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PD-regeling nationale officials 
met ingang van 1 september 2020 
 

Voorwoord 
Na de competitie en de verwerking van alle formulieren teamtevredenheid (TT), begeleiding en 

beoordeling wordt in elke aanwijsgroep een ranking opgemaakt. Aan de hand van deze ranking en de 

in dit document beschreven criteria kunnen scheidsrechters promoveren naar een hogere 

aanwijsgroep of degraderen naar een lagere. Het PD-beleid geldt alleen voor de nationale 

scheidsrechters in de groepen SRs t/m Eredivisie, SRs t/m Topdivisie, SRs t/m 1e divisie. In het 

zitvolleybal is geen sprake van een PD-beleid. Gezien de geringe omvang vindt daar aanwijzing plaats 

op basis van inzichten van aanwijzer en groepscoördinator. 

 

Daarnaast is er in het toelatingsbeleid een High Potential Class ingesteld voor scheidsrechters die 

mogelijk snel door kunnen groeien naar de internationale top. Deze groep kent haar eigen PD-

regeling. 

 

In het arbitragebeleid is bepaald dat niet iedereen meer beoordeeld gaat worden. De ranking zal voor 

een groot deel gebaseerd zijn op de TT-formulieren van de scheidsrechter. Iedere scheidsrechter 

wordt tenminste eenmaal per seizoen begeleid. 

 

Jaarlijks vindt in de maand mei een PD-vergadering plaats, waaraan alle groepscoördinatoren, 

technisch coördinatoren en de coördinator van de masterclass deelnemen. Hierin worden 

gezamenlijk alle promovendi en degradanten vastgesteld. De beslissingsbevoegdheid voor 

promotie/degradatie naar de groep SRs t/m Eredivisie ligt in handen van de groepscoördinator 

Eredivisie en voor de overige nationale niveaus in handen van het Hoofd Zaalvolleybal, beiden met 

instemming van de Voorzitter Arbitrage. 

 

Daar waar “hij”, “hem” of “zijn” staat worden ook alle andere genders bedoeld. 
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PD-beleid 
 

Promotie: 

1. De nummer 1 van de geschoonde ranking promoveert naar de naast hogere groep, indien hij 

voldoet aan de voorwaarden voor promotie. 

2. Overige promovendi worden in de PD-vergadering met de betreffende coördinatoren besproken 

en gewogen ten opzichte van de eventuele degradanten uit de naast hogere divisie. 

3. Voor de High Potential Class kan op ieder moment de Voorzitter van de Taakgroep Internationale 

Arbitrage een voorstel tot tussentijdse promotie doen aan het Hoofd Zaal en met diens 

instemming zal de eindbeslissing liggen bij de Voorzitter Arbitrage. Dit ongeacht de ervaring van 

de kandidaat en het aantal jaren dat deze actief is. Bij versnelde promotie op voordracht 

kan/kunnen (een) aanwijsgroepen worden overgeslagen. 

 

Degradatie: 

In principe degradeert ieder seizoen tenminste één scheidsrechter naar het lagere niveau. 

Uitzondering is de groep SRs t/m 1e divisie, omdat er geen PD-regeling is tussen de groep SRs 

t/m 1e divisie en de regio. 

Indien een scheidsrechter het nationale niveau niet meer aankan, zal met hem gesproken 

worden over het beëindigen van zijn nationale fluitactiviteiten. 
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Werkwijze en uitvoering 
 

Ranking 

Aan het eind van ieder seizoen worden per aanwijsgroep verschillende ranglijsten opgesteld, 

namelijk: 

• De TT-ranglijst. Een ranglijst van alle scheidsrechters op basis van de ingevulde 

teamtevredenheidsformulieren (TT’s). De ranglijst wordt vervolgens verdeeld in vier gelijke 

groepen (van 25%): boven, midden-boven, midden-onder en onder. 

• De beoordelingen-ranglijst. Deze dient aanwezig te zijn van de mogelijke promovendi en de 

mogelijke degradanten. Beoordelingen tellen pas mee voor een ranking indien er meer dan 2 

beoordelingen zijn. 

• De meerjaren TT-ranglijst. Een ranglijst van alle scheidsrechters op basis van de ingevulde TT’s 

over een periode van de voorgaande drie seizoen, waarbij het huidige seizoen voor 100%, het 

vorig seizoen voor 65% en het seizoen daarvoor voor 35% meetelt. 

• De meerjaren BB-ranglijst. Een ranglijst van scheidsrechters op basis van de ingevulde 

beoordelingen over een periode van de voorgaande drie seizoen, waarbij het huidige seizoen 

voor 100%, het vorig seizoen voor 65% en het seizoen daarvoor voor 35% meetelt. 

• De geschoonde ranking beoordelingen. Een ranglijst van de ingevulde beoordelingen van alleen 

de scheidsrechters die aangegeven hebben te willen promoveren én voldoen aan de 

voorwaarden voor promotie. 

 

Zo nodig kunnen de ranglijsten ook gemaakt worden op verschillende taken (1e/2e scheidsrechter 

en/of dames/heren). Vooralsnog vindt promotie en degradatie plaats op basis van het totaalplaatje 

van een scheidsrechter, dus niet op taak. Individuele posities op ranglijsten worden niet 

gecommuniceerd, slechts in welke groep men staat. 

 

 

Algemene voorwaarden voor promotie 

De algemene richtlijnen voor de promotie naar een hogere aanwijsgroep zijn hieronder beschreven. 

Een scheidsrechter komt in aanmerking om te promoveren indien hij aan de volgende voorwaarden 

voldoet: 

• Hij heeft op zijn beschikbaarheidsformulier aan het begin van het seizoen aangegeven te willen 

promoveren. 

• Hij heeft tenminste 12 competitiewedstrijden (niet zijnde beker- en/of andere toernooien) 

gefloten op zijn eigen aanwijsniveau of hoger. 

• Hij voldoet aan de toelatingseisen van het niveau waar hij toe gaat behoren na promotie (zie 

toelatingsbeleid). 
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De promovendi worden aan de hand van de volgende algemene criteria, door de groepscoördinator, 

in een bespreekvolgorde gezet: 

• Behorend tot de boven of midden-boven TT-groep en niet lager dan midden-boven in de BB-

groep (van de geschoonde rankings). 

• Behorend tot de bovenste helft in de meerjaren BB- en TT-ranglijst. 

• Bevoordeling, bij min of meer gelijke competentie, van vrouwen (we willen meer vrouwen in de 

top) en jongeren. 

• Mogelijkheid tot het behalen van de Eredivisie voordat de leeftijd van 45 is bereikt. 

• Indien qua leeftijd de Eredivisie niet meer haalbaar is, maar gezien evenwicht in verdeling van 

leeftijd op de verschillende niveaus, wel kan promoveren. 

• Zo mogelijk rekening houdend met de geografische spreiding in relatie tot de teams in het 

hogere niveau. 

 

De promovendi worden afgewogen ten opzichte van de mogelijke degradanten uit het naast hogere 

niveau. 

 

 

Algemene voorwaarden voor degradatie 

De algemene richtlijnen voor degradatie naar een lagere aanwijsgroep zijn hieronder beschreven. 

Een scheidsrechter komt in aanmerking voor degradatie als aan de volgende voorwaarden voldaan 

wordt: 

• De scheidsrechter behoort tenminste twee jaar tot de aanwijsgroep waaruit hij degradeert. 

• Hij staat op de onderste 5 plaatsen van de TT van dat seizoen. 

• Hij staat in de onderste groep van de 3 jaren TT (Topdivisie en lager). 

• Hij staat in het betreffende jaar in de beoordelingen in de onderste groep met tenminste 3 

beoordelingen. 

• Bij vergelijkbare competenties degradeert de oudste in leeftijd 

• Hij behoort in de meerjaren BB-ranking (indien voorradig) twee van de laatste drie seizoenen tot 

de onderste vijf scheidsrechters. 

• De groepscoördinator heeft de scheidsrechter in januari/februari van het seizoen gemeld dat hij 

in de gevarenzone voor degradatie staat én er hebben daarna nog tenminste twee 

beoordelingen plaatsgevonden. 

 

Voor de Topdivisie en lager geldt: indien geen enkele scheidsrechter voldoet aan de bovenstaande 

voorwaarden vindt geen degradatie plaats vanuit die aanwijsgroep. In de Eredivisie degradeert altijd 

het aantal scheidsrechters om aan de toelatingseisen te kunnen voldoen en zal er uit de Topdivisie 

altijd één scheidsrechter promoveren. 
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Procedure voor bepaling promotie en degradatie 

Ter voorbereiding op de PD-vergadering in mei van elk seizoen vinden de volgende stappen plaats: 

 

• Aan de hand van de competitie-indelingen wordt door de groepscoördinator Eredivisie het aantal 

benodigde scheidsrechters in de groep SRs t/m Eredivisie bepaald. 

• Aan de hand van de competitie-indelingen wordt door het Hoofd Zaal het benodigde aantal 

(volledige) scheidsrechters bepaald voor de groepen SRs t/m Topdivisie en SRs t/m 1e divisie. Bij 

de uiteindelijke invulling van het aantal scheidsrechters na promotie/degradatie geldt de 

volgende telling: 

> een scheidsrechter met een beschikbaarheid van 4 op 4 telt 100% mee; 

> een scheidsrechter met een beschikbaarheid van 3 op 4 telt 80% mee; 

> een scheidsrechter met een beschikbaarheid van 2 op 4 telt 60% mee; 

> een scheidsrechter met een beschikbaarheid van 1 op 4 telt 40% mee. 

• Aan de hand van de beschikbaarheidsformulieren stelt het Hoofd Zaal vast hoeveel 

scheidsrechters per niveau kunnen promoveren. Hij gaat daarbij uit van één degradant per 

aanwijsgroep. 

• Tenminste één week voor de PD-vergadering leveren de groepscoördinatoren een lijst met 

mogelijke promovendi en degradanten aan bij het Hoofd Zaal. Daarbij geven de 

groepscoördinatoren hun argumenten aan op basis van de algemene voorwaarden voor 

promotie dan wel degradatie. Tevens levert de coördinator masterclass een overzicht van zijn 

zienswijze over de scheidsrechters, die deel uitmaken van de masterclass. 

• Tijdens de PD-vergadering wordt alle informatie uitgewisseld en worden de besluiten genomen. 

 

Na de PD-vergadering brengen de groepscoördinatoren de besluiten ter kennis van de betrokken 

scheidsrechters. Nadat alle betrokken scheidsrechters zijn ingelicht worden de promoties en 

degradaties gepubliceerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2020 

Beleidsteam- en Werkgroep Arbitrage 


