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Uitspraak van de reglementscommissie van de KNVB als genoemd in artikel 33 lid 2 onder a van 

de Statuten (nr. 60) 
 
 
De reglementscommissie  
 
De agendacommissie van de verenigingsraad amateurvoetbal heeft bij e-mail van 3 februari 2014 aan de 
reglementscommissie gevraagd om uitleg van artikel 17, zevende en achtste lid, van het Reglement 
Amateurvoetbal, in het bijzonder of de Coöperatieve Vereniging Topklasse (CVT) aangemerkt moet 
worden als een aan de KNVB gelieerde belangenorganisatie. Het komt de agendacommissie voor dat het 
lidmaatschap van de verenigingsraad amateurvoetbal onverenigbaar is met een bestuurlijke functie bij de 
CVT. Tezamen met de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen en de Vereniging Centraal 
Orgaan Hoofdklassen overlegt de CVT bijvoorbeeld over de eventuele verplichte promotie/degradatie 
Topklasse-Eerste Divisie. Verder spreekt een vertegenwoordiging van de CVT ook met een delegatie van 
het bestuur amateurvoetbal over toepassing van diverse zaken/randvoorwaarden die de Topklasse 
betreffen. 
 
 
Overwegende  
 
Artikel 17, zevende lid, van het Reglement Amateurvoetbal luidt, voor zover hier relevant: “Met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 37 lid 4 van de Statuten geldt dat het lidmaatschap van de 
verenigingsraad amateurvoetbal onverenigbaar is met een bestuurlijke functie binnen een aan de KNVB 
gelieerde belangenorganisatie.” 
 
In de reglementen wordt niet gedefinieerd wat onder een aan de KNVB gelieerde belangenorganisatie 
moet worden verstaan. Betoogd zou kunnen worden dat hieronder alleen organisaties vallen die in de 
reglementen van de KNVB worden genoemd, zoals de BAVV (Belangenorganisatie Amateur 
Voetbalverenigingen), NKS (Nederlandse Katholieke Sportbond Voetbal), COVS (Centrale Organisatie 
Van Voetbal Scheidsrechters) en VVON (Vereniging Van Oefenmeesters in Nederland). De 
reglementscommissie is echter van oordeel dat feitelijk moet worden beoordeeld of een organisatie moet 
worden aangemerkt als een aan de KNVB gelieerde belangenorganisatie. Dit geldt te meer daar niet 
duidelijk is waarom de ene organisatie wel en de andere niet in de reglementen wordt genoemd, terwijl 
feitelijk sprake kan zijn van gelijksoortige organisaties wat betreft de relatie tot de KNVB.  
 
Volgens de inschrijving van de CVT bij de Kamer van Koophandel houdt de CVT zich bezig met de 
volgende activiteiten: “Belangenbehartiging van haar leden in het algemeen, de gemeenschappelijke 
commerciële belangen in het bijzonder, waaronder het sluiten van overeenkomsten met derden, alsmede 
het optreden als werkgeversvertegenwoordiging bij collectieve arbeidsovereenkomst-onderhandelingen.” 
 
De CVT omschrijft haar eigen activiteiten in diverse berichten

1
 aldus: “De belangrijkste doelstelling van de 

CV is de belangenbehartiging van de aangesloten clubs in sportieve en financiële zin en van de 
commerciële belangen in het bijzonder. De CV Topklasse treedt namens de clubs uit de Topklassen 
zaterdag en zondag op als belangenvereniging en werkgeversorganisatie. De belangrijkste 
aandachtspunten hierin zijn het optreden als gesprekspartner namens de Topklasse met de KNVB, het 
collectief vermarkten van het merk Topklasse en het optreden als werkgeversorganisatie als het gaat om 
een CAO-regeling voor contractspelers.” 
 

                                                 
1
 o.a. http://topklasse.com/cvt/ ; http://www.topklasser.nl/nl/nieuws-topklasse-zaterdag/3022-cv-topklasse-lanceert-

website 
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Op grond van deze omschrijvingen is de reglementscommissie van oordeel dat de CVT aangemerkt moet 
worden als een aan de KNVB gelieerde belangenorganisatie. De leden van de CVT zijn de clubs in de 
Topklasse, die alle KNVB-lid zijn. De CVT heeft als doelstelling de belangen van haar leden te behartigen 
en in dat kader o.a. op te treden als gesprekspartner met de KNVB.  
 
De strekking van artikel 17, zevende lid, van het Reglement Amateurvoetbal is dat een lid van de 
verenigingsraad vrij en onafhankelijk dient te functioneren in het belang van het totale amateurvoetbal. 
De CVT streeft een beperkter belang na, te weten de sportieve, commerciële en werkgeversbelangen 
van de Topklasse clubs. Ten aanzien van een lid van de verenigingsraad die tevens bestuurslid is van de 
CVT, zou derhalve de vereiste onafhankelijkheid onder druk komen te staan. 
 
Door de agendacommissie is nog verwezen naar artikel 17, achtste lid, van het Reglement 
Amateurvoetbal. Dit artikellid is bij besluit van de algemene vergadering amateurvoetbal van 7 december 
2013 komen te vervallen. Bij besluit van de bondsvergadering KNVB van 16 december 2013 is een nieuw 
artikel 37 aan de Statuten toegevoegd. Artikel 37, eerste lid, van de Statuten luidt, voor zover hier 
relevant: “Een functie in de wetgevende macht is voorts onverenigbaar met een betaalde of onbetaalde 
(neven-)functie/werkzaamheid die naar het oordeel van de desbetreffende vergadering kan meebrengen 
dat het belang van de KNVB en/of de desbetreffende sectie niet met de vereiste integriteit en/of 
objectiviteit wordt nagestreefd.” De verenigingsraad amateurvoetbal behoort tot de wetgevende macht 
van de KNVB. Het is eventueel aan deze vergadering om te besluiten of een lidmaatschap van de 
verenigingsraad verenigbaar is met een bestuurlijke functie binnen de CVT in verband met de 
nagestreefde objectiviteit.  
  
 
Uitspraak doende  
 
De CVT moet als een aan de KNVB gelieerde belangenorganisatie als bedoeld in artikel 17, zevende lid, 
van het Reglement Amateurvoetbal worden beschouwd. 
 
Aldus uitgesproken door de reglementscommissie op 19 februari 2014,  
 
mr. D. de Loor, voorzitter  
mr. N.J. Batelaan  
mr. B.L.A. van Drunen  
mr. P.W.A. van Geloven  
dr. mr. S.F.H. Jellinghaus  
prof. mr. W.J.M. van Veen 


