Reis- en onkostenvergoedingen arbitragefunctionarissen 2021
De KNLTB kent de volgende soorten evenementen:
1. Internationale evenementen;
2. Nationale evenementen;
3. Nationale Ranglijst Toernooien, al dan niet in combinatie met andere;
(speelsterkte) categorieën;
4. Provincie - en overige evenementen.

Kilometervergoeding eigen vervoer
Openbaar vervoer
Maximale reiskosten bij een meerdaags evenement per dag
Idem bij carpooling
Maximale reiskosten bij het niet gebruiken van de hotelaccommodatie (*)
Carpooling inzittenden verzekering per jaar
Maximale hotelkosten per nacht
Aantal consumptiebonnen per dag
Maximale lunch vergoeding per dag
Maximale avondmaaltijd vergoeding per dag
I
1
2

3

Vergoeding
€ 0,28
2e klasse
€ 55
€ 72
€ 38
€ 10
€ 64
5
€ 10
€ 17

REISKOSTEN
Openbaar vervoer alsmede de kosten van bus, tram of treintaxi.
Autokostenvergoeding
Google Maps routeplanner met de kortste of snelste route is leidend voor het aantal te
declareren kilometers met de auto. Wanneer wordt omgereden vanwege bijvoorbeeld een
wegafsluiting dan dient dit als opmerking te worden bijgeschreven op het
declaratieformulier.
Bij meerdaagse evenementen geldt een maximum vergoeding per dag. Bij carpooling is er
bij meerdaagse evenementen een maximale vergoeding per dag.
Bij het niet gebruik maken van de aangeboden hotelaccommodatie worden de werkelijke
reiskosten vergoed tot een maximum per dag.
Bij carpooling dient op de auto een ongevallen-inzittenden verzekering afgesloten te zijn.
Hiervoor geldt een jaarlijkse bijdrage van de KNLTB per auto.
Per auto zullen maximaal twee inzittenden buiten de chauffeur worden toegevoegd.
Carpooling gebeurt op aanwijzing van de hoofdscheidsrechter of de KNLTB.

II

HOTELKOSTEN
Een arbitragefunctionaris maakt aanspraak op een hotelovernachting bij meerdaags
functioneren in Nederland wanneer de kortste of snelste enkele reisafstand tussen
woonadres en locatie van het toernooi/evenement meer dan 90 kilometer bedraagt.
Hotel (logies + ontbijt) wordt verzorgd door de KNLTB of toernooiorganisatie, tenzij de
KNLTB of hoofdscheidsrechter dispensatie verleent. In geval van dispensatie kan een
arbitragefunctionaris een vergoeding ontvangen per nacht. Bij de declaratie moeten de
originele bonnen worden bijgesloten.

III

CONSUMPTIES, LUNCH EN AVONDMAALTIJD
De hoofdscheidsrechter zorgt voor een minimum aantal consumptiebonnen en indien
nodig voor een lunch en/of avondmaaltijd. Als de hoofdscheidsrechter hierin niet voorziet,
kan de scheidsrechter tot een maximum bedrag een lunch en/of avondmaaltijd declareren
(tegen overlegging van originele nota's).

Een scheidsrechter komt in aanmerking voor een lunchvergoeding als de organisatie
geen lunch verstrekt en hij voor 11.30 uur van huis vertrekt of het niet mogelijk is voor
13.30 uur thuis te zijn. Een scheidsrechter komt in aanmerking voor een
avondmaaltijdvergoeding als de organisatie geen maaltijd verstrekt en hij voor 17.30 uur
van huis vertrekt of het niet mogelijk is voor 19.30 uur thuis te zijn.
IV
DAGGELDVERGOEDING
We onderscheiden de volgende arbitrage functies:
1.
kandidaat
2.
lijnrechter (LR)
3.
scheidsrechter (SR)
4.
toezichthouder (TZH)
5.
hoofdscheidsrechter (HS)
6.
referee (Ref)
Lijn
Scheids
Functie →
rechter
rechter
Badge 
Kandidaat

€ 22,50

Lijnrechter

€ 31,00

SR/TZH provincie

Toezicht
houder

Hoofdscheids
Referee
Tennis
Europe
rechter
/ITF Jun en Sen

€ 22,50

€ 22,50

€ 31,00

€ 31,00

€ 31,00

€ 37,00

HS provincie

€ 31,00

€ 31,00

€ 31,00

€ 37,00

SR kandidaat-nat.

€ 31,00

€ 31,00

€ 31,00

SR/TZH nationaal

€ 31,00

€ 39,00

€ 39,00

SR white badge

€ 31,00

€ 49,00

€ 39,00

SR bronze badge

€ 31,00

€ 80,00

€ 39,00

HS nationaal

€ 31,00

€ 39,00

€ 39,00

€ 45,00

Referee/chief white
badge

€ 31,00

€ 39,00

€ 39,00

€ 49,00

Referee/chief silver
badge

€ 31,00

€ 39,00

€ 39,00

€ 53,00

€ 94,00

De daggeldvergoeding wordt gekoppeld aan de functie die de arbitragefunctionaris op die
dag heeft uitgeoefend. Binnen de functies scheidsrechter en hoofdscheidsrechter wordt
onderscheid gemaakt tussen provincie, nationaal en internationaal en binnen de functie
toezichthouder wordt onderscheid gemaakt tussen provincie en nationaal.

Indien een arbitragefunctionaris op een toernooi/evenement op bepaalde dagen is
ingedeeld en hij wordt binnen een week afgemeld dan bestaat de mogelijkheid om de
daggeldvergoeding voor de ingedeelde dagen te declareren.
Voor de opleidingsdagen mogen de deelnemers kilometers declareren tot een maximum
van € 38,50 per dag.
Functie
Daggeldvergoeding
Docent Arbitrage
Uurtarief € 23,Arbitrage coach
€ 39,00
Daggeldvergoedingen voor docenten en coaches zijn inclusief voorbereidingstijd en bij
docenten wordt uitgegaan van maximaal 8 uur per cursusdag/bijscholing
V

OVERIGE FACILITEITEN
1. Arbitrageruimte:
Bij meerdaagse evenementen wordt, waar dit maar enigszins mogelijk is, een eigen
ruimte, voorzien van tafels en stoelen, voor de scheidsrechters beschikbaar gesteld met
tenminste in de nabijheid een garderobe mogelijkheid.
2. Kleding arbitrage:
Alle scheidsrechters zijn gehouden aan de bepalingen hieromtrent, omschreven in het
TAR, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld voor het desbetreffende toernooi/evenement.

VI

OMSCHRIJVING ONDERSCHEIDEN SOORTEN EVENEMENTEN
1. Internationale evenementen:
Dit zijn alle evenementen, waarbij naar hetzij de International Tennis Federation en/of
Tennis Europe gerapporteerd wordt (Davis Cup, Federation Cup, ITF World Tennis Tour,
ITF Senior Tournaments, ITF Wheelchair Tennis Tour, Tennis Europe Junior Tour,
landenontmoetingen, ITF- of TE-Cup wedstrijden). Voor een aantal specifieke
internationale toernooien is het Addendum ‘Internationale toernooien’ van toepassing.
Ondanks dat ATP- en WTA toernooien een eigen status hebben dienen de toernooi
organisaties minimaal de Reis- en Onkostenvergoeding inclusief Addendum van
toepassing te verklaren.
2. Nationale evenementen:
De landelijke competitie en verschillende soorten Nationale Kampioenschappen.
3. Nationale Ranglijst toernooien.
Dit zijn alle nationale ****-, ***-, **- en *-toernooien, al dan niet in combinatie met andere
(speelsterkte) categorieën.
4.Provincie - en overige evenementen
Dit zijn alle andere evenementen, die door de verenigingen of de KNLTB worden
georganiseerd.

Addendum ATP/WTA/ITF WTT/Wheelchair Masters

Referee toernooivergoeding inclusief sign in en loting
ITF WTT Men’s $ 15.000
ITF WTT Women’s $ 15.000
ITF WTT Men’s $ 25.000
ITF WTT Women’s $ 25.000
Referee toernooivergoeding inclusief sign in en loting
ITF WTT Men’s and Women’s combined
ITF WTT Women’s $ 100.000
ITF WTT Women’s $ 80.000
ITF WTT Women’s $ 60.000
End of Week referee of White Badge referee per dag
ITF WTT Men’s $ 15.000
ITF WTT Women’s $ 15.000
ITF WTT Men’s $ 25.000
ITF WTT Women’s $ 25.000
ITF Wheelchair
End of Week referee
ITF WTT Men’s and Women’s combined
Referee ATP Challenger $ 80.000/ $ 90.000
Chair Umpire Bronze Badge per dag
Chair Umpire White Badge per dag
Chair Umpire (kandidaat) Nationaal Scheidsrechter per
dag
Lijnrechter vergoeding (minimaal) per dag– bij volledige
verzorging door de toernooiorganisatie
Reiskosten (te betalen door de toernooiorganisatie) –
maximaal per week

Vergoeding
€ 1026

€ 1586

€ 94

€ 104
€ 104
€ 101
€ 75
€ 42
€ 37
€ 156

Er zijn 3 kostencomponenten: de toernooi-/week/dagvergoeding, hotel en andere faciliteiten en
de reiskosten. Verder betreft het International Referees, White badge referees, End of Week
referees, Bronze badge chair umpires ,White badge chair umpires, (kandidaat) nationale
scheidsrechters en nationale lijnrechters.
Voor de diverse toernooien zijn de volgende combinaties denkbaar:
1 week heren of dames
1 week heren en dames
VERGOEDINGEN
Referee toernooi- of weekvergoeding
Bij de ITF World Tennis Tour evenementen is een Silver badge of Gold referee aanwezig. We
maken geen verschil in die status.

Referee ATP Challenger Tour
Bij de Challengers $ 80.000 en $ 90.000 is een referee (white badge of hoger) aanwezig.
End of Week Referee/White badge referee
End of Week referee vervangt de referee indien deze naar het opvolgende toernooi is t.b.v. sign
in en loting. Een White badge referee wordt aangesteld indien dit verplicht is voor bijv. een ITF
wheelchair event.
Chair umpire dagvergoeding
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen Bronze en White badge chair umpires en (kandidaat)
nationaal scheidsrechters.
Lijnrechter dagvergoeding
Deze functionaris is veelal een hele week of een aantal dagen aanwezig op een toernooi.
Indien een lijnrechter door de organisatie wordt ondergebracht in een hotel of andere
accommodatie dan wordt er vanuit gegaan dat het ontbijt (in het hotel) wordt aangeboden. Is dit
niet het geval dan ontvangt de lijnrechter een ander hoger bedrag dan de
daggeldvergoeding. De lijnrechter wordt geacht van dit hoger bedrag zichzelf te kunnen voorzien
van ontbijt. Lunch en avondeten wordt door het toernooi verschaft, indien van toepassing.
HOTEL EN ANDERE FACILITEITEN
Referees en Bronze badge chair umpires hebben recht op één kamer. Alleen White Badge chair
umpires en (kandidaat) Nationale scheidsrechters verblijven met 2 personen op 1 hotelkamer.
Lunch en avondeten wordt door het toernooi verschaft. Ontbijt wordt (in het hotel) aangeboden.
REISKOSTEN
De reiskosten van de arbitragefunctionarissen zijn voor rekening van de organisatie. Voor de
Nederlandse en Belgische functionarissen geldt de Reis- en Onkosten vergoeding van de
KNLTB. (*) Wanneer een toernooiorganisatie de uitgesproken voorkeur heeft voor het
aanbieden van hotelovernachtingen aan een arbitragefunctionaris dan betaalt de
toernooiorganisatie maximaal eenmaal een heenreis van huis en eenmaal een terugreis naar
huis aan de arbitragefunctionaris, ook indien de arbitragefunctionaris geen gebruik van het
hotelaanbod maakt.
Voor overige buitenlandse officials geldt een maximum bedrag per week voor de
reiskostenvergoeding.

