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Uitspraak van de reglementscommissie van de KNVB als genoemd in artikel 32 lid 2 onder a van 
de Statuten (nr. 55) 

 
 
De reglementscommissie 
 
Bij brief van 4 juni 2012 heeft het bestuur van het KNVB district Oost de reglementscommissie, 
samengevat, het volgende meegedeeld: 
 
Bij brief van 11 mei 2012 heeft de Voetbalacademie FC Twente aan amateurclubs, waarmee zij een 
convenant heeft, meegedeeld dat FC Twente in het seizoen 2012/’13 in de E-groep met twee teams gaat 
deelnemen aan de competitie van de KNVB. De betrokken E-teams gaan spelen onder de naam van de 
amateurclubs ATC’65 en s.v. Twello. 
 
Concreet vraagt het bestuur van het KNVB disctrict Oost aan de reglementscommissie: 
1. Handelt betaaldvoetbalorganisatie FC Twente in strijd met artikel 13, lid 4, van het Algemeen 

Reglement in samenhang met de leden 2 en 3 van dit artikel en artikel 6, lid 2, sub b, van de 
Statuten dan wel de geest daarvan? 

2. Is sprake van een niet toegestaan samenwerkingsverband tussen de betaaldvoetbalorganisatie FC 
Twente / Voetbalacademie FC Twente en de amateurverenigingen ATC’65 en s.v. Twello? 

 
Overwegende 
 
Artikel 32 lid 2 onder a van de Statuten van de KNVB luidt: 
 
Indien onduidelijkheid bestaat over de betekenis van een bepaling in de Statuten, een reglement of een 
andere regeling of besluit van algemene strekking, kan een lid of orgaan van de KNVB aan de 
reglementscommissie vragen om uitleg van deze bepaling.  
 
De vraag die door het bestuur van het district Oost aan de reglementscommissie wordt voorgelegd, 
betreft niet het uitleggen/vaststellen van de betekenis van een reglement, maar het vaststellen of een 
feitelijke situatie al dan niet in strijd is met een reglement.  
 
Beantwoording van een vraag als gesteld door het bestuur van het district Oost is niet aan de 
reglementscommissie maar aan de tuchtrechtelijke organen van de KNVB. Ingevolge artikel 32, lid 2, 
onder b, van de Statuten van de KNVB kan vervolgens (indien gewenst) uitsluitend dit orgaan om uitleg 
van de desbetreffende bepalingen(en) vragen aan de reglementscommissie.  
 
Uitspraak doende 
 
De reglementscommissie verklaart het bestuur van het KNVB district Oost niet ontvankelijk in zijn verzoek 
om uitleg als bedoeld in artikel 32, lid 2, onder a, van de Statuten van de KNVB. 
 
 
Aldus uitgesproken door de reglementscommissie op 25 juni 2012. 
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