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COMMISSIE VAN BEROEP BETAALD VOETBAL VAN DE KONINKLIJKE  
NEDERLANDSE VOETBALBOND 

 
 
1. Het beroep 
 
De aanklager betaald voetbal heeft tijdig beroep ingesteld tegen de beslissing d.d. 2 augustus 
2011 van de tuchtcommissie betaald voetbal, hierna te noemen: “tuchtcommissie”, waarbij de 
heer D. Kramp, gelicentieerd spelersmakelaar, hierna te noemen: “beschuldigde”, is 
vrijgesproken. 
 
2. Het verloop van de procedure 
 
De aanklager betaald voetbal, hierna te noemen: "aanklager", heeftbeschuldigde  bij 
telefaxbericht van 10 juni 2011 overtreding van artikel 8 lid 1 sub d van het KNVB Reglement 
Spelersmakelaars ten laste gelegd, omdat beschuldigde zich niet zou hebben onthouden van 
activiteiten en werkzaamheden voor zover het spelers jonger dan 16 jaar betreft. 
 
De aanklager betaald voetbal heeft aangegeven van mening te zijn dat het dossier zich niet 
leent voor het aanbieden van een schikkingsvoorstel en heeft de zaak dan ook overeenkomstig 
artikel 10 van het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal ter mondelinge behandeling 
aan de tuchtcommissie betaald voetbal, hierna te noemen: ʺtuchtcommissieʺ, voorgelegd. 
 
Op 14 juli 2011 heeft de tuchtcommissie de onderhavige zaak mondeling behandeld. 
 
Na de mondelinge behandeling op 14 juli 2011 heeft de tuchtcommissie beschuldigde 
vrijgesproken van het hem ten laste gelegde. 
 
De tuchtcommissie heeft daarbij het navolgende overwogen: 
 
ʺHet verweer van beschuldigde dat artikel 8 lid 1 sub d van het Reglement Spelersmakelaars 
niet is overtreden en dat hij zich heeft onthouden van activiteiten en werkzaamheden voor zover 
het spelers jonger dan 16 jaar betreft, wordt door de tuchtcommissie gevolgd.  
 
In de uitspraak Treffers is door de tuchtcommissie overwogen dat met het opnemen van artikel 
8 lid 1 sub d in het Reglement Spelersmakelaars is getracht de belangen van minderjarigen 
onder een bepaalde leeftijd te beschermen tegen de invloed van spelersmakelaars. Tot het 
moment dat een speler de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, zijn de ouders of wettelijke 
vertegenwoordiger van een speler de aangewezen personen om deze speler te begeleiden en 
te ondersteunen. 
Uiteraard is het zo dat een speler jonger dan 16 jaar geen contract met een 
betaaldvoetbalorganisatie kan sluiten en dat een spelersmakelaar hem hier dan ook niet 
behulpzaam bij kan zijn. Wel kan een spelersmakelaar, door op andere wijze een relatie te 
hebben of op te bouwen met (de ouders van) spelers jonger dan 16 jaar zich een positie 
verwerven waarin hij zijn invloed kan uitoefenen en de speler, nog voordat deze de leeftijd van 
16 jaar heeft bereikt, door bijvoorbeeld een vertrouwensband te verkrijgen met de betreffende 
speler, alvast aan zich binden.  
 

Naar het oordeel van de tuchtcommissie is in casu geen sprake van het bovenstaande. Niet is 

komen vast te staan dat beschuldigde activiteiten dan wel werkzaamheden verricht waarmee hij 
een positie heeft verworven waarmee hij invloed kan uitoefenen op de speler. Niet is gebleken 
dat beschuldigde inhoudelijke gesprekken heeft gevoerd met speler Aké dan wel met zijn 
ouders en ook is niet gebleken dat hij betrokken is geweest bij de sluiting van een contract met 
Chelsea. Dat beschuldigde, zoals hij zelf ook heeft verklaard, de naam van speler Aké heeft 
doorgegeven aan Chelsea op basis van zijn eigen waarnemingen tijdens wedstrijden waaraan 
Aké heeft deelgenomen, is naar de tuchtcommissie oordeelt geen activiteit die valt onder het 
bereik van het verbod zoals in artikel 8 lid 1 sub d van het Reglement Spelersmakelaars is 
bepaald.ʺ 
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De commissie van beroep betaald voetbal, hierna te noemen: “commissie van beroep”, heeft in 
aanwezigheid van de aanklager en beschuldigde, de zaak mondeling behandeld op 13 
september 2011.  
Tevens was als raadsman van appellant, de heer mr. R. Geerlings aanwezig, en als toehoorder 
de heer R. Kanhai, medevennoot van beschuldigde bij het bedrijf Forza Fides. 
 
3.  Het standpunt van beschuldigde 
 
Beschuldigde is het niet eens met hetgeen hem ten laste is gelegd door, zakelijk weergegeven, 
te stellen dat hij artikel 8 lid 1 sub d van het Reglement Spelersmakelaars, hierna te noemen 
“artikel 8” niet heeft overtreden.  
 
Hiertoe voert beschuldigde het navolgende aan. 
 
Aanvankelijk is in de brief van de KNVB van 2 februari 2011 aan de aanklager betaald voetbal 
gesteld dat beschuldigde artikel 8 heeft geschonden door een speler jonger dan 16 jaar te 
begeleiden. In de uitspraken in de zaken Treffers en Postma zijn weer andere gedragingen 
onder het bereik van deze bepaling gebracht. Ter zitting van de commissie van beroep in de 
zaak van beschuldigde heeft de aanklager het standpunt geformuleerd dat ook scouting onder 
de in artikel 8 bedoelde activiteiten zou vallen, en dat scouting door een gelicentieerd 
spelersmakelaar dus niet is toegestaan.  
 
Volgens beschuldigde moet een bepaling die ten grondslag ligt aan de tenlastelegging 
voldoende duidelijk zijn. Wanneer op grond van een bepaling tuchtrechtelijke sancties kunnen 
worden opgelegd, moet voor de geadresseerden op voorhand kenbaar zijn wanneer zij in strijd 
met de regels handelen. Artikel 8 voldoet zijns inziens niet aan die eis, en is dus onvoldoende 
helder.  
 
Ook het standpunt van de aanklager dat door beschuldigde blijkbaar een band is opgebouwd 
met speler Aké, doordat appellant scoutingwerkzaamheden heeft verricht voor Chelsea en 
(bijvoorbeeld in de kantine bij Feyenoord) gesprekken met hem heeft gevoerd, acht 
beschuldigde onjuist. . Dat standpunt zou, aldus beschuldigde, betekenen dat hij  geen enkel 
contact meer zou mogen hebben met jonge spelers, bijvoorbeeld ook niet met zijn buurjongen 
als die bij een club voetbalt. Dat kan volgens beschuldigde niet de bedoeling zijn. 
 
De vraag die volgens beschuldigde centraal staat is ofhij spelers onder de 16 jaar heeft 
begeleid. Uit het dossier blijkt volgens beschuldigde dat dit niet het geval is.  
De heer J.Y. van Benthem, general counsel van Feyenoord, verklaart dat er geen concrete 
informatie is dat Aké zich liet begeleiden door een zaakwaarnemer. 
Aké zelf stelt dat er geen vertrouwensrelatie is tussen hem en beschuldigde. Er zijn geen 
gesprekken gevoerd met spelersmakelaars voordat de speler 16 jaar werd. Toen de ouders van 
Aké beschuldigde benaderden, heeft hij hen doorverwezen naar advocaat Vink. 
 
Concluderend stelt beschuldigde dat hij niet heeft gehandeld in strijd met artikel 8 lid sub d. Hij 
verzoekt om vrijspraak op grond van artikel 56 lid 2 van het Reglement Tuchtrechtspraak 
Betaald Voetbal. 
 
4. Vordering aanklager 
 
De aanklager geeft aan dat de feiten in het dossier bekend zijn. De vraag ligt voor of de 
handelingen die door beschuldigde zijn verricht in strijd zijn met artikel 8 lid 1 sub d van het 
KNVB Reglement Spelersmakelaars.  
 
 
De aanklager is van oordeel dat op elke manier moet worden voorkomen dat jonge spelers in 
een strijd betrokken raken; zij moeten met rust worden gelaten. In iedere situatie geldt dat 
makelaars zich moeten onthouden van activiteiten ten aanzien van spelers jonger dan 16 jaar. 
Iedere schijn moet worden vermeden.  
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In deze zaak is niet vastgesteld dat de makelaar de speler heeft begeleid bij de totstandkoming 
van een contract. Er zijn wel activiteiten geweest die hebben geleid tot een relatie met speler 
Aké. In dit verband verwijst de aanklager naar de uitspraak van de commissie van beroep in de 
zaak Postma waar het volgende is opgenomen: ʺEen spelersmakelaar kan naar het oordeel van 
de commissie van beroep door een relatie te hebben of op te bouwen met (de ouders van) 
spelers jonger dan 16 jaar zich een positie verwerven waarin hij zijn invloed kan uitoefenen en 
de speler, nog voordat deze de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, door bijvoorbeeld een 
vertrouwensband te verkrijgen met de betreffende speler, alvast aan zich binden. ʺ 
 
Beschuldigde heeft volgens de aanklager minimaal 10 keer met deze speler gesproken, en hij 
heeft tevens als scout namens Chelsea onder meer speler Aké onder de aandacht gebracht bij 
Chelsea. Daarmee heeft beschuldigde volgens de aanklager activiteiten ontplooid waardoor de 
speler in het betaald voetbal wordt getrokken. De aanklager acht het verrichten van 
scoutingwerkzaamheden in strijd met het verrichten van activiteiten als spelersmakelaar en is 
van oordeel dat dit valt onder artikel 8 lid 1 sub d van het Reglement Spelersmakelaars. 
 
Concluderend stelt de aanklager dat beschuldigde zich schuldig heeft gemaakt aan de hem 
verweten gedraging.  
 
De aanklager verzoekt de commissie van beroep aan beschuldigde een onvoorwaardelijke 
boete van € 7.500,- op te leggen. 

 
5. De beoordeling van de beslissing van de tuchtcommissie 
 
In de zaak Postma heeft de commissie van beroep nader omschreven welke reikwijdte artikel 8 
lid 1 sub d van het Reglement Spelersmakelaars heeft. Hierbij is  het volgende aangegeven:: 
ʺ”Een spelersmakelaar kan naar het oordeel van de commissie van beroep door een relatie te 
hebben of op te bouwen met (de ouders van) spelers jonger dan 16 jaar zich een positie 
verwerven waarin hij zijn invloed kan uitoefenen en de speler, nog voordat deze de leeftijd van 
16 jaar heeft bereikt, door bijvoorbeeld een vertrouwensband te verkrijgen met de betreffende 
speler, alvast aan zich binden”. ʺ 
 
In de onderhavige zaak heeft de commissie van beroep geen feiten en omstandigheden kunnen 
vaststellen, die wijzen op een dergelijke relatie tussen beschuldigde en speler Aké. 
Op basis van het dossier kan worden vastgesteld dat beschuldigde  werkzaamheden heeft 
verricht op het gebied van scouting, in opdracht van Chelsea. Hierbij is speler Aké, naast een 
aantal andere spelers, onder de aandacht gebracht bij Chelsea. Die enkele vaststelling brengt 
echter niet mee dat beschuldigde een relatie heeft opgebouwd met speler Aké, die onder de 
reikwijdte van artikel 8 valt. De commissie van beroep heeft op basis van de beschikbare feiten 
immers niet kunnen constateren dat beschuldigde zich een positie heeft verworven waarmee hij 
invloed op speler Aké kan uitoefenen. Dat beschuldigde en de speler samen bij Chelsea zijn 
gefotografeerd, is daarvoor onvoldoende. Ook een aantal gesprekken rondom door 
beschuldigde bezochte voetbalwedstrijden, dwingt niet tot de conclusie dat sprake is van een 
relatie en een vertrouwensband die worden bestreken door artikel 8.  
 
Daarnaast blijkt uit het Reglement niet dat een spelersmakelaar geen scoutingswerkzaamheden 
mag verrichten.  Dit kan aan beschuldigde dan ook niet worden tegengeworpen. 
De commissie van beroep komt derhalve tot de conclusie dat het aan beschuldigde ten laste 
gelegde niet kan worden bewezen en dat hij dient te worden vrijgesproken. 
 
De commissie van beroep merkt nog het volgende op. Er zijn goede argumenten voor de 
stelling dat het onwenselijk is dat een spelersmakelaar tevens als scout voor één of meer clubs 
optreedt. Die vermenging van werkzaamheden kan immers gemakkelijk leiden tot een situatie, 
waarin de schijn wordt gewekt dat de scoutingswerkzaamheden ook of vooral in het teken staan 
van de werkzaamheden als spelersmakelaar. Indien de verantwoordelijke autoriteiten binnen de 
KNVB die vermenging als onwenselijk beoordelen, dan verdient het aanbeveling in de 
regelgeving een daarop toegespitste bepaling op te nemen.  
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6. De beslissing 
 
De commissie van beroep bevestigt de beslissing van de tuchtcommissie waartegen het beroep 
is ingesteld en spreekt beschuldigde vrij van het hem ten laste gelegde.  
 
De commissie van beroep bepaalt dat de kosten zowel in eerste aanleg als in beroep ten laste 
van de KNVB zullen worden gebracht.  
 
Aldus beslist op 22 september 2011 door mrs. A.A. Franken, voorzitter, J.D. Loorbach en M.P. 
Nan, bijgestaan door mr. N. Kok, secretaris. 
 


