen van’. Balemans: ‘Soms gaan adviesbureaus of opdrachtgevers er op basis van eerdere
soortgelijke projecten vanuit dat de dispensatie
toch wel verleend zal worden. Wanneer men al
begonnen is met het aanpassen van de huidige
situatie, dan zet men de KNVB voor het blok. Het
afgeven van dispensaties is geen vanzelfsprekendheid.’ Dat partijen van tevoren niet meer zomaar
van dispensatie mogen uitgaan door eerdere ver-

leende dispensaties bij soortgelijke werken, staat
feitelijk al in de bestaande dispensatieverlening
omschreven, maar Balemans wil benadrukken
dat het dispensatiebeleid niet voor niets bestaat.
‘Velden en met name kunstgrasvelden liggen er
voor langere tijd, dus is het zinvol om bij aanvang
of renovatie alle opties goed te onderzoeken.
Situaties waarvoor in het verleden dispensaties
zijn afgegeven moeten bij elke aanpassing of
renovatie aan het veld opnieuw worden herzien
vanwege veiligheid, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Voor dergelijke situaties moet men
dus opnieuw dispensatie aanvragen.’
In het verleden weleens willekeur bij KNVB
In het verleden gaf de KNVB nog weleens wat
gemakkelijk toe en verleende dispensatie als de
werkzaamheden al in gang waren gezet. Dat
gebeurt vanaf nu niet meer. ‘De broekriem wordt
strakker aangetrokken. We willen als KNVB niet
meer aansprakelijk gesteld worden voor fouten.
Wanneer men te laat om dispensatie vraagt, is
de kans groot dat men dit niet meer krijgt,’ aldus
Balemans. ‘Het heeft ook een voordeel om vooraf
met de KNVB te overleggen,’ gaat hij verder.
‘De KNVB kan in dit voortraject nog adviezen
geven over hoe men het beste aan de KNVBvoorwaarden kan voldoen om de dispensatie
te krijgen of de KNVB geeft kosteloos aanvul-

lende adviezen over zaken die in de ontwerpfase
mogelijk over het hoofd zijn gezien, maar wel
van meerwaarde kunnen zijn voor gebruiker of
eigenaar. Bij het tijdig inschakelen van de KNVB
hoeft men achteraf geen extra kosten te maken
omdat vanwege bijvoorbeeld tijdsdruk zaken
onvoldoende zijn onderzocht. Door de KNVB aan
het begin van het proces kosteloos mee te laten
kijken kunnen problemen al in een vroeg stadium
getackeld worden. Het is net een potje voetbal:
bij goed samenspel is het spelletje leuk en kun je
winnen.’
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