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Uitspraak van de reglementscommissie van de KNVB als genoemd in artikel 32 lid 2 onder a van 
de Statuten (nr. 57) 

 
De reglementscommissie  
 
Bij brief van 4 december 2012 heeft de aanklager betaald voetbal aan de reglementscommissie 
gevraagd: is het mogelijk om een gelicentieerde spelersmakelaar bij overtreding van het Reglement 
Spelersmakelaars het recht tot het uitoefenen van zijn functie als spelersmakelaar tijdelijk of definitief te 
ontzeggen op grond van artikel 22, eerste lid, aanhef en onder g, van het Reglement Tuchtrechtspraak 
Betaald Voetbal (RTBV)? Vorenstaande dient volgens de aanklager mede in het licht te worden gezien 
van het feit dat de licentie aan de spelersmakelaar de bevoegdheid geeft om als spelersmakelaar op te 
treden en dat het bondsbestuur op grond van artikel 10 van het Reglement Spelersmakelaars bevoegd is 
om de licentie in te trekken. 
 
Overwegende  
 
De spelersmakelaar kan op twee manieren onderworpen zijn aan het RTBV. Als de spelersmakelaar lid is 
van de KNVB is hij ingevolge artikel 8, tweede lid, sub a, juncto artikel 9, eerste lid, onder a, van de 
Statuten onderworpen aan het RTBV. Uit de reglementen volgt geen verplichting voor de 
spelersmakelaar om lid te zijn van de KNVB. Uit artikel 3, aanhef en sub c, RTBV volgt echter dat ook 
derden aan de tuchtrechtspraak krachtens dit reglement onderworpen zijn, als zij zich op enig moment 
hebben onderworpen aan de tuchtrechtspraak krachtens dit reglement. De spelersmakelaar heeft zich op 
deze wijze onderworpen aan het RTBV omdat hij ingevolge artikel 5, eerste lid, aanhef en sub c, 
Reglement Spelersmakelaars de licentieovereenkomst met de KNVB moet hebben ondertekend. In 
artikel 5 van de licentieovereenkomst staat dat indien de spelersmakelaar handelt in strijd met de 
Statuten en/of reglementen van de KNVB, FIFA en/of UEFA, de besluiten van een orgaan van de KNVB 
en/of de betreffende licentieovereenkomst, het bepaalde in het RTBV van dienovereenkomstige 
toepassing is op de spelersmakelaar. De conclusie is dan ook dat de spelersmakelaar onderworpen is 
aan de tuchtrechtspraak volgens het RTBV. 
 
Op grond van artikel 22, eerste lid, aanhef en sub g, RTBV kan de straf worden opgelegd van het tijdelijk 
of definitief ontzeggen van het recht tot het uitoefenen van één of meer functies. 
 
De reglementscommissie verstaat onder het uitoefenen van een functie ook het fungeren als 
spelersmakelaar. De spelersmakelaar is werkzaam binnen het voetbal en kan zijn functie alleen 
uitoefenen omdat hij in het bezit is van een door het bondsbestuur afgegeven licentie. Bovendien volgt uit 
artikel 33 van de FIFA Regulations Player’s Agents (hierna: FIFA Regulations) dat aan de 
spelersmakelaar onder andere de straf van schorsing van de licentie en intrekking van de licentie 
opgelegd moet kunnen worden. De uitleg van het Reglement Spelersmakelaars dient in 
overeenstemming te zijn met de FIFA Regulations. 
 
Zowel uit artikel 4, eerste lid, van de licentieovereenkomst als uit artikel 10, eerste lid, van het Reglement 
Spelersmakelaars volgt verder dat het bondsbestuur van de KNVB bevoegd is om een verleende licentie 
in te trekken indien de spelersmakelaar de Statuten of reglementen van de KNVB, FIFA en/of UEFA 
overtreedt en laat dit onverlet de bevoegdheden van de bevoegde tuchtrechtelijke organen. 
 
Ook in de FIFA Regulations wordt er van uit gegaan dat naast tuchtrechtspraak de bevoegdheid blijft 
bestaan voor de voetbalbond om de licentie te schorsen of in te trekken. In artikel 32, vierde lid, van de 
FIFA Regulations wordt immers voorzien in tuchtrechtspraak ten einde sancties aan de spelersmakelaar 
op te kunnen leggen, terwijl in artikel 33, tweede lid, FIFA Regulations is bepaald dat de voetbalbond die 
de licentie heeft afgegeven de licentie kan intrekken bij herhaalde of ernstige inbreuken op de 
regelgeving.  
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Gelet op het vorenstaande is de reglementscommissie van oordeel dat het mogelijk is om een 
gelicentieerde spelersmakelaar bij overtreding van het Reglement Spelersmakelaars het recht tot het 
uitoefenen van zijn functie als spelersmakelaar tijdelijk of definitief te ontzeggen op grond van artikel 22, 
eerste lid, aanhef en onder g, RTBV en dat dit onverlet laat dat het bondsbestuur van de KNVB de 
licentie kan intrekken. Wel volgen uit de FIFA Regulations enkele beperkingen bij het uitoefenen van 
voornoemde bevoegdheden. Ingevolge artikel 33, eerste lid, van de FIFA Regulations kan een tijdelijke 
schorsing van de licentie niet langer dan twaalf maanden bedragen. Ingevolge artikel 32, eerste en 
tweede lid, van de FIFA Regulations is de KNVB alleen bevoegd sancties op te leggen aan een 
spelersmakelaar die in het bezit is van een door het bondsbestuur van de KNVB afgegeven licentie en 
die een overtreding heeft begaan bij een binnenlandse transfer/transactie. Bij internationale 
transfers/transacties en/of ten aanzien van spelersmakelaars met een buitenlandse licentie is de FIFA 
Disciplinary Committee het bevoegde orgaan om een sanctie op te leggen.  
 
Uitspraak doende  
 
Het is mogelijk om een gelicentieerde spelersmakelaar bij overtreding van het Reglement 
Spelersmakelaars het recht tot het uitoefenen van zijn functie als spelersmakelaar tijdelijk of definitief te 
ontzeggen op grond van artikel 22, eerste lid, aanhef en onder g, van het RTBV, mits: 
- de licentie is afgegeven door de KNVB; 
- de overtreding is gepleegd bij een binnenlandse transfer/transactie; 
- de duur van een tijdelijke schorsing van de licentie niet meer bedraagt dan 12 maanden. 
 
Het opleggen van een sanctie op grond van het RTBV laat onverlet dat het bondsbestuur bevoegd blijft 
om de licentie in te trekken. 
 
Aldus uitgesproken door de reglementscommissie op 19 december 2012,  
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