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Uitspraak van de reglementscommissie van de KNVB als genoemd in artikel 32 lid 2 onder a van 
de Statuten (nr. 56) 

 
De reglementscommissie  
 
Bij brief van 30 augustus 2012 heeft de aanklager betaald voetbal aan de reglementscommissie 
gevraagd om uitleg met betrekking tot artikel 8, eerste lid, aanhef en sub j, van het Reglement 
Spelersmakelaars. Meer in het bijzonder vraagt de aanklager:  
(1) welke werkzaamheden of activiteiten mogen de in artikel 8, eerste lid, aanhef en sub j, genoemde 

personen verrichten in naam van de spelersmakelaar?; 
(2) vallen daaronder alle werkzaamheden die een spelersmakelaar op grond van zijn 

spelersmakelaarslicentie mag verrichten?;  
(3) mocht dit niet zo zijn, welke handelingen kunnen dan aan deze personen worden overgedragen?;  
(4) gelden er beperkingen ten aanzien van het aantal personen dat door de spelersmakelaar schriftelijk 

kan worden opgegeven aan het bondsbestuur?; 
(5) in hoeverre is een spelersmakelaar met een buitenlandse licentie, die in Nederland een speler 

begeleidt, gebonden aan de in Nederland gestelde licentie-eisen?; 
(6) in hoeverre is een in Nederland gelicentieerde makelaar, die in het buitenland een speler begeleidt, 

gebonden aan de Nederlandse licentie-eisen? 
 
Overwegende  
 
De reglementscommissie stelt voorop dat het Reglement Spelersmakelaars een uitvloeisel is van de FIFA 
Players’ Agents Regulations (hierna te noemen: “FIFA Regulations”). Het Reglement Spelersmakelaars 
mag alleen afwijken van de FIFA Regulations, voor zover nationale wetgeving daartoe verplicht (artikel 1, 
vijfde lid, van de FIFA Regulations). De tekst en uitleg van het Reglement Spelersmakelaars zullen 
derhalve in overeenstemming dienen te zijn met de FIFA Regulations. 
 
In de begripsbepalingen van het Reglement Spelersmakelaars is de spelersmakelaar als volgt 
gedefinieerd: “de natuurlijk persoon die in het bezit is van een door de KNVB afgegeven 
spelersmakelaarslicentie die hem de bevoegdheid geeft voor spelers en betaaldvoetbalorganisaties op te 
treden in het kader van arbeidsovereenkomsten en/of de overschrijving van spelers binnen de KNVB 
alsmede van en naar buitenlandse bonden.” 
Ingevolge artikel 5, tweede lid, sub a, Reglement Spelersmakelaars is de licentie strikt persoonlijk en niet 
overdraagbaar. Artikel 8, eerste lid, aanhef en sub f, Reglement Spelersmakelaars bepaalt dat de 
spelersmakelaar verplicht is ervoor te zorgen dat zijn naam en handtekening in elk contract voorkomen 
dat middels zijn activiteiten tot stand komt. 
Artikel 8, eerste lid, aanhef en sub j, Reglement Spelersmakelaars luidt: “Een spelersmakelaar is verplicht 
schriftelijk opgave te doen aan het bondsbestuur van personen die voor, in naam van of in opdracht van 
de spelersmakelaar werkzaamheden verrichten of activiteiten ontplooien.” 
 
Welke werkzaamheden de in artikel 8, eerste lid, aanhef en sub j, genoemde personen wel en welke 
werkzaamheden zij niet mogen verrichten, is in het Reglement Spelersmakelaars niet geregeld. De 
reglementscommissie leidt echter uit de hierboven aangehaalde artikelen af dat deze personen niet de 
werkzaamheden mogen verrichten die aan de spelersmakelaar zelf zijn voorbehouden, zoals het namens 
een speler onderhandelen met een betaaldvoetbalorganisatie over een arbeidsovereenkomst en het 
ondertekenen van een arbeidsovereenkomst. Hun werkzaamheden dienen conform artikel 3, tweede lid, 
van de FIFA Regulations beperkt te blijven tot ondersteunende, administratieve werkzaamheden: “A 
players’ agent may organise his occupation as a business as long as his employees’ work is restricted to 
administrative duties connected with the business activity of a players’ agent. Only the players’ agent 
himself is entitled to represent and promote the interests of players and/or clubs in connection with other 
players and/or clubs.” Weliswaar is deze tekst niet overgenomen in het Reglement Spelersmakelaars, 
maar een andere uitleg van artikel 8, eerste lid, aanhef en sub j, zou in strijd zijn met artikel 1, vijfde lid, 
van de FIFA Regulations. 



 

  2 

 
Uit de FIFA Regulations noch uit het Reglement Spelersmakelaars valt een beperking af te leiden met 
betrekking tot het aantal personen dat door de spelersmakelaar schriftelijk kan worden opgegeven aan 
het bondsbestuur van de KNVB. 
 
Het Reglement Spelersmakelaars is blijkens de hierboven aangehaalde begripsbepaling en de artikelen 5 
en 10, die gaan over de afgifte en intrekking van de spelersmakelaarslicentie door het bondsbestuur van 
de KNVB, niet (direct) van toepassing op een spelersmakelaar met een buitenlandse licentie, die in 
Nederland een speler begeleidt. Indirect is een dergelijke spelersmakelaar wel gebonden aan het 
Reglement Spelersmakelaars, omdat de Nederlandse betaaldvoetbalorganisatie en de door hem te 
begeleiden speler wel aan het reglement gebonden zijn. Mocht een spelersmakelaar met een 
buitenlandse licentie in strijd met de aan zijn licentie verbonden voorwaarden en/of regelgeving handelen, 
dan zal de buitenlandse voetbalbond die de betreffende licentie heeft afgegeven daartegen kunnen 
optreden, danwel zal een geschil aanhangig kunnen worden gemaakt bij de FIFA Disciplinary Committee 
(artikel 32 van de FIFA Regulations). 
 
Gelet op het vorenstaande blijft een in Nederland gelicentieerde spelersmakelaar, die in het buitenland 
een speler begeleidt, gebonden aan de Nederlandse licentie-eisen. Het bondsbestuur van de KNVB kan 
zijn licentie, indien daartoe aanleiding bestaat, intrekken. 
 
Uitspraak doende  
 
Artikel 8, eerste lid, aanhef en sub j, Reglement Spelersmakelaars dient aldus te worden verstaan: 
- de hier genoemde personen mogen alleen ondersteunende, administratieve werkzaamheden 

verrichten; 
- er geldt geen beperking met betrekking tot het aantal aan het bondsbestuur van de KNVB op te 

geven personen. 
 
Het Reglement Spelersmakelaars is alleen van toepassing op de spelersmakelaar die in het bezit is van 
een door het bondsbestuur van de KNVB afgegeven spelersmakelaarslicentie, ook als die 
spelersmakelaar in het buitenland een speler begeleidt. 
 
Het Reglement Spelersmakelaars is niet van toepassing op een spelersmakelaar die in het bezit is van 
een door een buitenlandse voetbalbond afgegeven spelersmakelaarslicentie, ook als die spelersmakelaar 
in Nederland een speler begeleidt. 
 
Aldus uitgesproken door de reglementscommissie op 12 oktober 2012,  
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