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Uitspraak van de reglementscommissie van de KNVB als genoemd in  
artikel 32 lid 2 onder a van de Statuten (nr. 54) 

 
De reglementscommissie 
 
In de vergadering van 21 november 2011 heeft het bondsbestuur van de KNVB 
besloten om de reglementscommissie om uitleg te vragen met betrekking tot artikel 8, 
eerste lid, aanhef en sub d, van het Reglement Spelersmakelaars. Het verzoek is op 27 
februari 2012 aan de reglementscommissie verzonden. 
 
In het verzoek om uitleg wordt in het bijzonder gevraagd of de verplichting van de 
spelersmakelaar om zich te onthouden van “activiteiten en werkzaamheden” uitsluitend 
op de begeleiding van de spelersmakelaar bij de totstandkoming van 
arbeidsovereenkomsten en/of overschrijvingen van deze spelers ziet of dat aan de term 
“activiteiten en werkzaamheden” een ruime uitleg gegeven dient te worden in die zin dat 
alle “activiteiten en werkzaamheden” hieronder vallen, waaronder dus ook “activiteiten 
en werkzaamheden” waarvoor geen spelersmakelaarslicentie is vereist. 
 
Overwegende 
 
Artikel 8, eerste lid, aanhef en sub d, Reglement Spelersmakelaars luidt: “Een 
spelersmakelaar is verplicht zich te onthouden van activiteiten en werkzaamheden voor 
zover het spelers jonger dan 16 jaar betreft”.  
 
Het Reglement Spelersmakelaars is een uitvloeisel van de FIFA Players’ Agents 
Regulations (hierna te noemen: “FIFA Regulations”). Omdat in de FIFA Regulations 
geen expliciet verbod is opgenomen voor spelersmakelaars om activiteiten te verrichten 
betreffende spelers jonger dan zestien jaar, heeft de reglementscommissie allereerst 
bezien of artikel 8, eerste lid, aanhef en sub d, Reglement Spelersmakelaars mogelijk in 
strijd is met de FIFA Regulations. In artikel 1, vijfde lid, van de FIFA Regulations is 
immers bepaald dat de voetbalbonden zelf regelgeving dienen op te stellen met hierin 
vervat de grondbeginselen uit de FIFA Regulations en dat daarbij alleen van de FIFA 
Regulations mag worden afgeweken als de FIFA Regulations strijdig zijn met de 
nationale wetgeving.  

Ingevolge artikel 1:2, eerste lid, juncto artikel artikel 3:2, eerste lid, Arbeidstijdenwet 
mag een minderjarige onder de 16 jaar geen arbeid verrichten. Op dit verbod zijn 
slechts in beperkte mate uitzonderingen mogelijk (lichte arbeid, buiten schooluren). 
Ingevolge artikel 7:612, eerste lid, Burgerlijk Wetboek is de minderjarige, die de leeftijd 
van zestien jaren heeft bereikt, bekwaam tot het aangaan van een 
arbeidsovereenkomst, staat hij in alles wat betrekking heeft op die 
arbeidsovereenkomst met een meerderjarige gelijk en kan hij zonder bijstand van zijn 
wettelijke vertegenwoordiger in rechte verschijnen. In de beperkte gevallen waarin de 
minderjarige onder 16 jaar wel arbeid mag verrichten, dient de arbeidsovereenkomst 
met toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger te worden aangegaan.  
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Op grond van het vorenstaande is de reglementscommissie van oordeel dat het volgens 
de Nederlandse wetgeving in beginsel niet is toegestaan om met een minderjarige 
onder 16 jaar een volwaardige arbeidsovereenkomst te sluiten. Omdat de 
spelersmakelaar juist optreedt in het kader van arbeidsovereenkomsten en/of de 
overschrijving van spelers, is de reglementscommissie van oordeel dat die 
werkzaamheden volgens de Nederlandse wet niet toegestaan zijn wanneer ze worden 
verricht ten behoeve van een minderjarige onder de 16 jaar. Het Reglement 
Spelersmakelaars is daarom op dit punt niet in strijd met de FIFA Regulations. 

Met betrekking tot de uitleg van het zinsdeel “activiteiten en werkzaamheden” in artikel 
8, eerste lid, aanhef en sub d, Reglement Spelersmakelaars overweegt de 
reglementscommissie als volgt. 
 
Van het bestaan van een toelichting op deze bepaling, bij de invoering daarvan, is de 
reglementscommissie niet gebleken. Omdat de bepaling ook niet in hogere regelgeving 
voorkomt, dient de betekenis van de bepaling uit de bewoordingen van de bepaling zelf, 
in samenhang met de overige bepalingen uit het Reglement Spelersmakelaars, te 
worden afgeleid. 
 
In artikel 8, eerste lid, sub d, Reglement Spelersmakelaars staat in algemene termen 
omschreven van welke gedragingen de spelersmakelaar zich dient te onthouden. 
Omdat de overige verplichtingen van de spelersmakelaar wel concreet in met name 
artikel 8 van het Reglement Spelersmakelaars staan omschreven en omdat de 
algemene term “activiteiten” is toegevoegd, is de reglementscommissie van oordeel dat 
het de bedoeling is geweest om onder het verbod meer te laten vallen dan uitsluitend 
de werkzaamheden die betrekking hebben op de begeleiding van de spelersmakelaar 
bij de totstandkoming van arbeidsovereenkomsten en/of overschrijvingen van spelers. 
Door iedere bemoeienis van de spelersmakelaar richting (de ouders van) de 
minderjarige speler onder de 16 jaar te verbieden is geprobeerd om de belangen van 
minderjarigen onder 16 jaar zoveel mogelijk te beschermen tegen de invloed van 
spelersmakelaars.  
 
Vanuit het bondsbestuur is nog gewezen op de nadelige positie van de spelersmakelaar 
ten opzichte van de personen die niet beschikken over een spelersmakelaarslicentie als 
het gaat om spelers onder 16 jaar. De reglementscommissie ziet die nadelige positie 
van de spelersmakelaar niet. Ingevolge artikel 1 van het Reglement Spelersmakelaars 
mogen spelers bij de onderhandelingen betreffende de totstandkoming en/of wijziging 
van een arbeidsovereenkomst in het betaald voetbal of een overeenkomst betreffende 
de overgang van spelers, immers slechts gebruik maken van de diensten van door 
nationale voetbalbonden gelicentieerde spelersmakelaars. Andere personen dan 
spelersmakelaars hebben die bevoegdheid niet, met uitzondering van de categorieën 
personen genoemd in artikel 1, tweede lid, Reglement Spelersmakelaars. Uiteindelijk 
moet er, behoudens de hiervoor genoemde uitzonderingen, in geval van bijstand door 
een makelaar, dus altijd een gelicentieerde spelersmakelaar aan te pas komen. 
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Uitspraak doende 
 
Artikel 8, eerste lid, aanhef en sub d, Reglement Spelersmakelaars dient aldus te 
worden verstaan dat onder “activiteiten en werkzaamheden” ook activiteiten en 
werkzaamheden vallen waarvoor geen spelersmakelaarslicentie is vereist. 
 
Aldus uitgesproken door de reglementscommissie op 23 april 2012, 
 
mr. D. de Loor, voorzitter 
mr. N.J. Batelaan 
mr. B.L.A. van Drunen 
mr. P.W.A. van Geloven 
mr. drs. S.F.H. Jellinghaus 
mr. H.C. Michels 
drs. W. Schreuders 
 
 


