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COMMISSIE VAN BEROEP BETAALD VOETBAL VAN DE KONINKLIJKE  
NEDERLANDSE VOETBALBOND 

 
 
1. Het beroep 
 
De heer mr. R.D.J. Postma, gelicentieerd spelersmakelaar, hierna te noemen: “appellant”, heeft 
tijdig beroep ingesteld tegen de beslissing d.d. 16 juni 2011 van de tuchtcommissie betaald 
voetbal, hierna te noemen: “tuchtcommissie”, waarbij aan appellant een geldboete van € 5.000,- 
is opgelegd. 
 
2. Het verloop van de procedure 
 
De aanklager betaald voetbal, hierna te noemen: "aanklager", heeft appellant bij telefaxbericht 
van 17 mei 2011 overtreding van artikel 8 lid 1 sub d van het KNVB Reglement 
Spelersmakelaars ten laste gelegd, omdat  appellant zich niet zou hebben onthouden van 
activiteiten en werkzaamheden voor zover het spelers jonger dan 16 jaar betreft. 
 
Bij bovengenoemd faxbericht van 17 mei 2011 heeft de aanklager appellant een 
schikkingsvoorstel als bedoeld in artikel 10 van het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald 
Voetbal gedaan, inhoudende een onvoorwaardelijke geldboete van € 5.000,-. 
 
Bij e-mailbericht van 17 mei 2011 is zijdens appellant het schikkingsvoorstel afgewezen, reden 
waarom de zaak aan de tuchtcommissie is voorgelegd.  
 
Op 31 mei 2011 heeft de tuchtcommissie de onderhavige zaak mondeling behandeld. 
 
Na de mondelinge behandeling op 31 mei 2011 heeft de tuchtcommissie bewezen geacht dat 
appellant zich niet heeft onthouden van activiteiten en werkzaamheden voor zover het spelers 
jonger dan 16 jaar betreft.  
De bewezenverklaring steunt op de navolgende bewijsmiddelen: 

- De verklaring afgelegd op de hoorzitting van de Integriteitseenheid d.d. 15 maart 2011 
van  
S. Hendriks, speler van De Graafschap; 

- De verklaring afgelegd ter zitting van de tuchtcommissie van A. Hendriks, vader van 
speler Hendriks; 

- De verklaring van appellant afgelegd op de hoorzitting van de Integriteitseenheid d.d. 
15 maart 2011, alsmede de verklaring van appellant ter zitting van de tuchtcommissie; 

- De printscreens van de website van beschuldigde, www.top-sportmanagement.nl 

 
De tuchtcommissie heeft daarbij overwogen: 
 

ʺIn 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 betaald 
voetbalorganisatie 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.  

 
De tuchtcommissie heeft vervolgens geoordeeld dat het hiervoor in de casus Treffers gestelde 
in casu het geval is. Door het adviseren van de (ouders van) spelers onder de 16 jaar en het 
plaatsen van hun namen op zijn website, neemt appellant een voorschot op de 
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vertegenwoordiging van de spelers wanneer zij de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en 
verbindt hij hun namen al aan zijn onderneming volgens de tuchtcommissie.  
In het geval van speler Hendriks is dit voordeel al tot uiting gekomen in het feit dat appellant 
hem, een week na zijn 16

e
 verjaardag, heeft begeleid bij het tekenen van een contract bij 

betaaldvoetbalorganisatie De Graafschap. Appellant heeft hiervoor provisie ontvangen.  
 
Voor het oordeel van de tuchtcommissie is daarnaast van belang dat er geen sprake is geweest 
van een incidenteel gesprek. Appellant heeft meerdere malen gesproken met (de ouders van) 
de spelers, waarin adviezen zijn gegeven door appellant. De tuchtcommissie stelt dat appellant 
zich had moeten onthouden van iedere activiteit dan wel advies aangaande spelers jonger dan 
16 jaarʺ. 

 
De commissie van beroep betaald voetbal, hierna te noemen: “commissie van beroep”, heeft in 
aanwezigheid van de aanklager en appellant, de zaak mondeling behandeld op 2 augustus 
2011.  
 
3. De gronden van beroep  
 
Appellant vecht de beslissing van de tuchtcommissie aan door te stellen, zakelijk weergegeven, 
dat de activiteiten die hij heeft verricht voor de betreffende spelers, naar zijn mening niet vallen 
onder de definitie als bedoeld in artikel 8 lid 1 sub d van het KNVB Reglement 
Spelersmakelaars. Het is nimmer de bedoeling geweest de belangen van jonge spelers of 
voetballers in het algemeen te schaden.  
 
Hiertoe voert appellant navolgende aan. 
 
De contacten met de spelers zijn ontstaan nadat appellant een spelersmakelaarslicentie had 
verkregen. Appellant heeft geen pro-actieve benadering, dat doen clubs echter wel en als 
gevolg daarvan komen spelers naar appellant toe. Appellant richt zich op de begeleiding van 
spelers en houdt van openheid en transparantie. Dat is ook de reden dat hij een website heeft. 
De spelers staan op zijn website vermeld omdat hij er trots op is wat hij in 2 ½ jaar heeft 
opgebouwd. Er is toestemming aan de ouders gevraagd voordat de betreffende spelers op de 
site werden vermeld. 
 
Appellant heeft advies gegeven aan de spelers, hij verwijst ook weleens spelers door naar 
specialisten waar ze baat bij kunnen hebben. Een week na de 16

e
 verjaardag van speler 

Hendriks is het contract met De Graafschap getekend. Appellant heeft gekeken of er geen 
onjuistheden in het contract stonden.  
 
Appellant geeft aan dat zowel de definitie in de FIFA-reglementen als in de KNVB-regelgeving 
terzake spelersmakelaars duidelijk maken dat een spelersmakelaar zich dient te onthouden van 
activiteiten en werkzaamheden voor spelers jonger dan 16 jaar, zoals deze zijn gedefinieerd. 
Hier wordt onder verstaan het introduceren van spelers aan clubs met de bedoeling tot een 
arbeidsovereenkomst te komen of clubs bij elkaar brengen om tot een transfer van een speler 
te komen, en de bevoegdheid om voor spelers en betaaldvoetbalorganisaties op te treden in het 
kader van arbeidsovereenkomsten en/of overschrijving. De werkzaamheden die appellant heeft 
verricht zien echter niet op deze activiteiten en appellant is derhalve niet in overtreding. 
 
De tuchtcommissie heeft – volgens appellant - in haar uitspraak aangegeven dat appellant door 
het adviseren van de (ouders van) spelers onder de 16 jaar en het plaatsen van hun namen op 
zijn website, een voorschot neemt op de vertegenwoordiging van de spelers wanneer zij de 
leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en verbindt hij hun namen al aan zijn onderneming. Appellant 
had zich moeten onthouden van iedere activiteit dan wel advies aangaande spelers jonger dan 
16 jaar. 
Hiermee volgt de tuchtcommissie de aanklager in zijn vordering dat het bepaalde in artikel 8 
van het KNVB Reglement Spelersmakelaars niet op specifieke handelingen inzake 
makelaarsactiviteiten ziet maar op algemene activiteiten en werkzaamheden spelers jonger dan 
16 jaar betreffende. 
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Appellant is van oordeel dat voornoemde uitleg van artikel 8 onjuist is en blijk geeft van een 
onjuiste interpretatie van hetgeen is bepaald in de FIFA- en KNVB-regelgeving.  
Appellant verwijst ter ondersteuning van zijn betoog naar een krantenartikel uit De Gelderlander 
van 20 juni jl. waarin Danny Hesp, voorzitter van de spelersvakbond VVCS, aangeeft dat er 
tussen de regels behoorlijk wat ruimte zit voor interpretatie hetgeen een dilemma is, aangezien 
er steeds meer behoefte is aan hulp bij de ouders van jonge spelers. 
 
Gelet op de onduidelijkheid over de betekenis van artikel 8 lid 1 sub d van het Reglement 
Spelersmakelaars, verzoekt appellant de commissie van beroep de reglementscommissie uitleg  
te vragen over hetgeen nu precies bepaald en bedoeld is met dit artikel. Deze uitleg is naar het 
oordeel van appellant noodzakelijk om tot een correcte beoordeling te komen over het feit of er 
nu wel of geen overtreding van artikel 8 lid 1 sub d heeft plaatsgevonden. 
 
4. Vordering aanklager 
 
De aanklager geeft aan dat naar zijn oordeel de tenlastelegging is bewezen. Hiertoe verwijst de 
aanklager naar de bewijsmiddelen zoals deze door de tuchtcommissie zijn gehanteerd. 
 
Het gaat in dit geval om de interpretatie van artikel 8 lid 1 sub d van het KNVB Reglement 
Spelersmakelaars. Het betreffende artikel is ruim geformuleerd en dat is ook de bedoeling 
geweest.  In een enge interpretatie zou het artikel namelijk overbodig zijn. Artikel 8 is 
geschreven om voetballers onder de 16 jaar te beschermen en ze buiten het circuit van de 
commercie te houden. Deze bescherming houdt in dat er helemaal geen bemoeienis met deze 
jonge spelers mag plaatsvinden door spelersmakelaars. 
  
De aanklager volgt de lijn van de tuchtcommissie in de zaak Treffers die door de 
tuchtcommissie ook in de onderhavige zaak wordt gevolgd. Er wordt een vertrouwensband 
opgebouwd en er liggen ook concurrentie-overwegingen aan ten grondslag.  
 
In de zaak Treffers is bepaald dat artikel 8 in het Reglement Spelersmakelaars niet op 
specifieke handelingen inzake makelaarsactiviteiten ziet maar op algemene activiteiten en 
werkzaamheden spelers jonger dan 16 jaar betreffende. De aanklager geeft aan dat in casu 
eenvoudig te bewijzen is dat deze activiteiten hebben plaatsgevonden.  
Twee spelers die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt zijn door appellant op zijn 
website geplaatst. Dit had nooit mogen gebeuren. De aanklager stelt dat deze actie zonder 
meer valt onder het artikel en de uitleg aan het artikel zoals die in de zaak Treffers is gegeven 
door de tuchtcommissie. 
 
Concluderend stelt de aanklager dat appellant zich schuldig heeft gemaakt aan de hem 
verweten gedraging.  
 
Gelet op het feit dat appellant een strafkaart heeft en het feit dat appellant geldelijk gewin heeft 
gehad verzoekt de aanklager derhalve om een onvoorwaardelijke boete van € 7.500,-. 

 
De aanklager geeft daarnaast aan voornemens te zijn de zaak voor te leggen aan het 
Bondsbestuur.  

 
5. De beoordeling van de beslissing van de tuchtcommissie 
 
De commissie van beroep verenigt zich met de beslissing van de tuchtcommissie met 
uitzondering van de strafmaat en met aanvulling van gronden zoals hieronder vermeld. 
 
6. De bewezenverklaring 
 
De commissie van beroep acht met de tuchtcommissie bewezen dat appellant zich schuldig 
heeft gemaakt aan overtreding van artikel 8 lid 1 aanhef en sub d van het KNVB Reglement 
Spelersmakelaars door het verrichten van activiteiten en werkzaamheden voorzover het spelers 
jonger dan 16 jaar betreft. 
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7. De bewijsmiddelen 
 
De hiervoor vermelde bewezenverklaring steunt op de navolgende bewijsmiddelen: 
 

- De verklaring afgelegd op de hoorzitting van de Integriteitseenheid d.d. 15 maart 2011 
van  
S. Hendriks, speler van De Graafschap, zakelijk weergegeven, luidende: 
 
De heer S. Hendriks stelt dat hij wilde weten wat te doen wanneer hij de leeftijd van 16 jaar zou 
bereiken. De reactie van de heer Postma hierop was dat hij zijn hart moest volgen en datgene 
moest doen waarbij hij zich lekker zou voelen. De heer Postma heeft daarbij weleens advies 
gegeven. 
De heer S. Hendriks wist dat hij op de website van de heer Postma geplaatst was en heeft 

hiervoor toestemming gegeven.   
 

- De verklaring afgelegd ter zitting van de tuchtcommissie, van A. Hendriks, vader van 
speler Hendriks, zakelijk weergegeven, luidende: 
 
De gesprekken die ik met de heer Postma heb gevoerd hadden zeker inhoud. 
De heer Postma gaf bijvoorbeeld aan dat Sam lekker bij De Graafschap moest blijven voetballen, 
het is een advies maar ook een welgemeende uitspraak.  

 
- De verklaringen van appellant afgelegd op de hoorzitting van de Integriteitseenheid d.d. 

15 maart 2011 en ter zitting van de commissie van beroep, zakelijk weergegeven, 
luidende: 
 
De heer Postma stelt dat hij van de spelers toestemming had voor het plaatsen van de spelers op 
zijn website. De plaatsing van de spelers op zijn website is misschien ongelukkig en onzorgvuldig 

geweest.  
 

- De printscreens van de website van beschuldigde, www.top-sportmanagement.nl, 
gevoegd in het dossier op pagina 3 t/m 9. 
Uit deze printscreens blijkt dat de heer Postma de spelers Sam Hendriks en Tom Klein 
Kranenberg op zijn website heeft vermeld. Tevens staat vermeld dat speler S. Hendriks 
voor de verdere ontwikkelingen van zijn voetbalcarrière heeft gekozen voor de 
begeleiding van TOP sportmanagement. Appellant vermeldt op de site dat speler 
Hendriks en hij elkaar prima konden vinden in een verdere samenwerking; 
 

-  De verklaring van appellant ter zitting van de commissie van beroep, waaruit blijkt dat 
appellant opdracht heeft gegeven de informatie over de spelers Sam Hendriks en Tom 
Klein Kranenberg op zijn website te plaatsen en dat de plaatsing op de website van 
Sam Hendriks heeft plaatsgevonden ten minste vier maanden voor de datum waarop 
Sam Hendriks 16 jaar werd. 
 

- Uit de verklaring van appellant bij gelegenheid van zijn verhoor bij de Integriteitseenheid 
blijkt dat hij met de speler Klein Kranenberg twee gesprekken heeft gevoerd voordat 
deze 16 jaar was.  

 
8. Bespreking van het verweer 
 
Het reglementaire kader: 
 
Artikel 8 lid 1 aanhef en sub a van de Statuten van de KNVB luidt: 
In het algemeen is strafbaar elk handelen of nalaten dat in strijd is met de Statuten en 
reglementen van de KNVB, de besluiten van haar organen, alsmede de door het bondsbestuur, 
de sectiebesturen en/of districtsbesturen van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen, de 
spelregels daaronder begrepen; 
 
Artikel 8 lid 1 aanhef en sub b van de Statuten van de KNVB luidt: 
In het algemeen is strafbaar elk handelen of nalaten dat de belangen van de KNVB en/of van 
haar organen en/of van de voetbalsport in het algemeen schaadt. 
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Artikel 9 lid 1a van de Statuten van de KNVB luidt: 
De uitoefening van de tuchtrechtspraak, waaronder begrepen de registratie van 
waarschuwingen geschiedt overeenkomstig het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal. 
 
Artikel 3 aanhef en sub c van het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal luidt: 
Aan de tuchtrechtspraak krachtens dit reglement zijn onderworpen: 
Derden, die zich op enig moment hebben onderworpen aan de tuchtrechtspraak krachtens dit 
reglement. 
 
Artikel 19 lid 1 aanhef en sub a van het KNVB Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal 
luidt: 
1. Met inachtneming van de bepalingen in artikel 27 en 29 van dit reglement zal in het 
algemeen strafbaar zijn een zodanig handelen of nalaten, dat: 

a. in strijd is met de Statuten, reglementen, spelregels en/of (bestuurs)besluiten van de 
KNVB, de UEFA of de FIFA 

 
Artikel 22 lid 1 aanhef en sub g van het KNVB Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal 
luidt: 
1. De straffen, die kunnen worden opgelegd, zijn: 
 ….. 

g. het tijdelijk of definitief ontzeggen van het recht tot het uitoefenen van één of meer 
functies. 
 
Artikel 1 van het KNVB Reglement Spelersmakelaars luidt voor zover van belang: 
1. De leden genoemd in artikel 6 lid 2 van de Statuten, met uitzondering van de tot de sectie 
amateurvoetbal toegelaten verenigingen, mogen bij de onderhandelingen betreffende de 
totstandkoming en of wijziging van een arbeidsovereenkomst in het voetbal of een 
overeenkomst betreffende de overgang van spelers, slechts gebruik maken van de diensten 
van door nationale voetbalbonden gelicentieerde spelersmakelaars. 
2. Het in lid 1 bepaalde is niet van toepassing indien: 

a. degene die namens een speler optreedt, diens wettelijk vertegenwoordiger, diens 
schriftelijk gevolmachtigd broer, zuster, echtgenoot of geregistreerde partner is; 
b. degene die namens een lid genoemd in artikel 6 lid 2 van de Statuten optreedt een 
beëdigd advocaat is. 

 
Artikel 8 van het KNVB Reglement Spelersmakelaars luidt voor zover van belang: 
1. Een spelersmakelaar is verplicht: 

a. De Statuten en reglementen van de KNVB, UEFA en/of FIFA en de besluiten van hun 
organen na te leven 
b. zich te onthouden van gedragingen die de belangen van de KNVB, haar organen 
en/of van de voetbalsport in het algemeen schaden 
…. 
d. zich te onthouden van activiteiten en werkzaamheden voorzover het spelers jonger 
dan 16 jaar betreft. 

 
Appellant heeft aangevoerd dat in zijn visie de door hem verrichte handelingen niet vallen onder 
de door artikel 8 lid 1 sub d van het KNVB Reglement Spelersmakelaars verboden gedragingen 
en heeft de commissie van beroep allereerst op grond van artikel 32 lid 2 sub b van de KNVB 
Statuten verzocht de behandeling van de zaak aan te houden en uitleg te vragen bij de 
reglementscommissie over artikel 8 lid 1 sub d van het KNVB Reglement Spelersmakelaars. 
De commissie van beroep ziet geen aanleiding een nadere uitleg te vragen aan de 
reglementscommissie.  
Het is aan de commissie van beroep als rechtsprekend orgaan van de KNVB om een uitleg te 
geven aan de bepalingen in de in een tuchtzaak van toepassing zijnde reglementen, waaronder 
in casu het Reglement Spelersmakelaars. 
 
Ten tweede heeft appellant aangevoerd dat hij op geen enkele wijze werkzaamheden heeft 
verricht in het kader van de totstandkoming van arbeidsovereenkomsten en/of overschrijving bij 
de spelers Hendriks en Klein Kranenberg en dat hij dus geen activiteiten of werkzaamheden 
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heeft verricht in de zin van artikel 8 lid 1 aanhef en sub d van het Reglement Spelersmakelaars 
en derhalve dit artikel niet heeft overtreden. 
 
De commissie van beroep is – met de tuchtcommissie - van oordeel dat met het opnemen van 
artikel 8 lid 1 aanhef en 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. De achtergrond daarvan is naar het oordeel van de 
commissie ten eerste dat jongeren tot 16 jaar nog onbezorgd moeten kunnen genieten van de 
voetbalsport. 
Ten tweede is naar het oordeel van de commissie van beroep, zoals de tuchtcommissie in de 
zaak Treffers ook terecht heeft geoordeeld, de grens van 16 jaar niet toevallig gekozen. In het 
licht van artikel 7: 612 Burgerlijk Wetboek is de commissie van beroep van oordeel dat door 
middel van het opnemen van die bepaling in het Reglement Spelersmakelaars ervoor is 
gekozen om aansluiting te zoeken bij de grens waarbij een minderjarige van 16 jaar zelfstandig 
een arbeidsovereenkomst kan sluiten. Voor minderjarigen jonger dan 16 jaar is er in belangrijke 
mate een rol weggelegd voor de ouders. 
 
Het Reglement Spelersmakelaars is blijkens het in artikel 1 van dat reglement vermelde een 
reglement van de KNVB waarbij met name wordt geregeld op welke wijze spelers met 
betrekking tot een arbeidsovereenkomst met een betaaldvoetbalorganisatie of met betrekking 
tot hun overgang van de ene betaaldvoetbalorganisatie naar de andere gebruik mogen maken 
van een gelicentieerde spelersmakelaar (behoudens de uitzonderingen in lid 2) en handelt dus 
in feite slechts over arbeidsovereenkomsten van spelers en de betrokkenheid van 
spelersmakelaars daarbij. 
 
De commissie van beroep is van oordeel dat de woorden “zich te onthouden van activiteiten en 
werkzaamheden voor zover het spelers jonger dan 16 jaar betreft” in het Reglement 
Spelersmakelaars ruim moet worden uitgelegd en dus niet slechts ziet op specifieke 
handelingen inzake makelaarsactiviteiten zoals omschreven in artikel 1 van het Reglement 
Spelersmakelaars, maar op alle activiteiten en werkzaamheden met betrekking tot spelers 
jonger dan 16 jaar. De commissie van beroep meent dat buiten twijfel verheven is dat bedoeld 
artikel is geschreven om spelers onder de 16 jaar te beschermen en ze buiten het circuit van de 
commercie te houden. 
Indien de zienswijze van appellant zou worden nagevolgd – en wel dat activiteiten en 
werkzaamheden alleen maar zou slaan op activiteiten met betrekking tot 
arbeidsovereenkomsten c.a.- zou het bepaalde in artikel 8 lid 1 aanhef en sub d Reglement 
Spelersmakelaars in feite een overbodige bepaling zijn. 
 
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.  
De commissie van beroep is het eens met de aanklager dat spelersmakelaars geen bemoeienis 
met spelers onder de 16 jaar dienen te hebben. 

 
Naar het oordeel van de commissie van beroep is het evident dat appellant zich niet heeft 
onthouden van activiteiten en werkzaamheden met betrekking tot twee spelers onder de 16 
jaar. 
 
Appellant heeft immers meermalen gesproken met (de ouders van) de spelers, waarin adviezen 
zijn gegeven door appellant. 
Door het adviseren van de (ouders van) spelers onder de 16 jaar en het plaatsen van hun 
namen op zijn website, neemt appellant een voorschot op de vertegenwoordiging van de 
spelers wanneer zij de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en verbindt hij hun namen al aan zijn 
onderneming.  
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Op de website van appellant stond ook vermeld dat speler Hendriks heeft gekozen voor verdere 
begeleiding door appellant waaruit eveneens blijkt dat het contact met speler Hendriks en zijn 
ouders voordat de speler 16 jaar was, heeft geresulteerd in een verdere samenwerking. 
 
In het geval van speler Hendriks is de positie die appellant zich vóór de 16

e
 verjaardag van Sam 

Hendriks heeft verworven al tot uiting gekomen in het feit dat de appellant Hendriks binnen één 
week na diens 16

e
 verjaardag, heeft begeleid bij het tekenen van een contract bij betaald 

voetbalorganisatie De Graafschap. Appellant ontvangt blijkens het contract voor die begeleiding 
een vergoeding van De Graafschap in de vorm van een percentage van 7 over het bruto 
basisjaarsalaris van Hendriks gedurende de gehele looptijd van het contract, hetgeen – 
tenminste - neerkomt op een bedrag van  
€ 3.885 bruto. De commissie van beroep acht niet aannemelijk dat appellant deze vergoeding 
heeft verdiend voor het verrichten van activiteiten die enkel liggen in de week tussen de dag 
waarop Sam Hendriks 16 jaar werd en de dag waarop de overeenkomst tussen Hendriks en De 
Graafschap is gesloten. 
 
De commissie van beroep verwerpt derhalve het verweer van appellant inhoudende dat hij zich 
heeft onthouden van activiteiten en werkzaamheden voor zover het spelers jonger dan 16 jaar 
betreft. 
 
9. Strafmodaliteit 
 
De commissie van beroep is van oordeel dat appellant kennelijk weloverwogen heeft 
gehandeld. Het betreft hier een ernstige overtreding van het Reglement Spelersmakelaars. 
Voorts is ter zitting van de commissie van beroep duidelijk geworden dat appellant nog immer 
van oordeel is dat hij juist heeft gehandeld.  
Onder die omstandigheden is de commissie van beroep van oordeel dat niet kan worden 
volstaan met slechts de oplegging van een geldboete. 
  
De commissie van beroep stelt vast dat op grond van het Reglement Spelersmakelaars alleen 
het bondsbestuur bevoegd is een verleende licentie aan een spelersmakelaar in te trekken. De 
commissie van beroep heeft deze bevoegdheid niet. Dat betekent ook dat de commissie van 
beroep niet bevoegd is een aan een spelersmakelaar verleende licentie voorwaardelijk in te 
trekken. 
 
De commissie van beroep stelt voorts vast dat appellant in de functie van gelicentieerd 
spelersmakelaar onderworpen is aan de tuchtrechtspraak krachtens het Reglement 
Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal. Op grond van artikel 22 lid 1 sub g van het Reglement 
Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal kan de straf worden opgelegd van het tijdelijk (of definitief) 
ontzeggen van het recht tot het uitoefenen van één of meer functies. Naar het oordeel van de 
commissie van beroep brengt een redelijke uitleg van het woord “functie” met zich dat 
daaronder ook moet worden verstaan het beroep van spelersmakelaar.  
 
De commissie van beroep is van oordeel dat aan appellant, naast de door de tuchtcommissie 
opgelegde geldboete van € 5.000,- tevens een voorwaardelijke ontzegging van het uitoefenen 
van zijn functie als spelersmakelaar moet worden opgelegd voor de duur van 6 maanden, met 
een proeftijd van twee jaar, mede om appellant ervan te weerhouden in de toekomst weer in de 
fout te gaan. 
 
10. De kwalificatie 
 
Het bewezenverklaarde levert op een overtreding van artikel 19 van het Reglement 
Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal juncto artikel 8 lid 1 sub d. van het Reglement 
Spelersmakelaars. 
 
11. De beslissing 
 
De commissie van beroep bevestigt de beslissing van de tuchtcommissie waartegen het beroep 
is ingesteld met uitzondering van de strafmaat en vernietigt de beslissing in zoverre. 
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Bewezen wordt verklaard hetgeen onder 6. is vermeld. 
 
Het bewezenverklaarde is strafbaar zoals onder 10. is omschreven. 
 
Appellant is terzake strafbaar en wordt, opnieuw rechtdoende, met ingang van 29 augustus 
2011 veroordeeld tot een geldboete van € 5.000,- (zegge vijfduizend euro) en daarnaast een 
geheel voorwaardelijke ontzegging van het recht tot het uitoefenen van de functie van 
spelersmakelaar voor de duur van 6 (zes) maanden met een proeftijd van 2 (twee) jaar. 
 
Appellant wordt veroordeeld in de kosten van zowel eerste aanleg als beroep; in beroep 
begroot op € 275,- (zegge tweehonderdvijfenzeventig euro).   
 
Aldus beslist op 29 augustus 2011 door mrs. M.P. Nan, voorzitter, R. de Groot en J.B.H. Röben, 
leden, bijgestaan door mr. N. Kok, secretaris. 


