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Inhoudsindicatie
FC Dordrecht vordert schorsing van het besluit van de licentiecommissie van de
KNVB van 7 april 2011 om aan FC Dordrecht een waarschuwing te verstrekken
en 3 winstpunten in mindering te brengen en de beslissing van de beroepscommissie
van 4 mei 2011, waarbij de beslissing van de licentiecommissie is bevestigd. FC
Dordrecht legt aan haar vorderingen ten grondslag dat de beroepscommissie blijk
heeft gegeven van vooringenomenheid jegens haar, dat haar ten onrechte twee
sancties zijn opgelegd, dat sprake is van slechts één overtreding in plaats van twee
en dat de opgelegde sancties disproportioneel zijn. De voorzieningenrechter is
voorshands van oordeel dat de door FC Dordrecht aangevoerde gronden de
vorderingen niet kunnen dragen en wijst het door FC Dordrecht gevorderde af.
Vindplaatsen

Rechtspraak.nl

Uitspraak
vonnis
RECHTBANK UTRECHT

Sector Civiel
Handelskamer

zaaknummer / rolnummer: 306115 / KG ZA 11-443
Vonnis in kort geding van 6 mei 2011
in de zaak van

de stichting
FC DORDRECHT,
gevestigd te Dordrecht,
eiseres,
advocaat mr. A.H.F. Kluwen,

tegen

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND,
gevestigd te Zeist,
gedaagde,
advocaat mr. H.J.A. Knijff.

Partijen zullen hierna FC Dordrecht en de KNVB genoemd worden.
1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de op 4 mei 2011 per e-mail toegezonden niet-betekende dagvaarding met producties 1 tot en met 5
- de op 5 mei 2011 door FC Dordrecht per e-mail toegezonden productie 6
- de op 6 mei 2011 van de KNVB ontvangen producties 1 tot en met 6
- de mondelinge behandeling van 6 mei 2011, waarbij de KNVB vrijwillig is verschenen
- de pleitnota van FC Dordrecht
- de pleitnota van de KNVB.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.
1.3. In verband met de spoedeisendheid van de zaak is op 6 mei 2011 vonnis uitgesproken. Het
onderstaande vormt hiervan de nadere schriftelijke uitwerking en is op 20 mei 2011 vastgesteld.
2. De feiten
2.1. FC Dordrecht is een betaald voetbal organisatie, hierna: “bvo”, en lid van de KNVB. FC Dordrecht
neemt deel aan de Jupiler league, een door de KNVB georganiseerde betaald voetbal competitie.
2.2. De licentiecommissie van de KNVB, hierna: “de licentiecommissie”, ziet toe op de naleving van de
licentie-eisen door de licentiehouders. De licentie-eisen zijn vastgelegd in het licentiereglement van de
KNVB, hierna: “het licentiereglement”. De inhoud van het licentiereglement luidt – voor zover hier van
belang – als volgt:

“(…)
Artikel 6 - Mondelinge behandeling van de beroepszaak
1. Indien de betrokken licentiehouder daarom schriftelijk verzoekt, wordt, tenzij de beroepscommissie
een mondelinge behandeling niet noodzakelijk acht, een zaak mondeling behandeld. (…)
2. In geval van een mondelinge behandeling bepaalt de beroepscommissie datum, uur en plaats
waarop dit zal geschieden.
(…)

Artikel 11 - Maatregelen en sancties

(…)
9. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel, kan het bij een plan van aanpak behorend
sanctietraject voorzien in het achtereenvolgens opleggen van één of meer van de volgende sancties
indien de licentiehouder niet aan diens daarin vastgelegde verplichtingen voldoet.
a. een publieke waarschuwing op een nader door de licentiecommissie te bepalen wijze;
b. aftrek van telkens 3 wedstrijdpunten tot maximaal 9 wedstrijdpunten per seizoen, met dien
verstande dat, - indien een sanctie eerst onherroepelijk is geworden nadat de laatste wedstrijd in de
reguliere competitie van dat seizoen is gespeeld, de wedstrijdpunten in mindering worden gebracht bij
aanvang van het eerst volgende seizoen;
c. intrekking van de licentie.
(…)”

2.3. FC Dordrecht is door de licentiecommissie aan de hand van de door FC Dordrecht verstrekte
financiële gegevens en een financieel ratingsysteem ingedeeld in categorie I (onvoldoende). Op grond
hiervan is FC Dordrecht de verplichting opgelegd een plan van aanpak op te stellen, dat er in moet
voorzien dat FC Dordrecht binnen drie jaar na de indeling in categorie I in categorie II (voldoende) of
III (goed) terecht komt. FC Dordrecht heeft een plan van aanpak ter goedkeuring aan de
licentiecommissie voorgelegd. Dit plan van aanpak bevat concrete prestaties, waaraan FC Dordrecht
op de daarvoor vastgestelde tijdstippen dient te voldoen.
2.4. De licentiecommissie heeft het plan van aanpak van FC Dordrecht in haar vergadering van 4
oktober 2010 goedgekeurd. Per brief van 7 oktober 2010 heeft de licentiecommissie FC Dordrecht van
de goedkeuring van het plan van aanpak op de hoogte gebracht en aan deze goedkeuring vijf
normstellingen en een sanctietraject verbonden. De brief van 7 oktober 2010 van de licentiecommissie
luidt – voor zover hier van belang – als volgt:

“(…)
Normen:
Teneinde de doelstelling, zijnde een structurele indeling van de financiële positie van uw bvo in
categorie II of III, binnen de in het plan van aanpak gestelde tijdsspanne te kunnen realiseren, dient
uw bvo aan de volgende normen te voldoen.

a. (…)
b. De licentiehouder dient uiterlijk 1 maart 2011 de gecertificeerde halfjaar-/prognosecijfers 2010/’11,
opgesteld conform de Richtlijn verslaggeving KNVB modelstaten, aan de licentiecommissie aan te
bieden, waarbij de omzet food & beverage over het eerste halfjaar, overeenkomstig het door de
licentiecommissie goedgekeurd plan van aanpak, minimaal EUR 285.000,- bedraagt;
c. De licentiehouder dient uiterlijk 1 maart 2011 aan te tonen dat de liquiditeitspositie per 31
december 2010 overeenkomstig het plan van aanpak minmaal EUR 48.000,- bedraagt;
d. (…)
e. (…)
(…)

Sanctietraject
De licentiecommissie verbindt aan dit plan van aanpak het volgende sanctietraject ex. artikel 11 lid 9

van het Licentiereglement.

1. Bij een eerste verzuim zal krachtens artikel 11 lid 9 onder a van het Licentiereglement uw bvo een
publieke waarschuwing opgelegd krijgen. Tevens zal de licentiecommissie, voor zover van toepassing,
de nieuwe uiterste termijn vaststellen waarbinnen uw bvo alsnog moet voldoen aan de voor het
desbetreffende meetpunt gestelde norm;
2. Bij een tweede, derde of vierde verzuim voorziet het sanctietraject krachtens artikel 11 lid 9 onder b
van het Licentiereglement in de aftrek van 3 winstpunten tot maximaal 9 winstpunten per seizoen.
Tevens zal de licentiecommissie, voor zover van toepassing, de nieuwe uiterste termijn vaststellen
waarbinnen uw bvo alsnog moet voldoen aan de voor het desbetreffende meetpunt gestelde norm;
(…)”
2.5. Per brief van 7 april 2011 heeft de licentiecommissie aan FC Dordrecht bericht dat FC Dordrecht
niet heeft voldaan aan de in deze brief genoemde normen a. en b. – welke gelijk zijn aan de normen
b. en c. van de brief van 7 oktober 2010 – en dat zij op grond hiervan aan FC Dordrecht een publieke
waarschuwing verstrekt en drie winstpunten in mindering brengt. De brief van 7 april 2011 luidt – voor
zover hier van belang – als volgt:

“(…)
De licentiecommissie stelt vast dat FC Dordrecht niet heeft voldaan aan de beiden genoemde normen.

Overeenkomstig het sanctietraject als bedoeld in artikel 11 lid 9 sub b van het Licentiereglement dat in
het plan van aanpak van uw bvo is opgenomen, besluit de Licentiecommissie voor het niet voldoen
aan de normen met termijnstelling 1 maart 2011 tot het verstrekken van een publieke waarschuwing
en het in aftrek brengen van drie winstpunten, zijnde de sanctie die de licentiecommissie oplegt ter
zake het voor de eerste en tweede keer niet voldoen aan een norm.
(…)”
2.6. Op 19 april 2011 heeft de heer [A], secretaris van de beroepscommissie licentiezaken, hierna: “de
beroepscommissie”, per e-mail aan de heer [X] van FC Dordrecht bericht dat indien FC Dordrecht tijdig
beroep aantekent tegen het besluit van de licentiecommissie, de beroepscommissie de zaak
mondeling zal behandelen op 28 april 2011.
2.7. FC Dordrecht heeft bij brief van 20 april 2011 beroep aangetekend bij de beroepscommissie tegen
het besluit van de licentiecommissie van 7 april 2011.
2.8. Op 2 mei 2011 heeft de mondelinge behandeling van het beroep plaatsgevonden en op 4 mei
2011 heeft de beroepscommissie het besluit van de licentiecommissie bevestigd en het beroep van FC
Dordrecht ongegrond verklaard.
3. Het geschil

3.1. FC Dordrecht vordert bij vonnis in kort geding – uitvoerbaar bij voorraad – om:
I. de beslissing van 7 april 2011 van de licentiecommissie om aan FC Dordrecht een publieke
waarschuwing te verstrekken en drie wedstrijdpunten in aftrek te brengen en de beslissing van de
beroepscommissie van 4 mei 2011, waarbij de beslissing van de licentiecommissie is bevestigd, te
schorsen;
II. te bepalen dat de onder I. verzochte schorsing in stand zal worden gehouden totdat in een

bodemprocedure onherroepelijk is beslist over de vernietiging van de hiervoor genoemde beslissingen
van de licentiecommissie en de beroepscommissie, met bepaling dat de dagvaarding in die
bodemprocedure binnen 6 weken na het in deze zaak te wijzen vonnis dient te worden uitgebracht;
III. de KNVB te veroordelen in de kosten van dit geding, een bedrag voor de advocaat van FC
Dordrecht daaronder begrepen.

3.2. De KNVB voert verweer.
3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4. De beoordeling

4.1. Vooropgesteld wordt dat met betrekking tot een besluit van een orgaan van een rechtspersoon
slechts een voorlopige voorziening getroffen kan worden, indien het in hoge mate waarschijnlijk is dat
de bodemrechter het betreffende besluit zal vernietigen. Artikel
2:15 BW bepaalt dat een besluit van een orgaan van een rechtspersoon (in een bodemzaak) kan
worden vernietigd als deze is genomen in strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot
stand komen van besluiten regelen of in strijd met de redelijkheid en billijkheid als bedoeld in artikel
2:8 BW of in strijd met een reglement. Of een vernietigingsgrond aanwezig is, zal in kort geding
slechts marginaal getoetst kunnen worden.

4.2. FC Dordrecht legt aan haar vorderingen ten grondslag dat de beroepscommissie blijk heeft
gegeven van vooringenomenheid jegens FC Dordrecht, dat ten onrechte aan FC Dordrecht twee
sancties zijn opgelegd, dat slechts sprake is van één overtreding en dat de opgelegde sancties
disproportioneel zijn. De stellingen van FC Dordrecht zullen in het onderstaande achtereenvolgens
besproken worden.

Vooringenomenheid
4.3. FC Dordrecht stelt dat de beroepscommissie blijk heeft gegeven van vooringenomenheid tegen
haar en dat de beroepscommissie zich om die reden had dienen te verschonen van de behandeling
van het beroep van FC Dordrecht. De beroepscommissie heeft namelijk in strijd gehandeld met artikel
6 lid 1 van het licentiereglement door (op verzoek van de bestuurssecretaris van het bestuur betaald
voetbal van de KNVB, de heer [B]) reeds op 19 april 2011 een datum voor de mondelinge behandeling
van het beroep van FC Dordrecht te bepalen (zie 2.6), dus nog voordat FC Dordrecht op 20 april 2011
beroep had ingesteld. Door het op deze wijze bepalen van de datum van de mondelinge behandeling
heeft de KNVB bewerkstelligd dat de aftrek van punten nog in dit seizoen haar effect zou hebben. Aan
de besluiten van de licentiecommissie en de beroepscommissie kleven ernstige formele bezwaren op
grond waarvan deze in een bodemprocedure niet in stand zullen blijven, aldus FC Dordrecht.

4.4. De KNVB voert hier – onder meer – tegen aan dat de heer [B] de secretaris van de
beroepscommissie de suggestie heeft gedaan om de zaak zo voortvarend mogelijk te behandelen,
omdat de beroepscommissie het belangrijk vond dat alle betrokkenen zouden weten waar ze aan toe
waren in deze cruciale fase van de competitie. Hierbij speelde een rol dat veel bvo’s kritiek hadden
geuit over het feit dat een aantal overtredingen uit het vorige seizoen– waarbij winstpunten in
mindering waren gebracht – pas aan het begin van het huidige seizoen werden geëffectueerd,
waardoor een aantal bvo’s met een negatief aantal punten aan het huidige competitieseizoen is
begonnen en dat een werkgroep onder voorzitterschap van prof. Dr. [Y], hierna: “de werkgroep”, de
KNVB heeft aanbevolen de termijn tussen het begaan van een overtreding en het effectueren van de
sanctie die daarop is gesteld te verkorten, aldus de KNVB.

4.5. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat de KNVB niet conform artikel 6 lid 1 van
het licentiereglement heeft gehandeld door een datum voor de mondelinge behandeling te bepalen
zonder een verzoek daartoe van FC Dordrecht af te wachten. In een bodemprocedure zal aan de hand
van een belangenafweging – waarbij artikel 2:8 BW een rol speelt – beoordeeld dienen te worden of
van een zodanige schending van het licentiereglement sprake is dat vernietiging van het besluit van
de beroepscommissie dient te volgen. Nu zonder een nadere toelichting – die ontbreekt – uit het niet
naleven van artikel 6 lid 1 van het licentiereglement echter niet is af te leiden dat de
beroepscommissie niet meer onpartijdig over de inhoud van het beroep van FC Dordrecht kon
beslissen en de KNVB heeft gehandeld conform de aanbevelingen van de werkgroep naar aanleiding
van de door de bvo’s geuite kritiek, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat het niet in
hoge mate waarschijnlijk is dat de bodemrechter tot het oordeel komt dat de KNVB bij een afweging
van alle betrokken belangen naar redelijkheid en billijkheid niet tot deze handelswijze had kunnen
komen en dat de bodemrechter het besluit van de beroepscommissie aldus zal vernietigen. De
hierboven besproken grond kan aldus niet tot toewijzing van de vorderingen van FC Dordrecht leiden.

Aantal sancties
4.6. FC Dordrecht stelt dat de KNVB de sancties niet op de juiste wijze aan haar heeft opgelegd, nu
beide sancties tegelijkertijd (met verwijzing naar artikel 11 lid 9 sub b van het licentiereglement) zijn
toegekend. De wedstrijdpunten konden echter slechts in mindering worden gebracht (op grond van
artikel 11 lid 9 sub b van het licentiereglement) nádat op een eerder moment een publieke
waarschuwing was opgelegd (op grond van artikel 11 lid 9 sub a van het licentiereglement). Dit blijkt
uit het woord “achtereenvolgens” uit artikel 11 lid 9. Nu de licentiecommissie heeft nagelaten FC
Dordrecht eerst te sanctioneren conform artikel 11 lid 9 sub a van het licentiereglement, komt zij aan
het bepaalde in sub b niet toe.
Het tegelijkertijd opleggen van de twee sancties is dus in strijd met artikel 11 lid 9 van het
licentiereglement. Dat artikel 11 lid 9 niet de mogelijkheid biedt om twee sancties tegelijkertijd op te
leggen, blijkt ook uit de ratio van de eerste sanctie (de publieke waarschuwing). Deze is er immers op
gericht om een bvo in de gelegenheid te stellen een volgende overtreding te voorkomen, hetgeen niet
mogelijk is indien twee sancties tegelijkertijd worden opgelegd. Nu door het opleggen van twee
sancties in strijd is gehandeld met artikel 11 lid 9 van het licentiereglement kleven ernstige formele
bezwaren aan de besluiten van de licentiecommissie en de beroepscommissie en zullen deze besluiten
in een bodemprocedure niet in stand blijven, aldus FC Dordrecht.

4.7. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel, zoals de KNVB ook heeft betoogd, dat de
KNVB beide sancties tegelijkertijd op mocht leggen. In de tekst van artikel 11 lid 9 staat immers: “het
achtereenvolgens opleggen van één of meer van de volgende sancties” (zie 2.2). Hieruit volgt naar
het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter dat de KNVB de sancties als genoemd in artikel 11
lid 9 sub a en sub b inderdaad in de daar genoemde volgorde dient op te leggen – hetgeen de KNVB
ook heeft gedaan – maar niet dat zij deze sancties op verschillende (elkaar opvolgende) momenten
dient op te leggen. Er mogen immers ook méér sancties worden opgelegd. De voorzieningrechter
begrijpt hieruit dat méér sancties op eenzelfde moment mogen worden opgelegd. De
voorzieningenrechter beschouwt het feit dat de KNVB in haar brief van 7 april 2011 niet artikel 11 lid 9
sub a heeft genoemd als een kennelijke verschrijving. Voorshands oordelend is de
voorzieningenrechter van oordeel dat het niet in hoge mate waarschijnlijk is dat een bodemrechter de
besluiten van de licentiecommissie en de beroepscommissie in strijd zal achten met artikel 11 lid 9 van
het licentiereglement en dat de bodemrechter het besluit van de beroepscommissie zal vernietigen. De
hierboven besproken grond kan aldus niet tot toewijzing van de vorderingen van FC Dordrecht leiden.

Aantal overtredingen
4.8. Tussen partijen is niet in geschil dat FC Dordrecht niet heeft voldaan aan zowel normstelling b.
(food & beverage-omzet) als aan normstelling c. (liquiditeitspositie), zoals weergegeven in de brief van
7 oktober 2010 van de licentiecommissie (zie 2.4). FC Dordrecht stelt zich echter op het standpunt dat

het niet voldoen aan deze twee normstellingen in het specifieke geval van FC Dordrecht leidt tot één
overtreding van het plan van aanpak in plaats van twee, zoals de KNVB als uitgangspunt neemt, nu
het niet behalen van normstelling b. rechtstreeks tot gevolg heeft dat normstelling c. niet is gehaald.
Nu er slechts sprake is van één overtreding had de KNVB FC Dordrecht slechts één sanctie mogen
opleggen, te weten een publieke waarschuwing. Door twee sancties op te leggen heeft de KNVB
artikel 11 lid 9 van het licentiereglement onjuist uitgelegd en onjuist toegepast op grond waarvan de
bodemrechter de besluiten van de licentiecommissie en de beroepscommissie zal vernietigen, aldus FC
Dordrecht.

4.9. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel, zoals de KNVB ook heeft aangevoerd, dat het
bestaan van een verband tussen de twee normstellingen er niet automatisch toe leidt dat indien de
ene normstelling niet wordt gehaald de andere dus ook niet gehaald zal worden. Er kunnen immers
ook andere factoren van invloed op de liquiditeitspositie zijn dan slechts de (tegenvallende) food &
beverage-omzet. Daarbij heeft de KNVB voldoende aannemelijk gemaakt dat zij er belang bij heeft om
beide normstellingen afzonderlijk op te leggen, nu FC Dordrecht dit seizoen voor het eerst de horeca
in eigen beheer zou uitbaten en FC Dordrecht in haar plan van aanpak heeft aangegeven dat er een
structureel tekort aan liquiditeiten bestaat. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is
het niet in hoge mate waarschijnlijk dat een bodemrechter oordeelt dat de KNVB het licentiereglement
niet juist heeft uitgelegd c.q. toegepast en dat de bodemrechter de besluiten van de licentiecommissie
en beroepscommissie op die grond zal vernietigen. De hierboven besproken grond kan aldus niet tot
toewijzing van de vorderingen van FC Dordrecht leiden.

Disproportionaliteit
4.10. FC Dordrecht stelt dat de sancties die de licentiecommissie heeft opgelegd disproportioneel zijn.
Deze sancties hebben immers tot gevolg dat FC Dordrecht niet mee kan doen aan de nacompetitie en
daardoor geen kans maakt op promotie, met alle (financiële) gevolgen van dien, terwijl FC Dordrecht
geen essentiële financiële fouten heeft begaan. Sterker nog, op sommige punten die zijn opgenomen
in het plan van aanpak heeft FC Dordrecht juist beter gescoord dan verwacht. FC Dordrecht heeft
geen financiële problemen en zal naar alle waarschijnlijkheid gewoon aan de andere normstellingen
uit het plan van aanpak kunnen voldoen, aldus FC Dordrecht.

4.11. De KNVB voert hier tegen aan dat het moment van de strafoplegging de sanctie niet
disproportioneel maakt. Immers, indien de drie winstpunten aan het begin of in het midden van de
competitie in mindering zouden zijn gebracht, zou dit tot dezelfde gevolgen hebben geleid. Bovendien
betwist de KNVB dat FC Dordrecht geen financiële problemen heeft en alle verdere normstellingen
naar alle waarschijnlijkheid zal gaan halen. In tegendeel, aldus de KNVB.
4.12. Hiervoor is de voorzieningenrechter tot het voorlopig oordeel gekomen dat de KNVB de sancties
op de juiste wijze heeft opgelegd. De sancties zijn opgelegd naar aanleiding van de door FC Dordrecht
niet-behaalde normstellingen, welke zijn gebaseerd op het door FC Dordrecht zelf opgestelde plan
van aanpak. De KNVB heeft daarnaast aannemelijk gemaakt dat de sancties in het licht van de
financiële situatie van FC Dordrecht noodzakelijk waren. Hoewel de voorzieningenrechter begrijpt dat
FC Dordrecht een sportief en financieel belang heeft bij deelname aan de nacompetitie, zijn naar het
voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter door haar geen bijzondere omstandigheden
aangevoerd die maken dat de gevolgen van de door de KNVB opgelegde sancties onaanvaardbaar
zijn. Naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter is het daarom niet in hoge mate
waarschijnlijk dat een bodemrechter de besluiten van de licentiecommissie en beroepscommissie op
die grond zal vernietigen. Ook deze grond kan dus niet tot toewijzing van de vorderingen van FC
Dordrecht leiden.

Conclusie

4.13. Nu de door FC Dordrecht aangevoerde gronden de vorderingen niet kunnen dragen (zie 4.5, 4.7,
4.9 en 4.12), worden de vorderingen van FC Dordrecht afgewezen.
Proceskosten

4.14. FC Dordrecht zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.
De kosten aan de zijde van de KNVB worden begroot op:
- vast recht EUR 568,00
- salaris advocaat 816,00
Totaal EUR 1.384,00

5. De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1 wijst de vorderingen af,
5.2 veroordeelt FC Dordrecht in de proceskosten, aan de zijde van de KNVB tot op heden begroot op
EUR 1.384,00,
5.3 verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.M. Eelkema en in het openbaar uitgesproken op 6 mei 2011.?
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Sponsorovereenkomst. Mededingingsrecht. Vrij verkeer van diensten.
Onrechtmatig handelen.
De Nederlandse Badminton Bond (NBB) heeft vanaf 1 januari 2010 een
exclusieve sponsorovereenkomst met Yonex, een Japanse producent van
badmintonartikelen. NBB is uit hoofde daarvan verplicht om de spelers van de
nationale badmintonselectie met kleding en materiaal van Yonex te laten spelen.
Spelers die niet voor Yonex kiezen mogen volgens het huidige beleid van NBB
geen deel uitmaken van de nationale selectie en op landenteamtoernooien niet
spelen met een racket met het logo van hun individuele sponsor.
Dunlop en RSL (concurrenten van Yonex), vier spelers die tot de absolute top in
Nederland behoren (van wie er drie door Dunlop worden gesponsord en een door
Forza) en een junior speelster (indirect gesponsord door Dunlop) vorderen NBB te
verbieden de overeenkomst met Yonex uit te voeren dan wel NBB te veroordelen
de spelers niet te hinderen bij de uitvoering van hun sponsorovereenkomsten.
Dunlop, RSL en de spelers vorderen ook schadevergoeding van NBB.
De rechtbank verwerpt de stelling van eisers dat de overeenkomst met Yonex op
grond van mededingingsrecht (artikel 6 Mw / 101 VWEU dan wel artikel 24 Mw)
nietig is. De rechtbank verwerpt ook de stelling van eisers dat het beleid van NBB
een beperking is op het vrij verrichten van diensten (artikel 56 VWEU). De
rechtbank volgt verder de stelling van eisers niet dat NBB onrechtmatig handelt
omdat de topspelers niet meer vrij zijn in het kiezen van de voor hun topprestatie
benodigde badmintonracket dan wel omdat NBB inbreuk maakt op het recht van
de topspelers om hun populariteit te verzilveren. De rechtbank wijst de door de
spelers gevorderde schadeschadevergoeding af.
De rechtbank volgt wel de stelling van eisers dat NBB onrechtmatig heeft
gehandeld en handelt, omdat NBB (top)spelers heeft aangezet en nog steeds
aanzet tot wanprestatie jegens de sponsors van die spelers. De rechtbank
veroordeelt NBB daarom en omdat drie van de vijf spelers al een
sponsorovereenkomst hadden voordat het beleid van NBB bekend werd, die drie
spelers toe te staan om, indien zij zich daarvoor in sportief opzicht kwalificeren, op
landenteamtoernooien te spelen met een badmintonracket met het logo van het
merk van hun sponsor zolang hun huidige sponsorovereenkomst (zonder
verlenging) nog voortduurt. Ook wijst de rechtbank schadevergoeding aan Dunlop
en RSL toe (nader op te maken bij staat) op de grond dat NBB spelers heeft

aangezet en nog steeds aanzet tot wanprestatie jegens hen.
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Vonnis van 30 november 2011
in de zaak van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht
DUNLOP SLAZENGER INTERNATIONAL LTD.,
gevestigd te Shirebrook, Verenigd Koninkrijk,
2. [eiser sub 2],
handelende onder de naam Sportak en onder de naam RSL Nederland,
gevestigd te [vestigingsplaats],
3. [eiser sub 3],
wonende te [woonplaats],
4. [eiser sub 4],
wonende te [woonplaats],
5. [eiser sub 5],
wonende te [woonplaats],
6. [eiseres sub 6],
wonende te [woonplaats], Denemarken,
7. [eisers sub 7],
beiden wonende te [woonplaats],
in hoedanigheid van vertegenwoordigers van de minderjarige [minderjarige], wonende te
[woonplaats],
eisers,
advocaten mr. J.J. Feenstra te Amsterdam en mr. H.T. ten Have te Amsterdam,

tegen

de vereniging
NEDERLANDSE BADMINTON BOND,
gevestigd te Nieuwegein,
gedaagde,
advocaat mr. H.J.A. Knijff te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Dunlop c.s. (alle eisers), Dunlop (eiseres sub 1), RSL (eiser sub 2), [eiser sub 3]
(eiser sub 3), [eiser sub 4] (eiser sub 4), [eiser sub 5] (eiser sub 5), [eiseres sub 6] (eiseres sub 6),
[eisers sub 7] ([minderjarige]; de materiële procespartij die door eisers sub 7 wordt
vertegenwoordigd), De Spelers (eisers sub 2 t/m 6 en [eisers sub 7]) en NBB (gedaagde) worden
genoemd.
1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding
- de conclusie van antwoord
- de conclusie van repliek
- de conclusie van dupliek
- akte houdende uitlating en overlegging producties zijdens Dunlop c.s.
- de pleidooien en de ter gelegenheid daarvan overgelegde stukken.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.
2. De feiten
2.1. NBB heeft volgens zijn statuten als doel de badmintonsport te bevorderen en geeft leiding aan de
badmintonsport in Nederland. NBB bepaalt welke spelers worden toegelaten tot de (Nederlandse)
nationale selecties van de badmintonsport (hierna in enkelvoud: de nationale selectie). De Spelers zijn
lid van NBB en in die hoedanigheid in beginsel gebonden aan de statuten en het beleid van NBB.
2.2. Dunlop produceert badmintonrackets met de merknaam Carlton. Dunlop heeft met topspelers,
onder wie [eiser sub 3], [eiser sub 4] en [eiser sub 5], een individuele sponsorovereenkomst gesloten.
De overeenkomst met [eiser sub 3] loopt vanaf juli 2008 tot juli 2013, die met [eiser sub 4] vanaf
januari 2009 tot januari 2013 en die met [eiser sub 5] vanaf januari 2010 tot januari 2013. [eiser sub
3], [eiser sub 4] en [eiser sub 5] hebben tot 1 januari 2010 jarenlang tot de nationale selectie
behoord.
2.3. RSL produceert badmintonrackets met de merknaam RSL. RSL heeft [A] (hierna: [A]), een
opkomende topspeler, een individuele sponsorovereenkomst gesloten. De overeenkomst van [A] liep
vanaf 1 augustus 2008 tot augustus 2010.
2.4. [eiseres sub 6], een topspeelster, heeft een individuele sponsorovereenkomst gesloten met de
producent van artikelen met de merknaam Forza. Die overeenkomst loopt vanaf oktober 2006 tot april
2013. Ook [eiseres sub 6] heeft tot 1 januari 2010 jarenlang tot de nationale selectie behoord.
2.5. [eisers sub 7], een getalenteerde speelster van 15 jaar, heeft een individuele
sponsorovereenkomst met Dunlop Slazenger Benelux, een onderdeel van Dunlop, gesloten. Die

overeenkomst liep vanaf april 2008 tot april 2011.
2.6. De Spelers zijn op grond van hun sponsorovereenkomsten onder meer verplicht om in zowel
teamtoernooien als individuele toernooien badmintonrackets, schoenen en tas (hierna ook aan te
duiden onder de verzamelterm: materiaal) van hun eigen sponsors te gebruiken.
2.7. De spelers van de nationale selectie, onder wie (tot 1 januari 2010) de Spelers, gebruikten tot 1
januari 2010 op landenteamtoernooien kleding van de sponsor van NBB en materiaal van de
individuele sponsor en bij individuele internationale toernooien zowel kleding als materiaal van de
individuele sponsor. De seniorspelers van de nationale selectie nemen elk jaar deel aan een of twee
landenteamtoernooien en ongeveer vijftien individuele internationale toernooien. De juniorspelers van
de nationale selectie nemen elk jaar deel aan een landenteamtoernooi en ongeveer vijf individuele
internationale toernooien. NBB vergoedt bij alle internationale toernooien de reis- en verblijfkosten
van de spelers van de nationale selectie.
2.8. NBB heeft ter bevordering van de badmintonsport in Nederland twee beleidsplannen opgesteld
die van ambitie getuigen, het Algemeen Beleidspan 2009-2012 en het Beleidsplan Topbadminton
2009-2012. De begroting voor het jaar 2010 van NBB vertoonde, mede in verband met die
beleidsplannen, een tekort van € 100.000,00.
2.9. NBB en de Japanse onderneming Yonex Company Limited (hierna: Yonex) hebben op 20 december
2009 een sponsorovereenkomst gesloten voor de duur van zeven jaar (hierna: de
Sponsorovereenkomst). De Sponsorovereenkomst loopt vanaf 1 januari 2010. Artikel 3 van de
Sponsorovereenkomst verplicht NBB, samengevat, om de spelers van de nationale selectie alle
trainingen en wedstrijden, met uitzondering van de wedstrijden voor de nationale competitie en de
nationale beker, uitsluitend met kleding en materiaal van Yonex te laten spelen. De waarde van de
door Yonex aan NBB in geld en in nature te vergoeden sponsorbijdrage over de gehele looptijd van de
Sponsorovereenkomst bedraagt ongeveer € 3,2 miljoen.

2.10. NBB heeft in verband met de uitvoering van zijn verplichtingen uit de Sponsorovereenkomst
vanaf 1 januari 2010 het beleid gevoerd dat elke speler die deel wil uitmaken van de nationale
selectie en aan de sportieve selectiecriteria daarvoor voldoet met NBB een zogenoemd spelerscontract
sluit (hierna: het spelerscontract). De speler verklaart bij het spelerscontract op toernooien en
trainingen van de nationale selectie uitsluitend gebruik te maken van kleding en materiaal van Yonex.
In het geval een speler het spelerscontract niet sluit en dus die verklaring niet geeft, dan heeft dat
voor die speler tot gevolg dat:
- NBB de speler niet selecteert voor de nationale selectie,
- NBB de speler niet laat deelnemen aan landenteamtoernooien,
- NBB de reis- en verblijfkosten van de speler in verband met individuele internationale toernooien niet
vergoedt (met uitzondering van de reis- en verblijfkosten van de speler in verband met individuele
internationale kampioenschappen, de EK en de WK, die NBB tot maximaal 70% vergoedt),
- NBB de speler niet toestaat op individuele internationale toernooien met badmintonrackets van de
individuele sponsor te spelen,
- NBB de speler niet toestaat om op individuele internationale toernooien dubbel of gemengd te
spelen met een speler van de nationale selectie,
- NBB de speler niet toestaat deel te nemen aan bondstrainingen.

2.11. De Spelers hebben geen spelerscontract met NBB gesloten. Veertien spelers die een individuele
sponsorovereenkomst met Dunlop hadden gesloten, hebben het spelerscontract wel getekend.
2.12. Dunlop, [eiser sub 3], [eiser sub 4] en [eiseres sub 6] hebben in kort geding bij de
voorzieningenrechter van deze rechtbank samengevat gevorderd NBB te veroordelen de Spelers niet

te beperken in de nakoming van hun verplichtingen uit (toekomstige) individuele
sponsorovereenkomsten, de Spelers (zonder negatieve gevolgen) vrij te laten in hun keuze van
kleding en materiaal op toernooien en de Spelers niet anders te behandelen dan spelers die met
materiaal van Yonex spelen, en Yonex te veroordelen dit te gehengen en te gedogen. Die vorderingen
zijn bij vonnis van 10 maart 2010 afgewezen.
2.13. NBB heeft nadien in afwijking van zijn beleid besloten dat alle spelers met een individuele
sponsorovereenkomst die aan de sportieve selectiecriteria voor de nationale selectie voldoen, onder
wie de Spelers, toch met badmintonrackets van hun eigen sponsor mogen deelnemen aan individuele
internationale toernooien en (op verzoek) aan bondstrainingen. NBB heeft daarbij bepaald dat (de
individuele sponsors van) die spelers wel zelf de reis- en verblijfkosten in verband met de individuele
internationale toernooien moeten blijven voldoen.
2.14. NBB heeft daarna, zo is ter gelegenheid van het pleidooi gebleken, voorts in afwijking van zijn
eerdere beleid toegestaan dat de spelers met een individuele sponsorovereenkomst die aan de
sportieve selectiecriteria voor de nationale selectie voldoen, ook aan landenteamtoernooien mogen
deelnemen met het badmintonracket van hun eigen sponsor, mits dat racket neutraal is, dat wil
zeggen op de besnaring geen te promoten logo van die sponsor toont.
3. Het geschil
3.1. Dunlop c.s. vordert, samengevat, zo begrijpt de rechtbank:

I.
primair
? NBB te verbieden om de Sponsorovereenkomst uit te voeren,

subsidiair
? NBB te veroordelen om de Spelers zonder enig sportief of financieel gevolg vrij te laten individuele
sponsorovereenkomsten uit te voeren,
? NBB te verbieden om de Spelers anders te behandelen dan spelers die met materiaal van Yonex
spelen,

meer subsidiair
? NBB te veroordelen om de Spelers zonder enig sportief of financieel gevolg vrij te laten individuele
sponsorovereenkomsten uit te voeren die vóór 1 januari 2010 zijn gesloten,
? NBB te verbieden om de Spelers anders te behandelen dan spelers die met materiaal van Yonex
spelen,

een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom,

II.
? NBB te veroordelen om aan de Spelers de schade te vergoeden die zij hebben geleden doordat NBB
niet langer reis- en verblijfkosten in verband met individuele internationale toernooien aan de Spelers
(volledig) vergoedt,
? NBB te veroordelen om aan Dunlop te vergoeden de schade tot een bedrag van € 148.230,00,
althans een door de rechtbank vast te stellen bedrag, die zij heeft geleden doordat NBB spelers heeft
aangezet tot het plegen van wanprestatie,

? NBB te veroordelen om aan RSL te vergoeden de schade tot een bedrag van € 15.000,00, althans
een door de rechtbank vast te stellen bedrag, die zij heeft geleden doordat NBB spelers heeft
aangezet tot het plegen van wanprestatie,

een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom,

III.
? NBB te veroordelen om aan Dunlop en RSL te vergoeden de omzetschade die zij hebben geleden en
zullen lijden doordat NBB de Spelers heeft aangezet en aanzet tot het plegen van wanprestatie, op te
maken bij staat, en

IV.
? NBB te veroordelen in de kosten van het geding.

3.2. NBB voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader
ingegaan.
4. De beoordeling
4.1. Het gaat in dit geschil hoofdzakelijk (nog) om het antwoord op de vraag of NBB ter uitvoering van
zijn verplichtingen uit de Sponsorovereenkomst de Spelers mag verplichten om op
landenteamtoernooien te spelen met een neutraal badmintonracket in plaats van met een
badmintonracket met een logo van de individuele sponsor.

Mededinging (artikel 6 Mw / artikel 101 VWEU)
4.2. Dunlop c.s. stelt dat de Sponsorovereenkomst van rechtswege nietig is, omdat deze de
mededinging beperkt op de Nederlandse markt voor badmintonrackets. Volgens Dunlop c.s. hebben
andere producenten van badmintonrackets dan Yonex door de Sponsorovereenkomst geen of
onvoldoende reële promotiemogelijkheden meer op die markt.

4.3. Dunlop c.s. beroept zich in dit kader op zowel artikel 6 van de Mededingingswet (Mw) als op
artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). De rechtbank moet
artikel 101 VWEU toepassen in het geval de Sponsorovereenkomst de handel tussen lidstaten van de
Europese Unie ongunstig kan beïnvloeden. Dunlop c.s. draagt daarvan de bewijslast.
4.4. Dunlop c.s. stelt bij dagvaarding dat de Sponsorovereenkomst een interstatelijk effect
bewerkstelligt, maar heeft deze stelling niet voldoende onderbouwd. Het door Dunlop c.s. gestelde
feit dat de Sponsorovereenkomst ongunstige gevolgen heeft voor het optreden van de Spelers in
Europa betekent (zo al juist) nog niet dat in dit kader van een interstatelijk effect kan worden
uitgegaan. Het kader wordt immers gevormd door de door Dunlop c.s. gestelde relevante markt, de
Nederlandse markt voor badmintonrackets. Dunlop c.s. heeft niet gesteld dat de
Sponsorovereenkomst op die markt grensoverschrijdende ongunstige gevolgen heeft. De rechtbank
zal de Sponsorovereenkomst daarom aan artikel 6 Mw toetsen.
4.5. Uit de wetsgeschiedenis van artikel 6 Mw blijkt evenwel dat dit artikel niet beoogt inhoudelijk
strenger of soepeler te zijn dan artikel 101 VWEU. Artikel 6 Mw moet dan ook op vergelijkbare wijze
worden uitgelegd en toegepast als artikel 101 VWEU. Om die reden zijn de regelgeving en de
rechtspraak in het kader van artikel 101 VWEU ook van belang bij toepassing van artikel 6 Mw. De
rechtbank verwijst hierna daarom waar nodig mogelijk ook naar regelgeving van de EG / EU en naar

arresten van het Hof van Justitie van de EG / EU.
4.6. Artikel 6 lid 1 Mw verbiedt overeenkomsten tussen ondernemingen die ertoe strekken of ten
gevolge hebben dat de mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan wordt verhinderd,
beperkt of vervalst. Op grond van artikel 6 lid 1 Mw verboden overeenkomsten zijn op grond van
artikel 6 lid 2 Mw van rechtswege nietig. De partij die stelt dat sprake is van een verboden
overeenkomst in de zin van artikel 6 lid 1 Mw draagt daarvan de bewijslast.
4.7. Dunlop c.s. stelt dat de Sponsorovereenkomst ertoe strekt (tot doel heeft) de mededinging te
beperken.
4.8. De rechtbank volgt deze stelling niet. Volgens vaste rechtspraak moet bij de beoordeling of een
overeenkomst tot doel heeft de mededinging te beperken met name worden gelet op de
bewoordingen en de oogmerken van de overeenkomst alsmede op de economische en juridische
context daarvan (zie bijv. HvJ 4 oktober 2011, Premier League, C 403/08 en C-429//08, r.o. 136). Uit
de tekst van de Sponsorovereenkomst als zodanig blijkt niet dat de Sponsorovereenkomst tot doel
heeft de mededinging te beperken. Het enkele feit dat uit de Sponsorovereenkomst volgt dat Yonex bij
een nationale bond exclusieve promotiemogelijkheden voor haar merk heeft verworven, betekent,
anders dan Dunlop c.s. meent, nog niet dat de Sponsorovereenkomst tot doel heeft de mededinging
te beperken. Exclusieve promotiemogelijkheden zijn op zichzelf namelijk niet in strijd met het verbod
op beperking van de mededinging. Dunlop c.s. heeft verder haar stelling dat Yonex en NBB bij het
sluiten van de Sponsorovereenkomst het oogmerk hebben gehad om de mededinging te beperken
onvoldoende onderbouwd.
4.9. Dunlop c.s. stelt dat de Sponsorovereenkomst van rechtswege nietig is, omdat deze ten gevolge
heeft (tot gevolg heeft) dat de mededinging wordt beperkt op de Nederlandse markt voor
badmintonrackets.
4.10. NBB betwist dat die markt de relevante markt is. De productmarkt kan, aldus NBB, evengoed
bijvoorbeeld de markt voor sportartikelen, de markt voor racketsport of de markt voor
badmintonartikelen zijn. NBB wijst erop dat Dunlop c.s. heeft nagelaten een uitvoerig marktonderzoek
te (laten) verrichten waaruit blijkt dat substitutie aan de vraag- en/of de aanbodzijde niet mogelijk is.
Verder valt volgens NBB genoeg te zeggen voor een geografische markt met een andere (grotere)
omvang dan het grondgebied van Nederland.
4.11. Een relevante productmarkt bevat alle producten en/of diensten die op grond van hun
kenmerken, hun prijzen en het gebruik waarvoor zij zijn bestemd, door de consumenten als onderling
verwisselbaar of substitueerbaar worden beschouwd. De relevante geografische markt is het gebied
waarbinnen de betrokken ondernemingen een rol spelen in de vraag naar en het aanbod van die
producten en/of diensten en waarbinnen de concurrentievoorwaarden voldoende homogeen zijn, welk
gebied van aangrenzende gebieden kan worden onderscheiden doordat daar duidelijk andere
concurrentievoorwaarden heersen. Het had, zeker in het licht van het verweer van NBB, op de weg
van Dunlop c.s. gelegen om nader te onderbouwen waarom de Nederlandse markt voor
badmintonrackets in dit geval aan de hiervoor genoemde, in de rechtspraak aanvaarde definities
voldoet. Dunlop c.s. heeft dat echter niet gedaan. De stelling van Dunlop c.s. dat de
Sponsorovereenkomst van rechtswege nietig is, omdat deze tot gevolg heeft dat de mededinging
wordt beperkt op de Nederlandse markt voor badmintonrackets, moet al om deze reden worden
verworpen.
4.12. Maar ook al zou ervan uit kunnen worden gegaan dat in dit geval de relevante markt de
Nederlandse markt voor badmintonrackets is, dan nog heeft Dunlop c.s. haar stelling dat de
Sponsorovereenkomst nietig is, omdat deze tot gevolg heeft dat de mededinging op die markt wordt
beperkt, onvoldoende onderbouwd. Volgens vaste rechtspraak vergt de vaststelling dat een
overeenkomst tot gevolg heeft dat de mededinging wordt beperkt een feitelijk onderzoek in de vorm
van een marktanalyse, waaraan hoge eisen worden gesteld (zie bijv. HR 3 december 2004, NJ 2005,

118, r.o. 3.7.2.). Dunlop c.s. heeft haar stelling dat de Sponsorovereenkomst de mededinging beperkt
niet voorzien van een marktanalyse en ook daarom kan niet worden geoordeeld dat deze
overeenkomst nietig is. De stelling van Dunlop c.s. wordt overigens in ieder geval niet ondersteund
door de door Dunlop c.s. overgelegde productie met betrekking tot verkoopcijfers van haar merk
Carlton in 2009 en 2010. Weliswaar blijkt uit die verkoopcijfers dat de verkoopvolumes van het derde
kwartaal van 2010 respectievelijk het vierde kwartaal van 2010 minder zijn dan de verkoopvolumes
van het derde kwartaal van 2009 respectievelijk het vierde kwartaal van 2009, maar ontbreekt ieder
bewijs van een causaal verband tussen die afname en de Sponsorovereenkomst.
4.13. Verder volgt, anders dan Dunlop c.s. meent, uit het door haar gestelde feit dat Yonex een
marktaandeel heeft van meer dan 15% in Nederland (zo al juist) niet dat daarom op grond van de
zogenoemde De minimisbekendmaking van de Europese Commissie (Publicatieblad EG, nr. C 368 van
22 december 2001, blz. 0013-0015; hierna: De minimisbekendmaking) vanuit kan worden gegaan dat
de mededinging op de Nederlandse markt voor badmintonrackets merkbaar is beperkt. Uit de De
minimisbekendmaking blijkt dat de Europese Commissie van mening is dat overeenkomsten tussen
ondernemingen die geen daadwerkelijke of potentiële concurrenten zijn, de mededinging niet
merkbaar beperken indien geen van die ondernemingen op de relevante markt een marktaandeel
heeft van meer dan 15%. Daaruit kan niet zonder meer worden afgeleid dat indien een partij bij een
overeenkomst tussen ondernemingen die geen daadwerkelijke of potentiële concurrenten zijn een
marktaandeel heeft van meer dan 15%, de mededinging op de relevante markt wel merkbaar wordt
beperkt.
4.14. Ook brengt de stelling van Dunlop c.s. dat Yonex met de Sponsorovereenkomst het belangrijkste
podium heeft om badmintonrackets in Nederland te promoten (zo al juist) nog niet mee dat dit tot
gevolg heeft dat de mededinging op de Nederlandse markt voor badmintonrackets wordt beperkt. Dit
zou anders kunnen zijn indien de overige marktpartijen geen reële promotiemogelijkheden meer
zouden hebben. Daarvan is echter niet gebleken. Ook al zou het zo zijn, zoals Dunlop c.s. in dit
verband stelt, dat succesvolle promotie alleen kan plaatsvinden via topspelers die wedstrijden winnen
en op die manier een merk promoten, dan nog valt zonder deugdelijke toelichting, die niet is gegeven,
niet in te zien waarom Dunlop en RSL geen reële mogelijkheden meer zouden hebben om in de
toekomst individuele sponsorovereenkomsten met topspelers te sluiten. Het enkele feit dat die
topspelers een of twee keer per jaar tijdens landenteamtoernooien met een neutraal
badmintonracket moeten spelen, doet hier niet aan af. Er zijn immers daarnaast nog vele andere
wedstrijden en toernooien die met een badmintonracket met het logo van de individuele sponsor
kunnen worden gespeeld. NBB heeft verder onbetwist gesteld dat in ruime mate andere
promotiemogelijkheden, zoals sponsoring van eredivisieclubs, bekertoernooien en
opleidingsacademies, voorhanden zijn.

Mededinging (artikel 24 Mw)
4.15. Dunlop c.s. stelt verder dat NBB een dominante positie inneemt op de markt en daarvan jegens
de Spelers en jegens Dunlop en RSL misbruik maakt. Het misbruik blijkt volgens Dunlop c.s. (nog) uit
het feit dat de Spelers op landenteamtoernooien met een neutraal racket moeten spelen, waardoor
het merk van hun individuele sponsor niet kan worden gepromoot, uit het feit dat de Spelers op een
toernooi niet dubbel of gemengd mogen spelen met een lid van de nationale selectie en uit het feit dat
NBB reis- en verblijfkosten van de Spelers in verband met individuele internationale toernooien niet
(volledig) vergoedt. Dunlop c.s. beroept zich in dit kader uitsluitend op artikel 24 Mw.

4.16. Artikel 24 Mw verbiedt ondernemingen misbruik te maken van een economische machtspositie.
Artikel 1 sub i Mw definieert een economische machtspositie als de positie van een of meer
ondernemingen die hen in staat stelt de instandhouding van een daadwerkelijke mededinging op de
Nederlandse markt of een deel daarvan te verhinderen door hun de mogelijkheid te geven zich in
belangrijke mate onafhankelijk van hun concurrenten, hun leveranciers, hun afnemers of de
eindgebruikers te gedragen. De partij die stelt dat sprake is van een economische machtspositie

draagt daarvan de bewijslast.

4.17. Dunlop c.s. noemt bij haar beroep op artikel 24 Mw, naar de rechtbank begrijpt, de
Nederlandse markt voor het selecteren van nationale teams (nr. 135 dagvaarding, nr. 91 repliek), de
Nederlandse markt voor het inschrijven van spelers voor individuele internationale toernooien (nr. 91
en nr. 96 repliek), de Nederlandse markt voor het organiseren van wedstrijden en toernooien (nr. 135
dagvaarding, nr. 91 repliek), de Nederlandse markt voor het promoten van badmintonartikelen (nr. 96
en nr. 97 repliek) en de Nederlandse markt voor badmintonrackets (nr. 99 repliek). Los van het
antwoord op de vraag of de activiteiten van NBB op al die markten relevant in de zin van artikel 24 Mw
(kunnen) zijn, ook in geval van een beroep op artikel 24 Mw moet(en) de relevante markt(en) worden
bepaald, waarbij een precieze afbakening van die markten noodzakelijk is. Dunlop c.s. heeft echter,
mede in het licht van het verweer van NBB, onvoldoende onderbouwd dat de genoemde markten als
relevante markten kunnen worden aangemerkt noch heeft zij die markten voldoende (precies)
afgebakend. De stelling van Dunlop c.s. dat NBB misbruik maakt van een economische machtspositie
moet al om die reden worden verworpen.

Vrij verkeer van diensten
4.18. Dunlop c.s. stelt dat het door NBB aan de Spelers opgelegde verbod om aan
landenteamtoernooien deel te nemen met een badmintonracket met het logo van het te promoten
merk van hun eigen sponsor een beperking is op het vrij verrichten van diensten in de zin van artikel
56 VWEU.

4.19. Ingevolge artikel 56 VWEU zijn beperkingen op het vrij verrichten van diensten binnen de
Europese Unie verboden ten aanzien van de onderdanen van de lidstaten die in een andere lidstaat
zijn gevestigd dan die waarin degene is gevestigd voor wie de dienst wordt verricht. Dit artikel richt
zich niet alleen tot overheidsorganisaties, maar ook tot andere organisaties die algemene regels
stellen voor het verrichten van bepaalde diensten (zie bijv. HvJ 11 april 2000, Deliège, C-51/96 en C191/97, r.o. 47; HvJ 18 juli 2006, Meca Medina, C-519/04 P, r.o. 24).
4.20. NBB heeft een algemene regel gesteld voor het verrichten van bepaalde diensten, namelijk
spelers verboden om aan landenteamtoernooien deel te nemen met een badmintonracket met het
logo van het te promoten merk van een individuele sponsor. Die landenteamtoernooien vinden niet
alleen in Nederland, maar ook in andere lidstaten van de Europese Unie plaats.
4.21. Dit brengt echter nog niet mee dat de Spelers, degenen die de diensten verrichten, zich met
succes op artikel 56 VWEU kunnen beroepen. Artikel 56 VWEU strekt volgens het Hof van Justitie tot
opheffing van iedere discriminatie van een dienstverrichter op grond van de nationaliteit van de
dienstverrichter of op grond van de omstandigheid dat de dienstverrichter in een andere lidstaat
woont dan de lidstaat waar de dienst wordt verricht (zie bijv. HvJ 3 december 1974, Van Binsbergen,
33/74, r.o. 27). Dunlop c.s. heeft niet gesteld dat NBB de Spelers op grond van nationaliteit of
woonplaats discrimineert. Zowel de Spelers als de leden van de nationale selectie hebben de
Nederlandse nationaliteit en kunnen, indien zij zich in sportief opzicht kwalificeren, aan
landenteamtoernooien deelnemen, ongeacht in welke lidstaat zij wonen.
4.22. Verder strekt artikel 56 VWEU volgens het Hof van Justitie tot opheffing van iedere beperking die
de werkzaamheden van de dienstverrichter, die in een andere lidstaat is gevestigd en aldaar
rechtmatig gelijksoortige diensten verricht, verbiedt of anderszins belemmert (zie bijv. HvJ 25 juli 1991,
Saeger, C-76/90, r.o. 12). Het Hof van Justitie acht in zijn algemeenheid nationale regelingen die de
toegang tot de markt belemmeren voor dienstverrichters van andere lidstaten in strijd met het vrije
dienstenverkeer (zie bijv. HvJ 28 april 2009, Commissie vs Italië, C-518/06, r.o. 64).

4.23. Het beleid van NBB leidt er evenwel niet toe dat het verrichten van diensten (het deelnemen aan
landenteamtoernooien) in de ene lidstaat moeilijker wordt dan het verrichten van diensten in een
andere lidstaat. Het door NBB aan alle spelers opgelegde verbod om deel te nemen met een
badmintonracket met het logo van het te promoten merk van de individuele sponsor geldt immers voor
elk landenteamtoernooi, ongeacht in welke lidstaat dat toernooi wordt gespeeld. De Spelers komt dan
ook geen beroep op artikel 56 VWEU toe.

Vrijheid van materiaalkeuze
4.24. Dunlop c.s. stelt dat NBB onrechtmatig jegens de Spelers en andere (toekomstige) topspelers
handelt, omdat volgens Dunlop c.s. de Sponsorovereenkomst tot gevolg heeft dat (toekomstige)
topspelers niet meer vrij zijn de voor hun topprestaties benodigde badmintonracket te kiezen.

4.25. De rechtbank volgt deze stelling niet. Dunlop c.s. heeft haar stelling dat er, daargelaten de (wijze
van) besnaring, relevante verschillen zijn tussen de (top)badmintonrackets van topmerken,
onvoldoende toegelicht. De rechtbank gaat er dan ook met NBB vanuit dat de keuze voor een
badmintonracket door een topspeler niet zozeer in belangrijke mate wordt bepaald door
merkgerelateerde unieke eigenschappen van dat racket, maar eerder door de keuze van de topspeler
voor een sponsor die de topspeler (ook) van badmintonrackets voorziet, met op de besnaring het logo
van het te promoten merk.
4.26. Verder heeft NBB ter gelegenheid van het pleidooi meegedeeld dat alle spelers met een
individuele sponsorovereenkomst die aan de sportieve selectiecriteria voldoen ook aan
landenteamtoernooien kunnen deelnemen met het badmintonracket van hun eigen sponsor (mits
neutraal). Deze laatste versoepeling van het beleid van NBB betekent dat nu bij alle wedstrijden en
toernooien met een eigen badmintonracket mag worden gespeeld. De Spelers zijn nu dus vrij in hun
materiaalkeuze.

Vrijheid om populariteit te verzilveren
4.27. Dunlop c.s. stelt dat NBB onrechtmatig jegens de Spelers handelt, omdat volgens Dunlop c.s. de
Sponsorovereenkomst inbreuk maakt op het recht van de Spelers om hun populariteit te verzilveren.

4.28. De rechtbank volgt deze stelling niet. Het beleid van NBB bracht aanvankelijk onder meer mee
dat de Spelers niet mochten deelnemen aan de landenteamtoernooien en op de individuele
internationale toernooien niet mochten spelen met badmintonrackets (met het te promoten logo) van
de eigen sponsor. NBB heeft dit beleid versoepeld. De Spelers worden nu op individuele internationale
toernooien, waar het gaat om het promoten van een merk van de individuele sponsor, niet meer
beperkt.
4.29. Verder mogen de Spelers nu deelnemen aan de landenteamtoernooien, zij het met een neutraal
badmintonracket. Het enkele feit dat NBB de Spelers op een of twee per jaar plaatsvindende
landenteamtoernooien niet toestaat om te spelen met badmintonrackets met het te promoten logo
van de individuele sponsor, betekent niet zonder meer dat NBB inbreuk maakt op het recht van de
Spelers om hun populariteit te verzilveren. Het had op de weg van Dunlop c.s. gelegen om
gemotiveerd te stellen welke concrete financiële gevolgen dit feit voor de Spelers heeft of zal hebben.
Dunlop c.s. heeft dat echter niet gedaan. Dunlop c.s. heeft alleen in algemene zin gesteld dat door dit
feit de positie van de Spelers om met hun individuele sponsors te onderhandelen is verzwakt, maar
heeft dit niet verder toegelicht. Niet is gebleken dat die sponsors (of andere sponsors) in de toekomst
niet of tegen lagere sponsorbijdragen bereid zullen zijn nieuwe individuele sponsorovereenkomsten
met de Spelers te sluiten doordat hun merk op de landenteamtoernooien niet meer door middel van
de badmintonrackets van de Spelers kan worden gepromoot.

Aanzetten tot wanprestatie
4.30. Dunlop c.s. stelt dat NBB onrechtmatig jegens Dunlop, RSL en de Spelers heeft gehandeld en
nog steeds handelt, omdat NBB topspelers, onder wie de Spelers, tot het plegen van wanprestatie
heeft aangezet en nog steeds aanzet.

4.31. De rechtbank stelt voorop dat NBB op zichzelf genomen een gerechtvaardigd belang heeft bij het
sluiten van de Sponsorovereenkomst. De relatief hoge sponsorbijdragen van Yonex bieden, zoals NBB
uitvoerig heeft toegelicht, gedurende langere tijd grote mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling
van de Nederlandse (top)badmintonsport. Het belang van NBB en in algemene zin van de Nederlandse
badmintonsport bij de Sponsorovereenkomst brengt echter nog niet mee dat ook het handelen van
NBB dat verband houdt met de uitvoering van de Sponsorovereenkomst onder alle omstandigheden
kan worden gerechtvaardigd.
4.32. NBB heeft de Sponsorovereenkomst gesloten in de wetenschap dat een aantal topspelers reeds
was gebonden aan individuele sponsorovereenkomsten. NBB heeft in de periode voorafgaand aan het
sluiten van de Sponsorovereenkomst (en ook nadien) getracht de topspelers die deel willen uitmaken
van de nationale selectie en die aan de sportieve selectiecriteria daarvoor voldoen, onder wie de
Spelers, te bewegen om het spelerscontract te ondertekenen en dus voor Yonex te kiezen. Bij een
aantal junior topspelers die een individuele sponsorovereenkomst met Dunlop hadden is dat gelukt.
De rechtbank begrijpt uit de stellingen van Dunlop c.s. dat ook [A], die een individuele
sponsorovereenkomst had met RSL, feitelijk voor Yonex heeft gekozen.
4.33. NBB heeft daarbij grote druk uitgeoefend. NBB heeft de topspelers voorgehouden dat degenen
die niet voor Yonex zouden kiezen met grote negatieve gevolgen zouden worden geconfronteerd. Zo
zouden die spelers geen deel meer mogen uitmaken van de nationale selectie en daarom niet meer
mogen deelnemen aan landenteamtoernooien en aan bondstrainingen. De topspelers zouden verder,
anders dan voorheen, hun reis- en verblijfkosten in verband met individuele internationale toernooien
niet (of in mindere mate) vergoed krijgen en op die toernooien niet meer mogen spelen met een
badmintonracket van de individuele sponsor.
4.34. NBB wist verder van meet af aan dat in het geval een topspeler met een individuele
sponsorovereenkomst zou kiezen voor Yonex, dit onvermijdelijk tot gevolg zou hebben dat die speler
zou tekortschieten in de nakoming van de verplichting jegens zijn individuele sponsor om elke
wedstrijd en elk toernooi te spelen met een badmintonracket met het logo van het te promoten merk
van die sponsor. De topspeler zou immers, zo volgde uit het aanvankelijk gevoerde beleid van NBB, na
ondertekening van het spelerscontract zijn gehouden om op alle toernooien met kleding en materiaal
van Yonex te spelen en die verplichting dan, naar redelijkerwijs mag worden aangenomen, ook zijn
nagekomen.
4.35. NBB heeft met die wetenschap en, naar redelijkerwijs ook mag worden aangenomen, in het
besef dat daardoor aanmerkelijk nadeel zou worden berokkend aan de topspelers en hun individuele
sponsors, desondanks en deels met succes de hiervoor genoemde grote druk op de topspelers
uitgeoefend om voor Yonex te kiezen. NBB heeft naar het oordeel van de rechtbank de topspelers dan
ook aangezet tot het plegen van wanprestatie. NBB heeft daarmee en omdat dit handelen te wijten is
aan zijn schuld, toerekenbaar onrechtmatig jegens hen en hun individuele sponsors gehandeld.
4.36. Dit oordeel geldt alleen voor die topspelers die op het moment dat hun individuele
sponsorovereenkomsten werden gesloten (of verlengd) nog niet op de hoogte waren van het beleid
van NBB in verband met de (te sluiten) Sponsorovereenkomst met Yonex. De topspelers die wel van
het beleid van NBB op de hoogte waren op het moment dat zij individuele sponsorverplichtingen
aangingen, kunnen immers door dat (al bekende) beleid van NBB niet zijn aangezet tot het plegen van
wanprestatie ten aanzien van die nieuwe verplichtingen.
4.37. In deze zaak is niet in geschil dat de topspelers [eiser sub 3], [eiser sub 4], [eiseres sub 6] en

[eisers sub 7], al individuele sponsorovereenkomsten hadden gesloten voordat het door NBB te
voeren beleid bij hen bekend werd. NBB heeft dan ook jegens deze personen en hun individuele
sponsors toerekenbaar onrechtmatig gehandeld. Dat ligt anders met betrekking tot [eiser sub 5].
[eiser sub 5] heeft in december 2009 een individuele sponsorovereenkomst gesloten en wist toen al,
naar NBB onbetwist heeft gesteld, van het door NBB te voeren beleid.
4.38. NBB handelt nu nog altijd onrechtmatig jegens Dunlop (als sponsor van [eiser sub 3] en [eiser
sub 4]), [eiser sub 3], [eiser sub 4] en [eiseres sub 6], zij het, na versoepeling van zijn beleid, in
mindere mate. [eiser sub 3], [eiser sub 4] en [eiseres sub 6] mogen (indien in sportief opzicht
daarvoor gekwalificeerd) weliswaar deelnemen aan landenteamtoernooien, maar NBB verbiedt hen
nog steeds te spelen met een badmintonracket met het logo van het te promoten merk van de
individuele sponsor. NBB zet die spelers daarmee nog steeds aan tot het plegen van wanprestatie
jegens hun individuele sponsors.
4.39. [eisers sub 7] heeft voordat het beleid van NBB bekend werd een individuele
sponsorovereenkomst gesloten. De looptijd van deze overeenkomst is in april 2011 verstreken. NBB
handelt dus op dit moment niet meer onrechtmatig jegens [eisers sub 7] op de grond dat NBB [eisers
sub 7] aanzet tot het plegen van wanprestatie. Voor zover [eisers sub 7] haar individuele
sponsorovereenkomst met Dunlop heeft verlengd, geldt dat [eisers sub 7] op het moment van
verlenging op de hoogte was van het beleid van NBB en NBB [eisers sub 7] dus met dat beleid niet
heeft kunnen aanzetten tot wanprestatie ten aanzien van de verlengde sponsorverplichtingen.
4.40. De meer subsidiaire vordering onder I., eerste gedachtestreepje, is op grond van het
voorgaande als volgt toewijsbaar. NBB zal worden veroordeeld om [eiser sub 3], [eiser sub 4] en
[eiseres sub 6] toe te staan om, indien en voor zover zij zich daarvoor in sportief opzicht kwalificeren,
op landenteamtoernooien te spelen met een badmintonracket met het te promoten logo van hun
individuele sponsor, zolang als hun huidige individuele sponsorovereenkomst (zonder verlenging) nog
voortduurt, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom als in het dictum nader is vermeld. Voor
een veroordeling die ook ziet op opheffing van de ten gevolge van het huidige beleid van NBB nog
bestaande overige verschillen tussen de hiervoor genoemde groep spelers en de spelers die naar
Yonex zijn overgestapt bestaat, zoals uit het hiernavolgende zal blijken, geen aanleiding. Een verbod
om de Sponsorovereenkomst uit te voeren, zoals primair onder I. gevorderd, ontbeert een deugdelijke
grondslag.
4.41. Dunlop c.s. vordert onder I., zowel subsidiair als meer subsidiair, tweede gedachtestreepje, om
aan NBB een verbod op te leggen om de Spelers met individuele sponsorovereenkomsten anders te
behandelen dan spelers die met materiaal van Yonex spelen. De verschillen in behandeling van beide
groepen spelers zijn nog de volgende. De Spelers kunnen, anders dan de topspelers die een
spelerscontract hebben ondertekend, geen deel meer uitmaken van de nationale selectie. De
gevolgen hiervan in dit verband zijn volgens het huidige beleid van NBB dat NBB de reis- en
verblijfkosten van de Spelers in verband met individuele internationale toernooien niet meer vergoedt
(met uitzondering van maximaal 70% van de kosten in verband met de EK en de WK), dat de Spelers
op toernooien niet dubbel of gemengd mogen spelen met een speler van de nationale selectie en dat
de Spelers, in tegenstelling tot de spelers van de nationale selectie, elke zes maanden moeten
verzoeken om aan bondstrainingen deel te kunnen nemen.
4.42. Dunlop c.s. heeft niet gesteld op welke grond NBB zou zijn verplicht de reis- en verblijfkosten van
de Spelers in verband met de individuele internationale toernooien (volledig) te vergoeden. Het feit
dat NBB die kosten tot 1 januari 2010 wel aan hen vergoedde noch het feit dat de kosten van de
huidige spelers van de nationale selectie ook na 1 januari 2010 worden vergoed, brengen die
verplichting zonder meer mee. De rechtbank wijst er hierbij op dat de spelers van de nationale selectie
door het door hen gesloten spelerscontract andere rechten en verplichtingen hebben dan de Spelers
die geen spelerscontract hebben gesloten. Daarom valt zonder toelichting niet in te zien dat de
Spelers in dit opzicht op gelijke wijze zouden moeten worden behandeld als spelers van de nationale
selectie. Verder is niet gebleken dat dit deel van het beleid van NBB naar maatstaven van redelijkheid

en billijkheid onaanvaardbaar is.
4.43. Voor het overige geldt dat Dunlop c.s. onvoldoende duidelijk heeft gemaakt welk belang de
Spelers hebben bij toewijzing van deze vordering. Het elke zes maanden moeten verzoeken om aan
bondstrainingen te kunnen deelnemen houdt, zoals NBB heeft uitgelegd, uitsluitend een eenvoudige
melding in, zodat NBB er rekening mee kan houden hoeveel spelers van de Spelers op de
bondstrainingen zullen verschijnen. De Spelers zijn, in tegenstelling tot de spelers van de nationale
selectie, niet verplicht om op de trainingen te verschijnen, zodat NBB om logistieke redenen moet
weten of zij zullen verschijnen. Verder heeft Dunlop c.s. niet gesteld dat (een deel van) de Spelers
concrete plannen heeft om dubbel of gemengd te spelen met een speler van de nationale selectie.
Deze vordering wordt dan ook afgewezen.

Schade
4.44. De Spelers vorderen veroordeling van NBB om aan hen de schade te vergoeden die zij hebben
geleden doordat NBB (vanaf 1 januari 2010) niet langer hun reis en verblijfkosten in verband met
individuele internationale toernooien (volledig) vergoedt. Deze vordering is, zoals uit het voorgaande
volgt, niet toewijsbaar. Niet is gebleken dat NBB verplicht is die kosten te vergoeden.

4.45. Dunlop c.s. vordert veroordeling van NBB om aan Dunlop een schade van € 148.230,00 te
vergoeden die Dunlop heeft geleden doordat NBB een aantal junior topspelers heeft aangezet tot het
plegen van wanprestatie. Die spelers hebben door de grote druk van NBB voor Yonex gekozen, terwijl
Dunlop nog hun individuele sponsor was. Dunlop c.s. stelt dat Dunlop in totaal € 49.410,00 aan
materiaalkosten in de junior topspelers heeft geïnvesteerd en dat die investering door de overgang
naar Yonex in één klap is teniet gegaan. Deze investeringskosten maal een factor 3, omdat de junior
topspelers zich als seniorspelers niet zo snel meer door Dunlop zullen laten sponsoren, is volgens
Dunlop c.s. de schade.
4.46. Dunlop c.s. noemt in de dagvaarding negen junior topspelers die, zo blijkt ook uit de
dagvaarding, ieder een individuele sponsorovereenkomst met Dunlop hadden gesloten voordat het
beleid van NBB bekend werd en die, naar onbetwist vaststaat, terwijl hun overeenkomst met Dunlop
nog liep en ondanks het feit dat die niet tussentijds kon worden beëindigd, door het beleid van NBB
en de daarmee gepaard gaande grote druk het spelerscontract hebben getekend en dus voor Yonex
hebben gekozen. Deze negen spelers zijn, zo blijkt uit de dagvaarding, [B], [C], [D], [E], [F], [G], [H],
[I] en [J].
4.47. Dunlop c.s. heeft de schadevordering evenwel gebaseerd op materiaalkosten van veertien
spelers, zo blijkt uit een door haar overgelegd overzicht (productie 55 bij dagvaarding). Uit de
stellingen van Dunlop c.s. blijkt echter niet dat de vijf naast de negen hiervoor met naam genoemde
spelers ook een individuele sponsorovereenkomst met Dunlop hadden gesloten voordat het beleid
van NBB bij hen bekend kon worden verondersteld. De rechtbank gaat daarom in dit kader uitsluitend
uit van de hiervoor genoemde negen spelers. Met betrekking tot deze negen spelers geldt dan ook
(zie hiervoor) dat NBB wegens het aanzetten tot het plegen van wanprestatie toerekenbaar
onrechtmatig jegens Dunlop heeft gehandeld. De schade die Dunlop hierdoor heeft geleden, dient NBB
te vergoeden. NBB zal dan ook worden veroordeeld tot vergoeding van die schade.
4.48. De schade bestaat uit de materiaalkosten die Dunlop, doordat de negen spelers tussentijds zijn
overgestapt naar Yonex, tevergeefs heeft gemaakt. Uit het eerdergenoemd overzicht blijken die
kosten niet. Het overzicht vermeldt, zo begrijpt de rechtbank, al het materiaal dat aan elke speler ter
beschikking is gesteld waarbij de waarde van elk onderdeel van het materiaal, zoals NBB ook heeft
aangevoerd, ten onrechte is gebaseerd op consumentenprijzen en niet op de kostprijzen. Verder is
per speler niet duidelijk gemaakt welk deel van het ter beschikking gestelde materiaal (deels) is
verbruikt toen de speler nog het merk (Carlton) van Dunlop promootte. De rechtbank is dan ook op
basis van de beschikbare gegevens niet in staat om de schade te begroten en verwijst de zaak

daarom naar de schadestaatprocedure. De rechtbank overweegt voorts reeds in dit kader dat voor
vermenigvuldiging van de te vergoeden materiaalkosten met een factor 3 geen grond is. Dunlop c.s.
heeft haar stelling dat de juniorspelers die naar Yonex zijn overgestapt zich (als seniorspeler) niet zo
snel meer door Dunlop zullen laten sponsoren onvoldoende onderbouwd.
4.49. Dunlop c.s. vordert veroordeling van NBB om aan RSL een schade van € 15.000,00 te vergoeden
die RSL heeft geleden doordat NBB [A] heeft aangezet tot het plegen van wanprestatie. Voor [A] geldt
hetzelfde als voor de hiervoor genoemde negen junior topspelers. [A] is, zo begrijpt de rechtbank de
stellingen van Dunlop c.s., (feitelijk) tussentijds overgestapt naar Yonex. RSL heeft een overzicht van
materiaalkosten tot een totaal van € 5.000,00 overgelegd (productie 55 bij dagvaarding). Ook in dit
verband geldt hetzelfde als hiervoor is overwogen over de materiaalkosten van Dunlop. De schade zal
bij staat moeten worden opgemaakt.
4.50. Dunlop c.s. vordert veroordeling van NBB om aan Dunlop en RSL te vergoeden de door hen
geleden en te lijden omzetschade, op te maken bij staat.
4.51. De rechtbank wijst deze vordering toe. NBB heeft, zoals uit het voorgaande blijkt, negen junior
topspelers en [A] aangezet tot het plegen van wanprestatie. Deze spelers zijn overgestapt naar
Yonex. Verder heeft NBB, zoals ook uit het voorgaande blijkt, de door Dunlop gesponsorde [eiser sub
3] en [eiser sub 4] door zijn beleid aangezet tot het plegen van wanprestatie en zet NBB die spelers
nog steeds tot het plegen van wanprestatie aan. Die spelers mochten immers aanvankelijk op geen
enkel toernooi spelen met een badmintonracket met het logo van het te promoten merk van de eigen
sponsor en mogen dat nu nog steeds niet op landenteamtoernooien.
4.52. Volgens vaste rechtspraak is voor toewijzing van een vordering tot vergoeding van schade op te
maken bij staat voldoende als de mogelijkheid van schade aannemelijk is. Dat is hier het geval.
Doordat de negen junior topspelers en [A] zijn overgestapt naar Yonex is, zoals onbetwist vaststaat,
de zichtbaarheid van Dunlop en RSL op de badmintonmarkt afgenomen en hebben Dunlop en RSL
daardoor (mogelijk) omzetschade geleden. Verder was en is de zichtbaarheid van Dunlop op de
badmintonmarkt door toedoen van NBB minder, doordat [eiser sub 3], [eiser sub 4] en (wat betreft de
periode tot april 2011) [eisers sub 7] niet op alle toernooien mochten en, zolang ieders huidige
individuele sponsorovereenkomst nog (zonder verlenging) voortduurt, nog steeds niet mogen spelen
met een badmintonracket met het logo van het te promoten merk van Dunlop, zodat Dunlop in dit
opzicht (mogelijk) ook omzetschade heeft geleden en nog lijdt.
4.53. Aangezien elk van partijen als op enig punt in het ongelijk gesteld is te beschouwen, zullen de
proceskosten worden gecompenseerd op de hierna te vermelden wijze.

5. De beslissing
De rechtbank

5.1. veroordeelt NBB om [eiser sub 3], [eiser sub 4] en [eiseres sub 6] toe te staan om, indien zij zich
daarvoor in sportief opzicht kwalificeren, op landenteamtoernooien te spelen met een
badmintonracket met het logo van het merk van hun individuele sponsor zolang als ieders huidige
individuele sponsorovereenkomst (zonder verlenging) nog voortduurt,

5.2. veroordeelt NBB om aan [eiser sub 3], [eiser sub 4] respectievelijk [eiseres sub 6] een dwangsom
van
€ 10.000,00 te betalen voor iedere keer dat NBB, na betekening van dit vonnis, niet aan de in 5.1
uitgesproken hoofdveroordeling jegens [eiser sub 3], [eiser sub 4] respectievelijk [eiseres sub 6]
voldoet,

5.3. veroordeelt NBB om aan Dunlop en RSL de schade te vergoeden die zij hebben geleden en nog
lijden als gevolg van het aanzetten tot het plegen van wanprestatie, op te maken bij staat,
5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
5.5. compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen
kosten draagt,
5.6. wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. J.P.H. van Driel van Wageningen, mr. G.V.M. Veldhoen en mr. L.A.C. de
Vaan, bijgestaan door mr. H.G. van Soolingen als griffier, en in het openbaar uitgesproken op 30
november 2011.
HvS
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Partijen zullen hierna [eiseres] en de KNWU genoemd worden.

1. De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 15 juni 2012 met producties 1 tot en met 16
- de op 19 juni 2012 van [eiseres] ontvangen producties 17 tot en met 20
- de op 19 juni 2012 van KNWU ontvangen producties 1 tot en met 20
- de op 20 juni 2012 van [eiseres] ontvangen productie 21
- de mondelinge behandeling van 20 juni 2012
- de pleitnota van [eiseres]
- de pleitnota van de KNWU.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.
2. De feiten
2.1. [eiseres] is lid van de KNWU. [eiseres] is als wielrenster actief op de discipline BMX. [eiseres]
maakt geen deel uit van de nationale selectie. Een andere BMX-rijdster is [A]. [A] is eveneens lid van
de KNWU. [A] maakt wèl deel uit van de nationale selectie.
2.2. De KNWU is lid van de Internationale Wielerunie, hierna: “de UCI” en het Nederlands Olympisch
Comité*Nederlandse Sport Federatie, hierna: “het NOC*NSF”.
2.3. BMX is een Olympische sport. In juli en augustus 2012 zullen de Olympische spelen plaatsvinden
te Londen. Op basis van de internationale prestaties van Nederland met betrekking tot de discipline
BMX, heeft de KNWU in de afgelopen vier jaar steeds uitzicht gehad op deelname van (slechts) één
BMX-rijdster aan de Olympische spelen.
2.4. Om in aanmerking te komen voor deelname aan de Olympische spelen 2012 dient, onder meer, te
worden voldaan aan de kwalificatie-eis van het NOC*NSF zoals opgenomen in de “Algemene
uitgangspunten voor kwalificatie voor Olympische Spelen te Londen”, hierna: “de Algemene
Uitgangspunten, en het sjabloon Cycling/BMX. De Algemene Uitgangspunten luiden – voor zover hier
van belang – als volgt:

“(…)
1. Grondslag

1.1 De grondslag (norm) voor kwalificatie voor de Olympische Spelen Londen 2012 is: de atleet
kwalificeert zich wanneer hij heeft aangetoond een redelijke kans te hebben om op de Olympische
spelen bij de beste acht van zijn discipline te eindigen. (…)
(…)

2.1 Kwalificatie is in beginsel een feit na:
1) nominatie op basis van prestatie volgens de vastgestelde norm waarna nog vaststelling van
vormbehoud plaatsvindt. De norm voor vormbehoud is dat handhaving op het nominatieniveau
bewezen wordt;
2) het voldoen aan de eisen voor directe kwalificatie;
(…)

NOC*NSF besluit tot kwalificatie en nominatie na schriftelijke voordracht van de betrokken
sportbonden, waarbij de sportbonden in het geval dat meer atleten voor kwalificatie in aanmerking
komen dan kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen een interne selectieprocedure hanteren
zoals uitgewerkt in 2.6.
(…)
2.6 Waar zich in concreto de kans voordoet dat in een bepaalde discipline meer atleten voor
kwalificatie in aanmerking komen dan kunnen deelnemen aan de Olympische spelen, rapporteert de
betrokken sportbond dat aan NOC*NSF. De sportbond stelt hiervoor een interne selectieprocedure op,
waarbij ook atleten (bondsatletencommissie dan wel vertegenwoordiging van atleten) en
bondscoaches worden betrokken. De interne selectieprocedure wordt schriftelijk door de sportbond
vastgelegd. De interne selectieprocedure en de uiteindelijke voordracht voor kwalificatie aan NOC*NSF
zijn de verantwoordelijkheid van de sportbond. Een faire, doorzichtige en tijdige aanwijzing, gericht op
een optimale voorbereiding op de Olympische Spelen is te allen tijde het uitgangspunt bij (het
opstellen van) deze interne kwalificatieprocedure en voordracht.
(…)”
2.5. Onderdeel van de Algemene Uitgangspunten is het Reglement Normen en Limieten, dat – voor
zover hier van belang – luidt als volgt:

“(…)
1. Inleidende artikelen
(...)

1.4 Besluitvorming ter zake van nominatie en kwalificatie betreft atleten, ofwel individueel, ofwel in
enig teamverband. De besluitvorming van NOC*NSF ter zake is echter alleen toetsbaar in de relatie
tussen NOC*NSF en de betrokken sportbond.
Bezwaren tegen de door NOC*NSF genomen beslissingen kunnen derhalve alleen door de sportbond
worden gemaakt.

(…)
2. Traject van besluitvorming en kwalificatie
(…)
Uitsluiting (3)
2.2.3 In iedere fase van de nominatie en kwalificatie(procedure) tot en met de duur van de Olympische
spelen kan NOC*NSF besluiten - op gronden genoemd in de ‘Algemene Uitgangspunten’ van de

“Normen en Limieten Olympische Spelen Londen 2012” en in de voorgaande artikelen - een atleet of
een team niet uit te zenden of terug te trekken. Dit besluit wordt “uitsluitingsbeslissing” genoemd.
3. Bezwaar- en beroepsprocedure
Indien een sportbond het met een nominatiebeslissing, een kwalificatiebeslissing of een
uitsluitingsbeslissing niet eens is kan zij daartegen bezwaar maken conform het Reglement Bezwaaren Beroepsprocedure van NOC*NSF. (…)”
2.6. De KNWU heeft de “Interne ranking van nominatie plaatsen O.S. London, 2012” opgesteld,
hierna: “de interne ranking procedure”, zoals bedoeld in artikel 2.6 van de Algemene Uitgangspunten.
De interne ranking procedure, luidt – voor zover hier van belang – als volgt:

“(…)
Het aantal af te vaardigen sporters naar de Olympische spelen in London 2012 is afhankelijk van de
plaats van Nederland op de Olympische UCI landenranking van 31 Mei 2012.

Bij meer aanbod aan genomineerde sporters dan dat er beschikbare plaatsen zijn voor de O.S.
London, en in acht genomen dat de Bondscoach altijd het recht heeft om één (1) plaats aan te wijzen,
geld dat de beschikbare plaatsen respectievelijk worden ingevuld door:

Bij 1 beschikbare plaats:
• De hoogst genoteerde sporter op de interne ranking van nominatie plaatsen O.S. London 2012.

(…)
De interne ranking van nominatieplaatsen word opgemaakt uit de volgende wedstrijden en
puntentelling:

- W.K. BMX Kopenhagen DEN, Juli 2011.
- SX London GB, Augustus 2011.
- SX Chula Vista USA, Oktober 2011.
- SX ? 2012 (word nog bevestigd).
- SX Sandness, NOR, April 2012
- SX Arnhem NED, Mei 2012.
- W.K. BMX Birmingham GB, Mei 2012.

(…)

Puntentelling klassement van nominatieplaatsen:
(…)
Plaats 8 ½ finale: 2 punten Plaats 8 finale: 10 punten
Plaats 7 ½ finale: 4 punten Plaats 7 finale: 12 punten
Plaats 6 ½ finale: 6 punten Plaats 5 finale: 18 punten
Plaats 5 ½ finale: 8 punten Plaats 4 finale: 21 punten
Plaats 3 finale: 25 punten

Plaats 2 finale: 30 punten
Plaats 1 finale: 35 punten

De Bondscoach heeft ten aller tijde het recht om, ongeacht de interne ranking van nominatieplaatsen,
één (1) plaats aan te wijzen op basis van de dan geldende internationale verhoudingen, voorgevallen
blessures en andere bijzondere omstandigheden.
(…)”
2.7. Bij brief van 25 augustus 2011 heeft de KNWU [eiseres] bij het NOC*NSF voorgedragen voor
nominatie, met de vermelding dat de voordracht gebaseerd is op de kwalificatiemomenten WK
Kopenhagen 2011 (plaats 4) en SX London 2011 (plaats 7).
2.8. Na het rijden van de wedstrijden die deel uitmaken van de interne ranking procedure (zie 2.6),
leidt toepassing van de puntentelling zoals genoemd in voornoemde procedure (zie 2.6) tot de
volgende uitslag van de interne ranking, hierna: “de interne ranking”:

[A] [eiseres]
WK Kopenhagen 0 21
SX London 0 4
SX ChulaVista 2011 6 0
SX Chula Vista 2012 4 0
SX Randaberg 0 0
SX Arnhem 10 0
WK Birmingham 4 0
Puntentotaal 24 25

2.9. De uitslagen van de wedstrijden die deel uitmaken van de interne ranking procedure (zie 2.6)
laten – indien de positie in het het klassement als uitgangspunt wordt genomen – het volgende beeld
zien:
Evenement Positie
[A] [eiseres]
Juli 2011
WK Kopenhagen 8 4
Augustus 2011
SX London 30 14
September 2011
SX Chula Vista 11 24
Maart 2012
SX Chula Vista 13 33
April 2012
SX Randaberg 23 24
Mei 2012
SX Papendal 8 33
Mei 2012

WK Birmingham 13 47

2.10. Op de internationale ranglijsten van de UCI en de World Cup over 2012 bezet [A] thans de 15e
plaats, terwijl [eiseres] de 33ste respectievelijk de 37ste plaats bezet.
2.11. Bij brief van 30 mei 2012 heeft de KNWU [A] bij het NOC*NSF voorgedragen voor kwalificatie,
met de vermelding dat de voordracht gebaseerd is op de kwalificatiemomenten SX Papendal 2012
(plaats 8) en SX Chula Vista 2012 (plaats 13).
2.12. De UCI heeft op 1 juni 2012 bepaald dat de KNWU voor deze Olympische spelen één BMX-rijdster
mag voordragen bij het NOC*NSF.
2.13. Bij brief van 6 juni 2012 heeft het NOC*NSF aan de KNWU bericht dat zij de voordracht van de
KNWU heeft overgenomen en aldus de kwalificatie aan [A] heeft toegekend.
3. Het geschil

3.1. [eiseres] vordert – na de ter zitting ingediende wijziging van eis – bij vonnis in kort geding, voor
zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:
1. de KNWU de te gelasten terstond op voet van artikel 2.2.3. van het Reglement Normen en Limieten
van het NOC*NSF het NOC*NSF te doen besluiten tot het nemen van een uitsluitingsbeslissing met
betrekking tot [A], althans de voordracht van [A] in te trekken,
2. KNWU te gelasten in plaats van [A] [eiseres] voor te dragen bij het NOC*NSF voor de
kwalificatiebeslissing,
3. onder gelijktijdige veroordeling dat KNWU bij niet tijdige of niet volledige nakoming van de onder 1
en/of 2 genoemde bevelen een onmiddellijk opeisbare dwangsom zal verbeuren van € 20.000,00 per
overtreding en van € 5.000,00 per dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, met een maximum
van € 50.000,00 per overtreding,
4. KNWU te veroordelen in de kosten van dit geding, te vermeerderen met de wettelijke rente ex
artikel 6:119 BW te berekenen vanaf de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot aan de dag
der algehele voldoening.
3.2. De KNWU voert verweer en concludeert primair tot afwijzing van de vorderingen van [eiseres] en
subsidiair – indien (een deel van) de vorderingen van [eiseres] worden toegewezen – tot afwijzing
van de door [eiseres] gevorderde dwangsom, dan wel tot matiging daarvan tot nihil, met veroordeling
van [eiseres] in de proceskosten.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4. De beoordeling
4.1. De KNWU heeft als (voor)vraag opgeworpen dat de vorderingen van [eiseres] niet (meer)
toewijsbaar zijn, onder meer, omdat het NOC*NSF reeds een kwalificatiebeslissing heeft genomen (zie
2.12) en op grond van het Reglement Normen en Limieten (zie 2.5) slechts de KNWU – en niet
[eiseres] – tegen een dergelijke beslissing bezwaar kan maken bij het NOC*NSF. In het licht van het
navolgende kan beantwoording van deze (voor)vraag buiten beschouwing blijven.
4.2. Vooropgesteld wordt dat met betrekking tot een besluit van een orgaan van een rechtspersoon
slechts een voorlopige voorziening getroffen kan worden, indien het in hoge mate waarschijnlijk is dat
de bodemrechter het betreffende besluit zal vernietigen. Artikel 2:15 lid 1 sub b en c BW bepaalt dat
een besluit van een orgaan van een rechtspersoon (in een bodemzaak) kan worden vernietigd als
deze is genomen in strijd met de redelijkheid en billijkheid als bedoeld in artikel 2:8 BW of in strijd met

een reglement. Een besluit is in strijd met de redelijkheid en billijkheid indien het beslissend orgaan bij
afweging van alle bij het besluit betrokken belangen niet in redelijkheid en billijkheid tot het besluit
heeft kunnen komen. Het voorgaande dient ook in acht te worden genomen bij de beantwoording van
de vraag of bij schending van een reglement vernietiging van het besluit moet volgen. Of een
dergelijke vernietigingsgrond aanwezig is, zal in kort geding slechts marginaal getoetst kunnen
worden.
4.3. [eiseres] stelt – kort gezegd – dat de KNWU op grond van artikel 2:15 lid 1 sub b en c BW geen
uitvoering mag geven aan het besluit van de KNWU om [A] voor te dragen voor kwalificatie, nu dit
besluit in strijd met artikel 2.6 van de Algemene Uitgangspunten tot stand is gekomen. Artikel 2.6 van
de Algemene Uitgangspunten bepaalt, voor zover hier van belang, dat het uitgangspunt bij (het
opstellen van) een interne kwalificatieprocedure een faire en doorzichtige aanwijzing dient te zijn. In
casu is hiervan geen sprake, nu de interne ranking procedure niet op faire en doorzichtige wijze tot
stand is gekomen, deze procedure op zich ook niet fair en doorzichtig is en de procedure niet op
correcte wijze is toegepast. In het onderstaande worden deze stellingen van [eiseres]
achtereenvolgens toegelicht.
4.3.1. De interne ranking procedure is volgens [eiseres] niet op faire en doorzichtige wijze tot stand
gekomen. Immers, de KNWU had op grond van laatstgenoemd artikel schriftelijk aan het NOC*NSF
moeten melden dat er zich een kans voordeed dat meer atleten voor kwalificatie in aanmerking
kwamen dan er konden deelnemen en de KNWU heeft dit slechts mondeling gemeld. Bovendien moest
de interne ranking procedure op grond van artikel 2.6 van de Algemene Uitgangspunten opgesteld
worden in overleg met atleten (bondsatletencommissie dan wel vertegenwoordiging van atleten) en
[eiseres] betwist dat dit is gebeurd.
4.3.2. Ook de interne ranking procedure zèlf is volgens [eiseres] niet fair en doorzichtig. Deze bevat
immers een subjectieve component, te weten een aan de bondscoach gedelegeerde
“hardheidsclausule”. De bevoegdheid om uitzonderingen te maken zou bij de KNWU en niet bij de
bondscoach dienen te liggen, zeker nu de bondscoach een keuze dient te maken tussen [eiseres] en
zijn eigen pupil [A]. Bovendien dient deze bevoegdheid toegepast te worden aan de hand van vooraf
opgestelde objectieve criteria. Hiervan is in casu geen sprake. Enerzijds, omdat de interne ranking
procedure zo zou kunnen worden gelezen dat de bondscoach – in het geval er slechts één rijdster
afgevaardigd kan worden – een ultieme aanwijzingsbevoegdheid heeft zonder nader omschreven toe
te passen criteria (zie tweede alinea 2.6). Anderzijds, omdat de door de bondscoach te hanteren
selectiecriteria niet specifiek zijn omschreven, dan wel niet zijn geobjectiveerd (zie laatste alinea 2.6),
aldus [eiseres].
4.3.3. Daarbij is de interne ranking procedure volgens [eiseres] ook niet op faire en doorzichtige wijze
toegepast. Aan [eiseres] is namelijk meegedeeld dat zij op basis van de interne ranking (zie 2.6) niet
is voorgedragen, maar op basis van de interne ranking dient juist [eiseres] te worden voorgedragen
voor kwalificatie in plaats van [A]. [eiseres] scoort immers het hoogst op de interne ranking (zie 2.8).
Daarna worden nog verscheidene andere redenen genoemd voor het niet voordragen van [eiseres],
waaronder de “internationale verhoudingen”, welke geen van alle zijn gebaseerd op vooraf bepaalde
objectieve criteria. [eiseres] stelt zich op het standpunt dat er slechts ruimte is om af te wijken van
het eerder door de KNWU gekozen criterium, te weten de interne ranking, indien sprake is van een
zeer uitzonderlijk geval en mits dit zeer goed is gemotiveerd. Hiervan is gelet op het voorgaande geen
sprake. Bovendien is de voordracht van [A] gebaseerd op behaalde punten in de SX-wedstrijd te
Chula Vista 2012, maar deze wedstrijd maakt geen deel uit van het sjabloon Cycling/BMX. Het besluit
om [A] voor te dragen voldoet aldus niet aan de eisen van artikel 2.6 van de Algemene
uitgangspunten, aldus [eiseres].
4.4. De voorzieningenrechter overweegt als volgt. [eiseres] wordt niet gevolgd in haar stelling dat de
totstandkoming van de interne ranking procedure in strijd zou zijn met artikel 2.6 van de Algemene
Uitgangspunten. Voor zover in dit artikel zou zijn voorgeschreven dat de KNWU schriftelijk aan het
NOC*NSF had dienen te melden dat mogelijk twee rijdsters in aanmerking zouden komen voor

deelname aan de Olympische spelen, geldt dat [eiseres] niet voldoende aannemelijk heeft gemaakt
dat haar belangen hierdoor zijn geschaad. Dat de interne ranking procedure zonder de
voorgeschreven inspraak van atleten tot stand is gekomen, is door de KNWU in het kader van dit kort
geding voldoende gemotiveerd weersproken.

4.5. De voorzieningenrechter volgt [eiseres] wel in haar stelling dat de interne ranking procedure
naast een objectief element, te weten de interne ranking, ook een subjectief element bevat, te weten
de “aanwijzingsbevoegdheid” van de bondscoach. Toepassing van dit subjectieve element kan er
inderdaad toe leiden dat een beslissing in strijd met artikel 2.6 van de Algemene Uitgangspunten
(faire en doorzichtige aanwijzing) wordt genomen, bij voorbeeld indien de bondscoach altijd één plek
aan mag wijzen – zoals de KNWU heeft betoogd – terwijl in casu van meet af aan duidelijk was dat er
slechts één plek beschikbaar zou zijn of indien de bondscoach zijn aanwijzingsbevoegdheid baseert
op de niet nader uitgewerkte grond “andere bijzondere omstandigheden”. Het subjectieve element
bevat echter ook een objectief criterium, te weten de “dan geldende internationale verhoudingen”, en
de KNWU heeft (al dan niet in tweede instantie) op dit criterium een beroep gedaan. Naar het
voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter was het [eiseres] duidelijk, dan wel had het haar
duidelijk moeten zijn dat hiermee de positie op de internationale ranglijsten wordt bedoeld. Dit
criterium is weliswaar niet nader uitgewerkt, maar dat is in deze specifieke situatie geen belemmering.
In onderhavig geval bestaat er immers een significant verschil tussen de classificering van [eiseres] en
[A] op de internationale ranglijsten ([eiseres] staat 18 plaatsen achter [A] op de ranglijst van de UCI
en 22 plaatsen achter [A] op de ranglijst van de World Cup), terwijl er slechts één punt verschil
bestaat op de interne ranking. [eiseres] heeft weliswaar aangevoerd dat zij van de wedstrijden
waarop voornoemde internationale ranglijsten zijn gebaseerd niet hetzelfde aantal heeft kunnen
rijden als [A], maar de KNWU heeft – onvoldoende gemotiveerd door [eiseres] betwist – aangevoerd
dat [eiseres] in ieder geval met betrekking tot de World Cup-ranking (waarop het verschil tussen
[eiseres] en [A] het grootst is) dezelfde wedstrijden heeft gereden als [A]. Ten overvloede merkt de
voorzieningenrechter op dat [A] ten tijde van het W.K. Kopenhagen nog bij de junioren reed, zodat
deze wedstrijd haar geen punten voor de interne ranking heeft opgeleverd. Indien rekening zou
worden gehouden met de door [A] behaalde 8e plaats in het eindklassement van voornoemde
wedstrijd, zouden aan haar op basis van de puntentelling van de interne ranking procedure (zie 2.6)
10 punten (extra) zijn toegekend. De voorzieningenrechter kent hier bij zijn oordeel echter geen
(doorslaggevende) betekenis aan toe, nu het W.K. junioren te Kopenhagen niet is opgenomen in de
interne ranking procedure. De KNWU heeft voldoende gemotiveerd aangevoerd dat de wedstrijd SX
Chula Vista 2012 deel uitmaakt van de kwalificatiewedstrijden. In de situatie zoals hiervoor
omschreven had [eiseres] kunnen en moeten begrijpen dat het verschil in internationale plaatsing
zodanig was dat dit voor de KNWU aanleiding was om af te wijken van de interne ranking. Dat het
[eiseres] pas later duidelijk zou zijn geworden dat de KNWU op grond van het voorgaande tot haar
besluit om [A] voor te dragen zou zijn gekomen, doet hier – wat daar ook van zij – niet aan af.
De uitslagen (klassementen) van de wedstrijden die zijn opgenomen in de interne ranking procedure
bevestigen overigens het beeld van de interne verhoudingen tussen [eiseres] en [A] dat uit de
internationale ranglijsten naar voren komt (zie 2.9). [A] finisht al bijna een jaar (ruim) vóór [eiseres].
De beslissing van de KNWU om [A] voor te dragen voor kwalificatie sluit ook aan bij het door het
NOC*NSF in artikel 1.1 van de Algemene Uitgangspunten weergegeven criterium (zie 2.4) – waar het
sjabloon Cycling/BMX en de interne ranking procedure een uiteindelijke uitwerking van zijn – door de
voorzieningenrechter aldus begrepen, in het geval meerdere atleten in aanmerking komen voor
deelname, dat de atleet die de meeste kans heeft bij de eerste acht van zijn discipline te eindigen zich
kwalificeert.

4.6. Op grond van hetgeen in 4.5 en 4.5 is overwogen, is de voorzieningenrechter voorshands van
oordeel dat de KNWU met in achtneming van alle bij het besluit betrokken belangen in redelijkheid en
billijkheid tot het besluit heeft kunnen komen om [A] voor te dragen voor kwalificatie. De vorderingen
van [eiseres] worden dan ook afgewezen.

4.7. [eiseres] wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld. De kosten
aan de zijde van de KNWU worden begroot op:
- griffierecht € 575,00
- salaris € 816,00
Totaal € 1.391,00

5. De beslissing
De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,
5.2. veroordeelt [eiseres] in de proceskosten, aan de zijde van de KNWU tot op heden begroot op €
1.391,00,
5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. J. Sap en in het openbaar uitgesproken op 27 juni 2012.
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Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie
Hockeyclub Den Bosch krijgt wedstrijdpunten terug
Op 2 oktober 2011 heeft een Zuid-Afrikaanse speler deelgenomen aan een
uitwedstrijd van het eerste herenteam van Hockeyclub Den Bosch tegen
Hockeyclub Bloemendaal. Op die datum beschikte deze speler over een verblijfsen tewerkstellingsvergunning, maar deze vergunningen waren nog niet aan de
Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) ter beschikking gesteld.
De KNHB heeft vervolgens (bij brief van 14 oktober 2011) besloten om voor
deze wedstrijd drie wedstrijdpunten in mindering te brengen en een boete op te
leggen van € 75,00. Zij heeft dit besluit gebaseerd op artikel B.8.5.j van het
Bondsreglement 2011, waarin is bepaald dat een buitenlandse speler van buiten de
Europees Economische Ruimte (EER) die uitkomt in de hoofdklasse slechts
speelgerechtigd is, indien van hem een kopie van de benodigde vergunningen op
het bondsbureau aanwezig is en de vereniging, in wiens eerste team de betreffende
speler uitkomt, schriftelijk de bevestiging van de KNHB heeft gekregen, dat de
betreffende speler speelgerechtigd is.
In het vonnis van 29 augustus 2012 heeft de rechtbank Utrecht geoordeeld dat dit
besluit van de KNHB niet rechtsgeldig is, omdat het besluit is gebaseerd op een
bepaling (artikel B.8.5.j van het Bondsreglement 2011) die in strijd is met de
Algemene Wet Gelijke Behandeling (Awgb).
Volgens de rechtbank valt de wijze van organisatie van wedstrijden door de
KNHB, waaronder de wijze waarop een speler toegang tot de door de KNHB
georganiseerde wedstrijden verkrijgt, onder de reikwijdte van de Awbg, zodat de
toepassing van het Bondsreglement aan de Awgb kan worden getoetst. De vrijheid
van vereniging staat daaraan niet in de weg.
Door de toepassing van artikel B.8.5.j van het Bondsreglement heeft de KNHB
een direct onderscheid gemaakt op basis van nationaliteit. Uit de betreffende
bepaling vloeit immers rechtstreeks voort voor welke nationaliteiten de aanvullende
eisen (het verstrekken aan de KNHB van de benodigde vergunningen en het
verstrekken door de KNHB van een schriftelijke bevestiging dat de speler
speelgerechtigd is) wel gelden, en voor welke nationaliteiten niet. Het maken van
een dergelijk onderscheid door een sportinstelling is in strijd met artikel 7 lid 1
Awgb. Dat de KNHB - zoals zij stelt - een legitiem doel nastreeft met de door haar
gestelde aanvullende eisen, namelijk het tegengaan van competitievervalsing en het

bevorderen van een ordentelijk spelverloop, kan zo zijn, maar dat is bij het maken
van direct onderscheid door een sportinstelling niet relevant.
De KNHB wordt veroordeeld om binnen acht dagen na betekening van het vonnis
de gevolgen van het besluit ongedaan te maken. Dit betekent onder meer dat
Hockeyclub Den Bosch over het seizoen 2011-2012 de drie wedstrijdpunten
terugkrijgt die door de KNHB in mindering waren gebracht.
Vindplaatsen
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Vonnis van 29 augustus 2012
in de zaak van

de vereniging
HOCKEY CLUB 'S-HERTOGENBOSCH,
gevestigd te 's-Hertogenbosch,
eiseres,
advocaat mr. H.T. ten Have te Amsterdam,

tegen

de vereniging
KONINKLIJKE NEDERLANDSE HOCKEY BOND,
gevestigd te Nieuwegein,
gedaagde,
advocaat mr. M.I. van Dijk te Utrecht.

Partijen zullen hierna HC Den Bosch en de KNHB genoemd worden.

1. De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding
- de akte overlegging producties van HC Den Bosch
- de conclusie van antwoord
- het verzoek van beide partijen op de rol van 13 juni 2012 om op korte termijn vonnis te wijzen.

1.2. Vervolgens is vonnis bepaald.

2. De feiten
2.1. HC Den Bosch is een hockeyvereniging. De eerste dames- en herenteams komen uit in de
landelijke hoofdklassecompetitie. HC Den Bosch is lid van de KNHB.

2.2. De KNHB is een vereniging met het volgende statutaire doel:
“(…)
DOEL
Artikel 3
1. De hockeybond stelt zich ten doel de bevordering van de hockeysport in al haar
verschijningsvormen en voorts het verrichten van al hetgeen daaruit voortvloeit, daartoe bevorderlijk
kan zijn, dan wel daarmede verband houdt.
2. De hockeybond tracht dit doel te bereiken door het organiseren, uitschrijven en aanmoedigen van
veldhockeywedstrijden, zaalhockeywedstrijden en rolstoelhockeywedstrijden en tot het zoveel
mogelijk ontwikkelen van andere initiatieven en activiteiten die de hockeysport kunnen dienen.
(…)”

Op grond van artikel 6 van de statuten kent de KNHB als leden gewone en buitengewone leden.
Gewone leden van de KNHB zijn verenigingen die als zodanig zijn toegelaten. Buitengewone leden zijn
onder meer verenigingsleden (personen die als lid toetreden of zijn toegetreden tot een lidrechtspersoon).
Waar in de statuten en in de reglementen van de KNHB wordt gesproken over “leden” zonder verdere
aanduiding, worden daaronder zowel de gewone leden als de buitengewone leden verstaan (artikel 7
lid 3).

2.3. Het Bondsreglement 2011 van de KNHB luidt - voor zover relevant - als volgt:
“(…)
B.8 Teams en spelers in bondswedstrijden hockey
(…)
8.5 Spelerslijst Hoofdklasse
a. Voor standaardteams (eerste teams heren of dames) uitkomend in de hoofdklasse moet de
spelerslijst worden ingeleverd uiterlijk op de woensdag voorafgaand aan de als eerste vastgestelde

competitiewedstrijd van dat team. (…)
j. Een buitenlandse speler van buiten de Europees Economische Ruimte (EER) die uitkomt in de
hoofdklasse is slechts speelgerechtigd, indien van hem/haar een kopie van de benodigde
vergunningen op het bondsbureau aanwezig is en de vereniging in wiens eerste team de betreffende
speler uitkomt, schriftelijk de bevestiging van de KNHB heeft gekregen, dat de speler/speelster
speelgerechtigd is.
(…)
8.10 Sancties op het uitkomen van niet-gerechtigde en ‘uitgesloten’ spelers
1. Aan een vereniging waarvan in een team één of meer niet-gerechtigde spelers op grond van B.8.5,
B.8.7 dan wel één of meer ‘uitgesloten’ spelers op grond van B.8.2 zijn uitgekomen in een
bondswedstrijd, kan een geldboete worden opgelegd van ten hoogste € 250,00 per wedstrijd,
ongeacht het aantal niet-gerechtigde dan wel ‘uitgesloten’ spelers.
2. a. Aan een team, waarin één of meer niet-gerechtigde of ‘uitgesloten’ spelers zijn uitgekomen in
een bondswedstrijd, worden 3 wedstrijdpunten per wedstrijd in mindering gebracht, ongeacht het
aantal niet-gerechtigde of ‘uitgesloten’ spelers.
(…)
3. a. Een door het bondsbestuur of districtsbestuurscommissie vastgestelde wedstrijd waarin een
niet-gerechtigde speler is uitgekomen, wordt in de regel opnieuw vastgesteld. De niet in overtreding
zijnde vereniging kan het bondsbestuur dan wel de districtsbestuurscommissie echter verzoeken te
besluiten de uitslag van de oorspronkelijke wedstrijd te handhaven.
(…)”

2.4. Op 2 oktober 2011 heeft een Zuid-Afrikaanse speler ([speler]) deelgenomen aan een uitwedstrijd
van het eerste herenteam van HC Den Bosch tegen HC Bloemendaal. Op die datum beschikte deze
speler over een verblijfs- en tewerkstellingsvergunning, maar deze vergunningen waren nog niet aan
de KNHB ter beschikking gesteld, zodat de KNHB aan HC Den Bosch ook nog niet de in artikel 8.5.j
bedoelde schriftelijke bevestiging had verstrekt.

2.5. Bij brief van 14 oktober 2011 (hierna: het besluit) heeft de KNHB aan HC Den Bosch - voor zover
relevant - het volgende medegedeeld:
“(…)
Op vrijdag 7 oktober jl. heeft de competitieleiding geconstateerd dat in de wedstrijd Bloemendaal H1 –
Den Bosch H1, wnr. 1942 dd. 02-10-2011 (uitslag 7-3) de H1 speler [speler] voor Den Bosch is
uitgekomen.
Het Bondsreglement 2011, artikel B.8.5.j stelt dat een buitenlandse speler van buiten de Europees
Economische Ruimte (EER) die uitkomt in de hoofdklasse slechts speelgerechtigd is, indien van hem
een kopie van de benodigde vergunningen op het bondsbureau aanwezig is en de vereniging, in
wiens eerste team de betreffende speler uitkomt, schriftelijk de bevestiging van de hockeybond heeft
gekregen, dat de betreffende speler speelgerechtigd is.
Op 9 september 2011 is deze regel ook gecommuniceerd naar Den Bosch. Op die datum heeft het
bestuur een schrijven ontvangen van de competitieleiding inzake de goedkeuring van de spelerslijst
van Den Bosch H1 voor het seizoen 2011-2012. In deze brief staat expliciet aangegeven dat voor
speler Le Roux (die van buiten de EER komt) nog de benodigde papieren ontbraken, zodat voor hem
nog geen toestemming kon worden verleend om uit te komen voor Den Bosch.
De competitieleiding heeft deze toestemming voor de wedstrijd van 2 oktober 2011 niet gegeven,
simpelweg omdat de vereiste papieren niet voor die datum waren overlegd.
Inmiddels is de tewerkstellingsvergunning ontvangen en is toestemming verleend.
(…)
Voor ons is de conclusie, dat speler [speler] niet speelgerechtigd was in de wedstrijd Bloemendaal H1

– Den Bosch H1 dd. 02-10-2011. Het reglement voor buitenlandse spelers in de Hoofdklasse is strikt
en duidelijk en biedt geen ruimte voor uitzonderingen.
Conform het bepaalde in het Bondsreglement 2011 art. B.8.10.2 zal bij Den Bosch H1 voor de
wedstrijd van 2 oktober 2011 drie wedstrijdpunten in mindering worden gebracht.
Tevens zal er een boete worden opgelegd van € 75,00.
Den Bosch H1 heeft de wedstrijd met 7-3 verloren, de wedstrijd zal daarom niet opnieuw worden
vastgesteld. De uitslag zal worden gehandhaafd. (…)”

2.6. Bij brief van 1 november 2011 heeft de KNHB het door HC Den Bosch ingediende
herzieningsverzoek afgewezen.
2.7. Op 22 november 2011 heeft de Commissie van Beroep van de KNHB het beroep van HC Den
Bosch tegen het besluit ongegrond verklaard.
2.8. Op 12 april 2012 heeft de Commissie Gelijke Behandeling geoordeeld (oordeel 2012-63) dat de
KNHB jegens HC Den Bosch verboden onderscheid op grond van nationaliteit heeft gemaakt bij het
aanbieden van een dienst.

3. Het geschil
3.1. HC Den Bosch vordert in deze procedure - samengevat - dat de rechtbank:
I. voor recht verklaart dat het besluit nietig is, althans dit te vernietigen,
II. de KNHB beveelt om de gevolgen van het besluit ongedaan te maken, op straffe van verbeurte van
een dwangsom,
III. de KNHB veroordeelt tot vergoeding van de door HC Den Bosch gemaakte juridische kosten,
begroot op € 19.000,--, vermeerderd met wettelijke rente,
IV. de KNHB veroordeelt in de kosten van deze procedure.

3.2. De KNHB voert verweer.
3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling
Belang

4.1. De KNHB stelt in deze procedure als eerste aan de orde dat HC Den Bosch geen belang meer
heeft bij haar vorderingen in de zin van artikel 3:303 BW, nu het besluit niet tot degradatie van HC
Den Bosch uit de hoofdklasse heeft geleid.
4.2. Naar het oordeel van de rechtbank betekent de enkele omstandigheid dat het besluit uiteindelijk
niet heeft geleid tot degradatie van HC Den Bosch uit de hoofdklasse, niet dat HC Den Bosch geen
belang meer heeft bij een beslissing op de onderhavige vorderingen. HC Den Bosch heeft belang bij
de correcte weergave van de stand van haar eerste herenelftal in de eindstand van de afgeronde
competitie en de beantwoording van de principiële vraag of artikel B.8.5.j van het Bondsreglement
2011 in strijd is met de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) in het licht van de mogelijke
toekomstige toepassing van deze bepaling door de KNHB. Daarnaast is een belang bij haar
vorderingen gelegen in het feit dat zij juridische kosten heeft moeten maken ter bestrijding van het
besluit. Het onder 4.1 weergegeven verweer wordt dan ook afgewezen.

Het geschil
4.3. Ter onderbouwing van haar vorderingen beroept HC Den Bosch zich primair op artikel 2:14 BW,
dat inhoudt dat een besluit van een orgaan van een rechtspersoon dat in strijd is met de wet, nietig
is.
4.4. De kern van het geschil tussen partijen betreft het antwoord op de vraag of de KNHB bij het
nemen van het besluit, dat zij heeft gebaseerd op artikelen B.8.5.j en B.8.10 van het Bondsreglement,
zich schuldig heeft gemaakt aan een onderscheid dat is verboden op grond van de Awgb.
4.5. HC Den Bosch beantwoordt die vraag bevestigend en stelt in dit kader dat de KNHB voor spelers
van buiten de Europese economische ruimte (EER) extra administratieve eisen stelt, die niet gelden
voor Nederlandse spelers of voor spelers van binnen de EER. Doordat zij niet (tijdig) aan deze
aanvullende administratieve eisen heeft voldaan, heeft het bestuur van de KNHB bij het besluit aan
HC Den Bosch een sanctie opgelegd, bestaande uit een geldboete en het in mindering brengen van
drie wedstrijdpunten.

4.6. De KNHB stelt zich kort gezegd op het standpunt dat de in het Bondsreglement gestelde
aanvullende eisen voor een speler van buiten de EER samenhangen met het statutaire doel van de
KNHB om het ordentelijke verloop van de hockeysport te bevorderen en competitievervalsing te
voorkomen. Het statutaire doel van een vereniging valt buiten de reikwijdte van de Awgb.
Subsidiair meent zij dat er een rechtvaardigingsgrond is voor het door haar gemaakte (indirecte)
onderscheid, omdat controle achteraf van de speelgerechtigdheid van spelers van buiten de EER niet
wenselijk en niet mogelijk is. Het werkt competitievervalsing in de hand en leidt tot een verstoord
verloop van de competitie, doordat wedstrijden moeten worden overgespeeld.

Reikwijdte van de Awgb

4.7. De rechtbank zal in het navolgende eerst beoordelen of de toepassing van
artikel B.8.5.j van het Bondsreglement van de KNHB valt onder de reikwijdte van de Awgb.

4.8. In de parlementaire geschiedenis met betrekking tot de Awgb is over de toepassing van deze wet
op verenigingen het volgende opgenomen:

- Tweede Kamer 1991-1992, 22014, nr. 5 (Memorie van antwoord), p. 18-20:
“4.3 De leden van de fractie van D66 misten een apart artikel over het verenigingsleven.
Met de opmerking over het verenigingsleven doelen deze leden waarschijnlijk op het ontbreken van
een bepaling over de toelating tot het (bestuurs)lidmaatschap van een vereniging. Indien een
dergelijke toelating niet valt onder de gevallen waarin onderscheid verboden is (de artikelen 5, 6 en 7)
geeft dit wetsvoorstel inderdaad geen regels over die toelating. Het wetsvoorstel geldt overigens wel
degelijk voor verenigingen voor zover zij deelnemen aan het maatschappelijk verkeer op de terreinen
die door het wetsvoorstel worden bestreken. Zij voorziet in een adequate bescherming tegen
discriminatie in het maatschappelijk leven voor wat betreft verenigingsactiviteiten. Het verbod van
onderscheid in de artikelen 5, 6 en 7 geldt ook voor verenigingen. Verenigingen die bij voorbeeld
goederen of diensten aanbieden als bedoeld in artikel 7, vallen onder de werking van het
wetsvoorstel. Dat zal eveneens het geval kunnen zijn, indien de vereniging een open en zakelijk
karakter heeft en het lidmaatschap in feite niet meer inhoudt dan dat aan die leden een goed of
dienst wordt aangeboden.
Het geval kan zich bij voorbeeld voordoen dat de voorwaarden voor, de toegang tot en de

mogelijkheden tot uitoefening en ontplooiing binnen het vrije beroep, samenhangen met het
lidmaatschap van een vereniging. In dat geval kan de wet van belang zijn, indien ten aanzien van het
lidmaatschap onderscheid wordt gemaakt op grond van de in de wet vermelde gronden. Niet het
onderscheid dat bij de toelating tot het lidmaatschap wordt gemaakt is verboden, maar het verbinden
van gevolgen aan (het ontbreken van) dat lidmaatschap bij voorwaarden voor, de toegang tot en de
mogelijkheden tot uitoefening en ontplooiing binnen het vrije beroep.
Met betrekking tot het interne verenigingsleven merken wij het volgende op. Verenigingen hebben in
het recht een bijzondere bescherming. Ter zake kan worden gewezen op artikel 8 van de Grondwet,
artikel 11 EVRM, artikel 22 IVBP en titel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Binnen de door het
burgerlijk recht getrokken grenzen is er een grote vrijheid zich op gemeenschappelijke grondslag voor
een politiek, religieus, wetenschappelijk, cultureel, charitatief, sportief of ander niet-commercieel doel
te organiseren. De verenigingsvrijheid brengt met zich dat rechtmatig eisen worden gesteld aan
personen ter verwezenlijking van een, wettelijk geoorloofd, gemeenschappelijk doel. Dergelijke eisen
zullen niet zelden betrekking hebben op de criteria van het wetsvoorstel (bij voorbeeld verenigingen
ter behartiging van de belangen van specifieke groepen). Het doel of effect mag uiteraard niet zijn
anderen direct of indirect te discrimineren. Het van toepassing verklaren van het verbod om
onderscheid te maken op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht,
hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat, is hier niet aangewezen. Immers, vele
verenigingen zijn juist gebaseerd op een gemeenschappelijk politiek of godsdienstiglevensbeschouwelijk doel. Daarnaast kan
gedacht worden aan onder meer verenigingen voor gescheiden mannen, respectievelijk vrouwen,
besloten sociëteiten, vrouwenverenigingen, mannen- en vrouwenkoren en sportverenigingen. Ook
doet zich de vraag voor of verenigingen die het bedoelde onderscheid maken een ernstige
belemmering vormen voor de uitgesloten groepen personen om aan het maatschappelijk leven deel te
nemen. Het kabinet meent dat indien ter
zake een bepaling in dit wetsvoorstel zou worden opgenomen het onvoldoende recht zou doen aan
het pluriforme karakter van het Nederlandse verenigingsleven en het grondrecht van vereniging. Met
nadruk zij nogmaals vermeld dat met dit voorstel niet een uitputtende regeling wordt beoogd en dat
op dit buiten het wetsvoorstel gelegen terrein de rechter in een hem voorgelegd geval tot het oordeel
kan komen dat een bepaalde gedraging wegens de ernst en de strekking ervan strijd met het in
artikel 1 van de Grondwet neergelegde beginsel oplevert. Zoals uit het vorenstaande blijkt is
nadrukkelijk rekening gehouden met de vrijheid van vereniging. Deze vrijheid houdt onder meer in dat
verenigingen voor zover dit niet in Boek 2 van het BW is vastgelegd, hun eigen inrichting regelen.
Aldaar is ook geregeld wat de consequenties zijn wanneer een vereniging in strijd komt met de
openbare orde. Op grond van vorenstaande overwegingen achten wij het niet nodig een afzonderlijke
bepaling over verenigingen in het wetsvoorstel op te nemen.”

- Tweede Kamer 1991-1992, 22014, nr. 10 (nota naar aanleiding van het eindverslag), p. 10, 11:
“4.7 Naar aanleiding van de door de leden van de D66-fractie gestelde vragen over het
verenigingsleven, merken wij het volgende op. De rechtsverhouding tussen een vereniging en een
(kandidaat-)(bestuurs)lid bij de toelating tot het (bestuurs)lidmaatschap van de vereniging valt in
beginsel niet onder de rechtsverhoudingen bedoeld in de artikelen 5, 6 en 7 van dit wetsvoorstel. Het
gaat immers in beginsel niet om een arbeidsrechtelijke verhouding (artikel 5), een rechtsverhouding
binnen het vrije beroep (artikel 6), een rechtsverhouding betreffende goederen of diensten of het
geven van advies of voorlichting over school- en beroepskeuze (artikel 7). De leden van de D66-fractie
vroegen een nadere toelichting op de toepasselijkheid van het verbod van onderscheid in de zin van
deze wet op de toelating tot het lidmaatschap van verenigingen. Zoals gezegd vallen de gedragingen
van een vereniging in beginsel niet onder het verbod van onderscheid. Er zijn echter uitzonderingen.
In de memorie van antwoord zijn daarvan enkele illustraties gegeven. Ten aanzien van een geval dat
op de toelating tot het lidmaatschap toch het verbod van onderscheid van toepassing is, is in de
memorie van antwoord opgemerkt dat artikel 7 van toepassing is, indien de vereniging een open en
zakelijk karakter heeft en het lidmaatschap in feite niet meer inhoudt dan dat aan die leden een goed

of dienst wordt aangeboden als bedoeld in artikel 7. Het daarin neergelegde verbod is dan op het aan
het lidmaatschap verbonden aanbod van goederen of diensten van toepassing.
Met het wetsvoorstel wordt beoogd te bevorderen de deelneming op gelijke voet aan het
maatschappelijk leven, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht,
hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat. De reikwijdte van het wetsvoorstel is met
het oog daarop beperkt tot (de belangrijkste terreinen van) het maatschappelijk leven. De privésfeer
en de besloten sfeer vallen derhalve buiten die reikwijdte. Wij erkennen dat in de besloten sfeer, en
dat kan bij voorbeeld het verenigingsverband zijn, een belemmering kan zijn gelegen voor de
ontplooiing van de door de vereniging uitgesloten groep. Bij de toegang tot verenigingen gaat het
naar onze mening niet om primaire behoeften zoals die met betrekking tot werk, goederen en
diensten. Anders dan de leden van de D66-fractie, achten wij wel van belang of de uitgesloten
groepen in de ontplooiing op de (primaire) terreinen van het maatschappelijk leven een ernstige
belemmering ondervinden.
Deze leden vroegen voorts of een vrouwenvereniging onderscheid mag maken op grond van ras.
Indien het onderscheid wordt gemaakt in een geval dat bestreken wordt door dit wetsvoorstel, zal dit
kunnen worden getoetst aan het wettelijk verbod van onderscheid. Voor zover het in dit wetsvoorstel
neergelegde verbod van onderscheid niet van toepassing is op de onderscheidmakende gedraging
van een persoon of instelling, kan de rechter in een dergelijk geval toch oordelen dat die gedraging
wegens de ernst en de strekking ervan onrechtmatig is. Die onrechtmatigheid volgt dan niet uit het in
dit wetsvoorstel neergelegde verbod, maar uit een doorwerking van het in artikel 1 van de Grondwet
neergelegde beginsel in de desbetreffende rechtsverhouding.”

- Tweede Kamer 1991-1992, 22014, nr. 10 (nota naar aanleiding van het eindverslag), p. 31:
“Anders dan de leden van de D66-fractie veronderstellen, zijn de statuten van een bepaalde instelling
en de toepassing daarvan niet onderworpen aan het door dit wetsvoorstel bestreken verboden
onderscheid. In de memorie van antwoord is ten aanzien van een in de statuten neergelegd doel dat
in strijd is met de openbare orde (bijvoorbeeld discriminatie), gewezen op Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek. Op de in statuten neergelegde eisen voor het (bestuurs)lidmaatschap, is het onderhavige
wetsvoorstel niet van toepassing.
Indien de toepassing van statutaire bepalingen echter betrekking heeft op de in dit wetsvoorstel
vermelde rechtsverhoudingen, bijvoorbeeld bij het aanbieden van een betrekking of het aanbieden
van goederen of diensten, is het verbod van onderscheid wel van toepassing.”

- Eerste Kamer 1992-1993, 22014, nr. 212c (Memorie van antwoord), p. 5, 6:
“2. De reikwijdte van het wetsvoorstel
2.1 De leden van de PvdA-fractie vroegen of het in het licht van het Europees Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) en het Internationaal Verdrag
inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBP) vanuit systematisch oogpunt niet beter ware
geweest ook verenigingen onder deze wet te brengen.
Het wetsvoorstel bestrijkt de belangrijkste terreinen van het maatschappelijk leven, te weten het
terrein van de arbeid (artikelen 5 en 6) en het economisch goederen– en dienstenverkeer (artikel 7).
Het interne verenigingsleven valt aldus buiten de werkingssfeer van het wetsvoorstel. De door deze
leden bedoelde verdragsbepalingen verplichten niet tot het verbieden van discriminatie bij de
toelating tot verenigingen en de deelname aan het verenigingsleven. Integendeel: met betrekking tot
het interne verenigingsleven genieten verenigingen juist op grond van die verdragen, te weten op
grond van artikel 11 van het EVRM, artikel 22 van het IVBP, en tevens op grond van artikel 8 van de
Grondwet een bijzondere bescherming. De verenigingsvrijheid brengt met zich dat verenigingen
rechtmatig eisen kunnen stellen aan personen ter verwezenlijking van een, wettelijk geoorloofd,
gemeenschappelijk doel. Dergelijke eisen zullen niet zelden betrekking hebben op de in het
wetsvoorstel opgenomen gronden, vooral indien het verenigingen betreft die de behartiging van de

belangen van specifieke groepen tot doel hebben. Het van toepassing verklaren van het verbod van
onderscheid in de zin van het wetsvoorstel, zou aan de verenigingsvrijheid afbreuk doen. Vele
verenigingen zijn immers juist gebaseerd op een gemeenschappelijk politiek of godsdienstig dan wel
levensbeschouwelijk doel of voor een bepaalde doelgroep opgericht, zoals verenigingen voor
gescheiden mannen of vrouwen, besloten sociëteiten, vrouwenverenigingen, mannen- en
vrouwenkoren en sportverenigingen. Bovendien behoeft onderscheid bij de toelating tot dergelijke
verenigingen, gelet op het pluriforme karakter van het Nederlandse verenigingsleven, geen
belemmering op te leveren voor de uitgesloten groepen personen om aan het maatschappelijk leven
deel te nemen. Het wetsvoorstel geldt overigens wel degelijk voor verenigingen voor zover zij
deelnemen aan het maatschappelijk verkeer op de terreinen die door het wetsvoorstel worden
bestreken. Het verbod van onderscheid in de artikelen 5, 6 en 7 geldt ook voor verenigingen. Voor
verenigingen geldt ter zake van rechtsverhoudingen op het terrein van de arbeid, in hun hoedanigheid
van werkgever, het in artikel 5 neergelegde verbod van onderscheid. Indien verenigingen goederen of
diensten aanbieden of indien de vereniging een open en zakelijk karakter heeft en het lidmaatschap in
feite niet meer inhoudt dan dat aan de leden een goed of dienst wordt aangeboden, is artikel 7 van
toepassing.”

4.9. In 2002 is de Awgb door de Tweede Kamer geëvalueerd. In die evaluatie is de volgende passage
opgenomen (Tweede Kamer 2001-2002, 28481, nr. 1, p. 18):
“2.2.4 Verenigingsleven
In artikel 3 is bepaald dat de Awgb niet van toepassing is op rechtsverhoudingen binnen
kerkgenootschappen en het geestelijk ambt. Alhoewel dit niet expliciet is bepaald in de Awgb, blijkt uit
de wetsgeschiedenis dat het interne verenigingsleven buiten de werkingssfeer van de Awgb valt.
Verenigingen genieten bescherming op grond van artikel 8 van de Grondwet en diverse internationale
verdragen en er is een grote vrijheid zich op
gemeenschappelijke grondslag voor een politiek, religieus, wetenschappelijk, cultureel, charitatief,
sportief of ander niet-commercieel doel te organiseren. De statuten van een bepaalde instelling en de
toepassing daarvan zijn niet onderworpen aan toetsing op grond van de Awgb. De Awgb geldt echter
wel voor verenigingen, in die zin dat de Awgb voorziet in een bescherming tegen onderscheid in het
maatschappelijk leven op de in de Awgb genoemde terreinen. Het verbod van onderscheid in de
artikelen 5, 6 en 7 geldt ook voor verenigingen, indien de vereniging een open en zakelijk karakter
heeft en het lidmaatschap in feite niet meer inhoudt dan dat aan die leden een goed of een dienst
wordt aangeboden (Kamerstukken II 1991/92, 22 014, nr. 5, blz. 18/19). Dit heeft in de praktijk niet
problemen geleid, zodat er geen aanleiding is voor verenigingen een soortgelijke bepaling als artikel 3
Awgb op te nemen. Dit temeer nu in de richtlijnen een bepaling is opgenomen over het lidmaatschap
van of de betrokkenheid bij werkgevers- en werknemersverenigingen, die in de Nederlandse
gelijkebehandelingswetgeving moet worden geïmplementeerd.”

4.10. Uit deze passages uit de parlementaire geschiedenis (die blijkens de evaluatie in 2002 hun
gelding hebben behouden) leidt de rechtbank het volgende af:
- een vereniging heeft veelal een doel of een doelgroep die meebrengt dat niet iedereen lid van de
vereniging kan worden. De grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van vereniging brengt dan mee dat
voor zover het (statutaire) doel of de doelgroep van de vereniging eisen stelt aan personen voor het
lidmaatschap van de vereniging, de betreffende (in de statuten of in andere bindende documenten)
vastgelegde bepalingen niet vallen onder de reikwijdte van de Awgb; dit is evenwel anders indien een
vereniging een zakelijk karakter heeft en het lidmaatschap daarvan niet meer inhoudt dan het
aanbieden aan de leden van een goed of dienst;
- de vrijheid van vereniging brengt niet mee dat indien een vereniging diensten aanbiedt of daartoe
toegang verleent, en daarbij onderscheid maakt, dit onderscheid niet aan de Awgb kan worden
getoetst.

4.11. De rechtbank volgt niet het standpunt van de KNHB dat de aanvullende eisen die gelden voor
een speler van buiten de EER onderdeel uitmaken van het (statutaire) doel van de vereniging. In
artikel B.8.5.j van het Bondsreglement wordt niet bepaald onder welke voorwaarden iemand lid van
de KNHB kan zijn, maar het artikel stelt voorwaarden aan de mogelijkheid om gebruik te maken van
een door de KNHB aangeboden dienst (het deelnemen aan de door de KNHB georganiseerde
hoofdklassecompetitie).
Overigens is ook niet gesteld of gebleken dat de KNHB niet zou voldoen aan het vereiste van “een
vereniging die een zakelijk karakter heeft en waarvan het lidmaatschap niet meer inhoudt dan het
aanbieden van een goed of dienst”, zodat ook om die reden het beroep van de KNHB op haar
statutaire doel haar niet kan baten.

4.12. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de wijze van organisatie van wedstrijden door de
KNHB, waaronder de wijze waarop een speler toegang tot de door de KNHB georganiseerde
wedstrijden verkrijgt, onder de reikwijdte valt van de Awgb.
Verboden onderscheid?
4.13. Tussen partijen is niet in geschil dat door de toepassing van artikel B.8.5.j van het
Bondsreglement door het bestuur een direct onderscheid wordt gemaakt op basis van nationaliteit. Uit
de betreffende bepaling vloeit rechtstreeks voort voor welke nationaliteiten de aanvullende eisen wel
gelden, en voor welke nationaliteiten niet.
4.14. Op grond van artikel 7 lid 1 Awgb is onderscheid op basis van nationaliteit verboden bij het
aanbieden van of verlenen van toegang tot diensten door instellingen die werkzaam zijn op het
gebied van welzijn. Blijkens de parlementaire geschiedenis (Tweede Kamer 1990-1991 22014, nr. 3
(Memorie van Toelichting), p. 21) vallen sportinstellingen onder het begrip “instellingen die werkzaam
zijn op het gebied van … welzijn”. Op grond van artikel 2 lid 5 Awgb geldt het verbod van onderscheid
op grond van nationaliteit alleen niet indien het onderscheid is gebaseerd op algemeen verbindende
voorschriften of geschreven of ongeschreven regels van internationaal recht (op het bestaan waarvan
de KNHB geen beroep heeft gedaan), en in gevallen waarin de nationaliteit bepalend is.
Laatstgenoemde categorie wordt dwingend ingevuld door artikel 3 van het Besluit gelijke
behandeling, dat inhoudt dat onderscheid op grond van nationaliteit (alleen) mag worden gemaakt,
indien het onderscheid ziet op (kort gezegd) het nationale elftal. Van die situatie is in dit geval geen
sprake.
4.15. Voor zover de KNHB heeft aangevoerd dat de oorsprong van de aanvullende eisen die in het
Bondsreglement aan niet-EER-spelers worden gesteld, is gelegen in de in de Nederlandse wetgeving
gestelde eis dat een persoon van buiten de EER die in Nederland wil werken, over een
verblijfsvergunning en tewerkstellingsvergunning moet beschikken, en dat derhalve niet de KNHB
maar de Nederlandse overheid onderscheid op basis van nationaliteit maakt, kan zij daarin niet
worden gevolgd. De KNHB heeft met artikel B.8.5.j Bondsreglement immers niet louter deze wettelijke
eisen in haar reglement overgenomen, maar daaraan een voorafgaande controle toegevoegd, in die
zin dat de betreffende vergunningen voorafgaand aan de betreffende wedstrijd aan haar ter
beschikking moeten worden gesteld en dat daaraan vervolgens goedkeuring door haar moet worden
verleend. Aan het niet voldoen aan deze verplichting heeft de KNHB vervolgens - indien de nietspeelgerechtigde speler toch wordt opgesteld - de sanctie gekoppeld van een geldboete en het in
mindering brengen van wedstrijdpunten. Daarmee is de KNHB verder gegaan dan de Nederlandse
wetgeving op dit punt eist.
4.16. Dat de KNHB - zoals zij stelt - een legitiem doel nastreeft met de door haar gestelde aanvullende
eisen, namelijk het tegengaan van competitievervalsing en het bevorderen van een ordentelijk
spelverloop, kan zo zijn, maar dat is bij het maken van direct onderscheid door een sportinstelling niet

relevant. Immers, een legitiem doel kan alleen een rol spelen, indien sprake is van indirect
onderscheid (artikel 2 lid 1 Awgb) of indien direct onderscheid plaatsvindt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf of door een natuurlijk persoon (artikel 7 lid 3 sub c Awgb). Van een dergelijke situatie
is hier geen sprake.
Conclusie
4.17. Het voorgaande betekent dat de KNHB met het besluit een verboden onderscheid heeft gemaakt
op grond van nationaliteit in de zin van artikel 7 lid 1 Awgb, zodat het besluit in zoverre in strijd is met
de wet. De rechtbank zal dan ook voor recht verklaren dat het besluit ex artikel 2:14 BW nietig is. Het
gevorderde bevel om de gevolgen van het besluit ongedaan te maken is eveneens toewijsbaar, met
dien verstande dat daaraan een termijn voor nakoming zal worden verbonden. De gevorderde
dwangsom is eveneens toewijsbaar, maar zal wel worden beperkt als in het dictum is bepaald.

4.18. De gevorderde vergoeding voor gemaakte “juridische kosten” is niet toewijsbaar. Een groot deel
van de kosten, € 12.614,--, ziet op een voorschotnota in verband met de onderhavige
bodemprocedure, en ziet derhalve op de proceskosten. Op grond van het bepaalde in de artikelen 237
e.v. Rv worden de proceskosten door de rechter ambtshalve vastgesteld. De proceskosten plegen om de toegang tot een betaalbare rechtsgang te waarborgen - te worden begroot aan de hand van
het Besluit liquidatietarieven rechtbanken en hoven (het liquidatietarievenbesluit), dat in zijn
algemeenheid als redelijk wordt beschouwd. Alleen in uitzonderlijke situaties wordt hiervan
afgeweken. Van een dergelijke situatie is in dit geval niet gebleken.
Voor zover de gevorderde vergoeding voor juridische kosten ziet op buitengerechtelijke kosten, geldt
dat de procedure bij de Commissie Gelijke Behandeling niet tot doel heeft om civielrechtelijke
aansprakelijkheid vast te stellen, zodat de daarmee verband houdende kosten niet als
buitengerechtelijke kosten in de zin van artikel 6:96 BW kunnen worden beschouwd. Voor het overige
heeft HC Den Bosch niet voldaan aan haar stelplicht dat de buitengerechtelijke werkzaamheden
hebben bestaan uit werkzaamheden die niet dienen ter voorbereiding en/of instructie van de
onderhavige zaak.

4.19. De KNHB zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden
veroordeeld. De kosten aan de zijde van HC Den Bosch worden begroot op:
- dagvaarding € 90,64
- griffierecht 575,00
- salaris advocaat 452,00 (1,0 punt × tarief € 452,00)
Totaal € 1.117,64

5. De beslissing
De rechtbank

5.1. verklaart voor recht dat het besluit van de KNHB van 14 oktober 2011 nietig is,
5.2. veroordeelt de KNHB om binnen 8 dagen na betekening van dit vonnis de gevolgen van het
besluit van 14 oktober 2011 ongedaan te maken, waartoe in ieder geval gerekend moet worden het
ongedaan maken van de puntenstraf,
5.3. veroordeelt de KNHB om aan HC Den Bosch een dwangsom te betalen van € 1.000,-- voor iedere
dag dat zij niet aan de in 5.2 uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van €
50.000,-- is bereikt,

5.4. veroordeelt de KNHB in de proceskosten, aan de zijde van HC Den Bosch tot op heden begroot op
€ 1.117,64,
5.5. verklaart dit vonnis wat betreft de onder 5.2 tot en met 5.4 genoemde beslissingen uitvoerbaar
bij voorraad,
5.6. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. Sap, mr. E.W.A. Vonk en mr. M.E. Heinemann, bijgestaan door mr. W.A.
Visser als griffier, en in het openbaar uitgesproken op 29 augustus 2012.?
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Partijen zullen hierna [eiser] en de KNVB genoemd worden.
1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding,
- de producties 1 tot en met 4 van [eiser],
- de producties 1 tot en met 5 van de KNVB,
- de mondelinge behandeling van 30 oktober 2012,
- de pleitnota van [eiser],
- de pleitnota van KNVB.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.
2. De feiten
2.1. [eiser], geboren op [1990], heeft in het seizoen 2011/2012 als amateurspeler gevoetbald bij
amateurvereniging [naam]. Hij is daarbij uitgekomen in de categorie A.
2.2. [eiser] heeft met betrekking tot het voetbalseizoen 2012/2013 een spelerscontract
(arbeidsovereenkomst) gesloten met de betaaldvoetbalorganisatie PEC Zwolle. Op grond van dit
contract zal [eiser] deel uitmaken van het eerste elftal dat uitkomt in de Eredivisie.

Het spelerscontract is aangegaan voor de periode van 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2012 met de
mogelijkheid van verlenging met nog een jaar. Het bruto maandsalaris bedraagt op grond van dit
contract € 2.250,-- per maand. Daarnaast heeft [eiser] recht op een vakantietoeslag, een
wedstrijdpremieregeling, een netto beroepskostenvergoeding van
€ 68,-- per maand en een éénmalige bruto bonus van € 3.000,-- indien hij in de basis start van een
officiële competitie/beker/play-off/Europese wedstrijd van het eerste elftal.

2.3. Het Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen, Opleidingsvergoeding en
Solidariteitsvergoeding en Solidariteitsbijdrage (hierna: het Reglement) is van toepassing op de
overschrijving van een amateurspeler van een amateurvereniging naar een
betaaldvoetbalorganisatie, die bij die betaaldvoetbalorganisatie een spelerscontract heeft gesloten
(zie artikel 1 lid 1 sub b van het Reglement). In dit reglement is – voor zover van belang – het
volgende vermeld:

Artikel 8 – De termijnen voor indiening van een aanvraag en aanvang speelgerechtigdheid
1. Een aanvraag om overschrijving moet ingediend zijn vóór 15 juli.

Artikel 10 – Dispensatie
In bijzondere gevallen kan het bondsbestuur dispensatie verlenen van de in deze titel voorkomende
overschrijvingsbepalingen. Het bondsbestuur stelt hiervoor richtlijnen vast.

2.4. De in artikel 10 van het Reglement bedoelde richtlijnen zijn gepubliceerd in het Bewaarnummer
2012/’13 en door de KNVB als productie 3 in het geding gebracht.
In dit bewaarnummer is, voor zover van belang, het volgende vermeld:

4.2.1 Dispensatieregeling spelers categorie A
Een aanvraag om overschrijving binnen Nederland buiten de overschrijvingstermijnen van spelers uit
categorie A wordt verleend indien is voldaan aan de formele vereisten voor deze overschrijving en,
naar oordeel van het betreffende bestuur dat bevoegd is dispensatie te verlenen, sprake is van:

1. Gewijzigde studie, werk-, woon- of medische omstandigheden die vóór het sluiten van de
overschrijvingstermijn redelijkerwijs niet bekend c.q. in te schatten zijn geweest (…).
(…)
2. Een jeugdspeler die overschrijving verzoekt van zijn huidige club naar de club waar hij
direct voorafgaand aan zijn huidige club voor is uitgekomen en zijn huidige club geen
bezwaar heeft tegen het verlenen van de overschrijving. (…)
3. Een overschrijvingsverzoek van een ex-contractspeler (dat wil zeggen een speler wiens
contract uiterlijk per 30 juni voorafgaand aan het overschrijvingsverzoek is geëindigd) die
voor een club (niet perse de club bij wie hij het laatst onder contract stond) uitkomt en op
basis van zijn voetbalverleden een WW-uitkering ontvangt, naar een club waar hij een
(nieuw) spelerscontract heeft getekend. Door het tekenen van dit (nieuwe) spelerscontract
dient het recht op WW-uitkering automatisch en volledig te vervallen. Indien dit niet
automatisch het geval is en/of het recht op WW-uitkering enkel eindigt doordat de
betreffende speler hierom verzoekt, wordt geen dispensatie verleend. (…)
4. Een verzoek tot overschrijving naar een club van een speler wiens spelerscontract door de
arbitragecommissie is ontbonden, mits binnen 30 dagen na de uitspraak van de
arbitragecommissie het verzoek tot overschrijving is ingediend. (…) Deze
dispensatiemogelijkheid geldt niet op het moment dat de ontbinding van het contract aan
de speler zelf te wijten is (bijvoorbeeld onbetamelijk persoonlijk gedrag) en van de oude
club redelijkerwijs niet verlangd kan worden om de speler nog langer in dienst te houden.
5. Er is sprake van slechte studieresultaten van een jeugdspeler die duidelijk blijken uit de
meest recente officiële rapportage van de school of leerinstelling. Door de speler in
kwestie moet voldoende worden aangetoond dat deze slechte studieresultaten (onder
meer) hun oorzaak vinden in het als speelgerechtigd lid geregistreerd staan en het
uitkomen in bindende wedstrijden voor de huidige club.
6. Indien er sprake is van exceptionele omstandigheden die niet reeds onder de punten 1 tot
en met 5 worden genoemd, zal het districtsbestuur, het bestuur amateurvoetbal dan wel
het bestuur betaald voetbal per verzoek om overschrijving buiten de

overschrijvingsperiodes om, beoordelen of de omstandigheden van dien aard zijn dat
dispensatie dient te worden verleend. Het uitgangspunt hierbij is dat in gevallen niet
genoemd onder punt 1 tot en met 5 geen dispensatie wordt verleend.

2.5. [eiser] heeft een verzoek tot overschrijving bij de KNVB ingediend. Dit verzoek is op 23 juli 2012
door de KNVB ontvangen. De KNVB heeft het verzoek aangemerkt als een verzoek om dispensatie van
de overschrijvingsbepalingen en heeft besloten om dit verzoek af te wijzen.
3. Het geschil

3.1. [eiser] vordert dat de KNVB bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, wordt veroordeeld:
a) om hem, uiterlijk binnen een week na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis,
over te schrijven naar PEC Zwolle zodat hij speelgerechtigd wordt, dit op straffe van
verbeurte van de in de dagvaarding genoemde dwangsom,
b) tot vergoeding van de buitengerechtelijke kosten, de proceskosten en de nakosten, te
vermeerderen met wettelijke rente.

3.2. De KNVB voert verweer.
3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4. De beoordeling

4.1. Vooropgesteld wordt dat [eiser] zich moest laten overschrijven om bij PEC Zwolle aan bindende
wedstrijden te mogen deelnemen. Hij moest op grond van artikel 8 van het Reglement zijn
overschrijvingsverzoek uiterlijk vóór 15 juli 2012 bij de KNVB indienen. Vaststaat dat dit niet is
gebeurd. Partijen zijn het (terecht) erover eens dat de overschrijving daarom alleen nog kan worden
bewerkstelligd indien het bondsbestuur van de KNVB dispensatie van de overschrijvingsbepalingen
verleend. Het bondsbestuur van de KNVB heeft besloten om deze dispensatie niet verlenen. [eiser]
stelt zich op het standpunt dat de KNVB in redelijkheid niet tot dit besluit heeft kunnen komen, omdat
dit besluit in de gegeven omstandigheden niet proportioneel is en in grove mate zijn belangen om een
plaats in de arbeidsmarkt te verwerven miskent.
De KNVB betwist dit.

4.2. Partijen zijn het erover eens dat de door het bondsbestuur van de KNVB vastgestelde
dispensatiecriteria zoals vermeld in 4.2.1 onder 1 tot en met 5 van het Bewaarnummer 2012/’13 (zie
2.4) in dit geval niet aan de orde zijn.

4.3. Zij verschillen echter van mening over de beantwoording van de vraag of in dit geval wordt
voldaan aan het dispensatiecriterium zoals is vermeld in 4.2.1 onder 6 van het Bewaarnummer
2012/’13. Dit criterium houdt in dat er sprake is van andere exceptionele omstandigheden dan die zijn
genoemd in 4.2.1 onder 1 tot en met 5 van het
Bewaarnummer 2012/’13.

4.4. Het is gelet op het bepaalde in 4.2.1 onder 6 aan (het bestuur van) de KNVB om te beoordelen of
de omstandigheden van dien aard zijn dat dispensatie dient te worden verleend. Het bestuur van de
KNVB heeft in deze dus beoordelingsvrijheid.

De (voorzieningen)rechter kan daarom alleen toetsen of (het bestuur van) de KNVB in de gegeven
omstandigheden in redelijkheid tot haar oordeel heeft kunnen komen.

4.5. [eiser] betoogt dat (het bestuur van) de KNVB in dit geval in redelijkheid had moeten oordelen dat
sprake is van zodanige exceptionele omstandigheden dat dispensatie van de
overschrijvingsbepalingen had moet worden verleend. [eiser] voert daartoe het volgende aan.
De belangen die de KNVB heeft bij handhaving van de overschrijvingsregels wegen niet op tegen de
belangen van [eiser] bij het verlenen van dispensatie van die regels.
De belangen van amateurvereniging [naam] of welke andere amateurvereninging ook worden niet
geschaad. Er is geen sprake van competitie- en/of concurrentievervalsing. Ook zal er geen sprake zijn
van precedentwerking indien het verzoek om dispensatie wordt ingewilligd. Daartegenover staat dat
de belangen van [eiser] bij het verlenen van dispensatie van de overschrijvingsregels groot zijn.
Doordat geen dispensatie wordt verleend wordt [eiser]:
a) het onmogelijk gemaakt zijn inkomsten te genereren, waardoor hij afhankelijk blijft van
derden en zijn hand moet ophouden,
b) de kans ontnomen om: i) als profvoetballer in het betaald voetbal uit te komen en
zich verder te ontwikkelen en te manifesteren in het betaald voetbal, ii) zijn
spelersvaardigheden in competitieverband op peil te houden en zich in de
kijker te spelen van andere geïnteresseerde betaaldvoetbalorganisaties voor het volgende
voetbalseizoen.
Daarbij komt dat het te laat indienen van het verzoek tot overschrijving niet aan [eiser] kan worden
toegerekend, aangezien hij met PEC Zwolle is overeengekomen dat PEC Zwolle hiervoor zou
zorgdragen.

4.6. De voorzieningenrechter overweegt hierover het volgende.
4.6.1. Uit 4.2.1 onder 6 van het bewaarnummer 2012/’13 volgt dat uitgangspunt is dat in gevallen niet
genoemd onder punt 1 tot en met 5 geen dispensatie van de overschrijvingsregels wordt verleend. De
KNVB is – zoals zij op de zitting heeft toegelicht – gelet op deze bepaling zeer terughoudend om op
deze grond dispensatie te verlenen. Dit komt de voorzieningenrechter niet onredelijk voor.

4.6.2. Verder geldt dat niet in geschil is dat gelet op het bepaalde in artikel 5 lid 1 van het Reglement
de speler zelf verantwoordelijk is voor het indienen van het overschrijvings-formulier en dat de speler
dit formulier ook zelf moet ondertekenen.
De stelling van [eiser] dat het te laat indienen van het verzoek tot overschrijving niet aan hem kan
worden toegerekend, omdat hij met PEC Zwolle had afgesproken dat PEC Zwolle daarvoor zou
zorgen, gaat gelet op deze bepaling daarom niet op.
Het bestuur van de KNVB hoefde deze omstandigheid daarom niet mee te wegen bij de vraag of zij
wel of niet dispensatie zou verlenen.

4.6.3. Het is verder niet aannemelijk geworden dat het [eiser] door de weigering om dispensatie te
verlenen onmogelijk wordt gemaakt zijn inkomsten te genereren.
Integendeel, [eiser] heeft tijdens de zitting verklaard dat PEC Zwolle tot op heden het
overeengekomen basisloon ad
€ 2.250,-- bruto per maand aan hem heeft betaald.
Er zijn verder ook geen aanwijzingen gebleken dat PEC Zwolle dit basisloon niet meer aan hem zal

willen betalen. [eiser] genereert dus wel degelijk inkomsten. Dat deze inkomsten lager zijn dan hij op
grond van het spelerscontract zou kunnen genereren, maakt dit niet anders.

4.6.4. Blijft over de door [eiser] aangevoerde omstandigheid dat hem de kans wordt ontnomen om: i)
als profvoetballer in het betaald voetbal uit te komen en zich verder te ontwikkelen en te manifesteren
in het betaald voetbal, ii) zijn spelersvaardigheden in competitieverband op peil te houden en zich in
de kijker te spelen van andere geïnteresseerde betaaldvoetbalorganisaties voor het volgende
voetbalseizoen.
De voorzieningenrechter kan de KNVB volgen in haar stelling dat indien zij alleen vanwege deze
omstandigheid het dispensatieverzoek van [eiser] zou toewijzen, het hele dispensatiesysteem op de
helling gaat. Voor vrijwel iedere speler die zich te laat heeft ingeschreven, zal deze omstandigheid
immers aan de orde zijn.
Overigens is het niet zo dat [eiser] helemaal niet in de gelegenheid zou zijn om zijn
spelersvaardigheden in competitieverband op peil te houden en zich in de kijker te spelen van andere
geïnteresseerde betaaldvoetbalorganisaties voor het volgende voetbalseizoen.
Hij kan namelijk, zoals op de zitting is gebleken, in competitieverband uitkomen bij een
amateurvoetbalvereninging. Bovendien mag hij trainen bij PEC Zwolle.

4.6.5. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat (het bestuur van) de KNVB in redelijkheid heeft
kunnen oordelen dat de omstandigheden niet van dien aard zijn dat dispensatie van de
overschrijvingsbepalingen dient te worden verleend.
4.7. De slotsom is dat de vorderingen van [eiser] zullen worden afgewezen.

4.8. [eiser] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten
aan de zijde van KNVB worden begroot op:
- griffierecht € 575,00
- salaris advocaat 816,00
Totaal € 1.391,00

5. De beslissing
De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,
5.2. veroordeelt [eiser] in de proceskosten, aan de zijde van de KNVB tot op heden begroot op €
1.391,00,
5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. M.E. Heinemann en in het openbaar uitgesproken op 14 november
2012.
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Vonnis in kort geding in de zaak van:

1. [eiser A],
2. [Eiser B],
in hun hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige dochter [dochter P. ],
beiden wonende te [woonplaats],
3. [Eiser C.],
4. [Eiser D]
in hun hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordigers van hun minderjarige dochter [Dochter E.],
beiden wonende te [woonplaats], gemeente Cranendonck,
5. de stichting STICHTING TOPTURNEN ZUID-OOST NEDERLAND,
gevestigd te [woonplaats],
eisers bij dagvaarding van 17 maart 2003,
procureur: mr. E.G.M. Wiggers,
advocaat: mr. L.J.M. Stikkelbroeck te Meerssen,

tegen:

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid KONINKLIJKE NEDERLANDSE GYMNASTIEK UNIE,
gevestigd te Beekbergen, gemeente Apeldoorn,
gedaagde,
procureur: mr. L. Hartogs.

Partijen worden hierna mede het echtpaar [Eisers A en B], het echtpaar [Eisers C en D], [P.], [E.],
Topturnen ZON en de KNGU genoemd.

1. HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Het echtpaar [Eisers A en B], het echtpaar [Eisers C en D] en Topturnen ZON hebben onder
overlegging van producties de KNGU gedagvaard tegen de openbare zitting van 19 maart 2003.
Ter zitting heeft de KNGU onder overlegging van producties geconcludeerd tot afwijzing van het
gevorderde met veroordeling van het echtpaar [Eisers A en B], het echtpaar [Eisers C en D] en
Topturnen ZON in de proceskosten.
Partijen hebben hun standpunten aan de hand van pleitnota's mondeling toegelicht waarna zij vonnis
hebben gevraagd. De uitspraak is bepaald op heden.

2. VASTSTAANDE FEITEN
De volgende feiten zullen in dit kort geding als tussen partijen voorlopig vaststaand worden
aangemerkt. Deze feiten blijken uit overgelegde stukken en/of volgen uit stellingen van partijen, voor
zover deze door de ene partij zijn aangevoerd en door de andere partij zijn erkend of niet dan wel
onvoldoende gemotiveerd zijn betwist.

2.1 [P.] en [E.], beiden 15 jaar, beoefenen de turnsport op topniveau en zijn lid van de vereniging
Patrick Topturnen te Echt. Zij trainen gemiddeld 30 uur per week.
2.2 Patrick Topturnen is één van de trainingssteunpunten van de KNGU. De overige vier bevinden zich
te Oldenzaal, Heerenveen, Nijmegen en Zoetermeer. De steunpunten Heerenveen, Nijmegen en
Zoetermeer zijn aangewezen voor het Olympische Project: de voorbereiding op deelname aan de
Olympische Spelen van 2004. Op deze steunpunten wordt getraind onder toptrainers. Partijen zijn het
erover eens dat trainen bij één van deze steunpunten geen voorwaarde is voor selectie.
2.3 [P.] en [E.] maakten gedurende het jaar 2002 deel uit van de selectie van Jong Oranje. Vanwege
hun leeftijd kwamen zij met ingang van 2003 in aanmerking voor de Oranjeselectie.
2.4 Tijdens een kwalificatiewedstrijd voor de Europese Kampioenschappen te Vries op 3 maart 2002 is
door [P.] de 3e plaats bereikt en door [E.] de 8e plaats.
2.5 Tijdens de Nederlandse Kampioenschappen d.d. 16 juni 2002 zijn [P.] en [E.] respectievelijk
geëindigd op de 3e en 4e plaats.
2.6 Tijdens de Internationale wedstrijd om de Como Cup 2002 in juli 2002 is door [E.] de 2e plaats
behaald.
2.7 In augustus 2002 hebben [P.] en [E.] hun Persoonlijke Ontwikkelingsplan (POP) aan de KNGU doen
toekomen.
2.8 Om uit te mogen komen voor Nederland tijdens het Wereld Kampioenschap in augustus 2003 en

op de Olympische Spelen 2004 in Athene dienen beide turnsters geselecteerd te worden door de
KNGU.
2.9 De KNGU hanteert daartoe, blijkens een notitie Topsport Turnen Dames KNGU 2003 - die is
opgesteld door de bondscoach en de landelijke trainerscoordinator en is goedgekeurd door de
Technische Commissie Produktgroep Turnen Dames (TCPG TD) en de bestuurscommissie Technische
Zaken - de volgende selectiecriteria:
"(…)
· leeftijd
· huidige technische en fysieke prestatieniveau en perspectief daarin
· overeengekomen POP (uitzetten van een progressief ontwikkelingsplan)
· controle over de prestatie bepalende factoren in het primaire (thuis) trainingsproces
· controle over secundaire prestatievoorwaarden ( medisch, school, sociaal, cultuur etc.)
· willen samenwerken in de KNGU structuur en programmering
(…)"
2.10 De notitie luidt verder, voor zover van belang:
"(…)
Werkwijze selectiesamenstelling.
1. (…)
2. (…)
3. (…)
4. De selectieprocedure loopt vanaf 1 sept. t/m 30 nov. In deze periode worden alle formaliteiten
afgehandeld, medische keuringen gedaan, P.O.P. samengesteld, samengewerkt in een proefperiode,
etc. Daarna volgt in december de definitieve samenstelling van de KNGU selecties
(…)
Centrale Activiteiten
Tijdens trainingen/stages wordt de ontwikkeling van de turnsters in de praktijk getoetst. Het zijn
evaluatie-momenten en er is uitwisseling van technische kennis en ervaringen. Overleg tussen KNGU
kader, persoonlijke coaches, turnsters en ouders moet de begeleiding van de turnster optimaal
maken, zodat zij zich als talent maximaal kan ontwikkelen in de topsport (…)"
2.11 Bij brief van 28 oktober 2002 van de KNGU is zowel [P.] als [E.] uitgenodigd voor een stage als lid
van de Oranjeselectie. Deze brief luidt voor zover thans van belang, als volgt:
" Aan: turnsters van alle KNGU selecties Turnen Dames, hun ouders en Coaches
(…)
Het is al jaren de bedoeling om veel gegevens te verzamelen over de turnsters die bij de KNGU
selecties zijn betrokken en die dus aan topsport doen. Deze gegevens zijn voor ons belangrijk, maar
ook voor de turnsters en de coaches, omdat we dan beter in kaart hebben gebracht waar we staan
en wat er nog allemaal moet gebeuren. Het gaat dus vooral om testen, die gericht zijn op technischeen fysieke ontwikkeling (kracht & lenigheid) en de groei van de turnsters door de jaren heen. De
metingen worden gedaan door fysiotherapeuten en staan onder leiding van een
bewegingswetenschapper. De technische testen worden door de coaches afgenomen.
De medewerking van de turnsters is belangrijk en daarom nodigen wij alle KNGU selectie turnsters uit
om naar de stage te komen (…)
Deelnemers: Oranje, Jong Oranje en Oranje Jong Talent selecties van de KNGU.
In week 51 berichten wij jullie wie er voor 2003 definitief deel uitmaken van de hierboven aangegeven
selecties turnen dames (…)".
2.12 Tijdens een internationale wedstrijd op 26 oktober 2002 was door [P.] de 14e plaats behaald,
door [E.] de 21e plaats.

2.13 Op 8 december 2002 hebben de Nederlandse Kampioenschappen voor Teams 2002
plaatsgevonden. Daarbij is Patrick Echt geëindigd op de 4e plaats, waarbij [E.] een score van 31.988
heeft behaald. [P.] heeft niet meegedaan aan dit toernooi. De bondscoach heeft deze wedstrijd
bijgewoond.
2.14 Op 24 december 2002 is Topturnen ZON mondeling bericht dat [P.] en [E.] niet langer welkom
waren op de stage en niet langer deel uitmaakten van de Oranjeselectie.
2.15 Bij brief van 13 februari 2003 heeft de KNGU deze mondelinge mededeling schriftelijk bevestigd.
De brief luidt, voor zover thans van belang, als volgt:
"(…)
Allereerst is de TCPG TD om commentaar gevraagd en deze heeft ons laten weten dat:
"meerdere keren door de technische staf van de KNGU aangedrongen is bij het steunpunt om de
kandidaat turnsters voor 2004 geheel of gedeeltelijk voor te bereiden op een van de 'aangewezen'
steunpunten, omdat men twijfel had of de turnsters bij de voorbereiding in Echt wel op tijd klaar zou
zijn. (Dus voorjaar 2003 stabiel en score rond de 35 punten).
(…) Ten aanzien van de opname van turnsters in de selecties is een procedure afgesproken
(Beleidsstuk nationale selecties). Globaal houdt deze procedure in dat turnsters die mogelijk voor de
selectie in aanmerking komen in juli een brief krijgen met de vraag of ze willen deelnemen aan de
selectieprocedure. Onderdeel van deze procedure is onder meer de bespreking van het POP door de
technische staf van de KNGU met de eigen trainer. De bondscoach en de topsportcoördinator beslissen
vervolgens wie op basis van de selectieprocedure en - criteria (de selectiecriteria staan ook in het
beleidsstuk) worden opgenomen (…) Turnsters die trainen op de drie aangewezen steunpunten in de
route 2004 worden, op basis van de betere prestatiebepalende factoren op die steunpunten en de
betere aansturing door het bondskader, sneller (…) opgenomen in de Oranje selectie. Bij turnsters van
andere steunpunten wordt heel goed gekeken naar de mate waarop het bondskader (…) ook
daadwerkelijk invloed kan hebben op de ontwikkeling van deze turnsters. Daarbij is de getoonde
progressie van de turnster en het vertrouwen in de technische leiding op dat steunpunt van wezenlijk
belang".
(…) De technische staf is van mening dat [P.] [Eisers A en B] en [Dochter E.] een te grote achterstand
hebben op de overige leden van de selectie. Dit is een onderbouwde prognose van de KNGU
technische staf, die aangeeft dat de kloof tussen het niveau dat men het laatste half jaar heeft laten
zien en de te behalen progressie niet rechtvaardigt dat zij opgenomen blijven in de Oranje Selectie
(…) Juist dat "fingerspitzengefuhl" onderscheidt een toptrainer. Hij/zij heeft dat nodig bij zijn
onderbouwing waarom de progressie niet haalbaar wordt geacht. Noch op wedstrijden, noch bij
gemeenschappelijke trainingen is door de beide turnsters de nodige progressie getoond (…)"
2.16 Momenteel bestaat de Oranjeselectie uit 11 turnsters, allen trainend op één van de drie
steunpunten Heerenveen, Zoetermeer of Nijmegen.

3. DE VORDERING, DE GRONDEN EN HET VERWEER

3.1 Het echtpaar [Eisers A en B], Het echtpaar [Eisers C en D] en Topturnen ZON vorderen dat de
voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis de KNGU zal veroordelen om:
a. de turnster [P.] [Eisers A en B] binnen twee dagen na betekening van dit vonnis middels een
daartoe strekkende schriftelijke bevestiging wederom op te nemen in de Oranjeselectie en de WKtrajectselectie en haar alle daaraan verbonden rechten te laten genieten;
b. de turnster [Dochter E.] binnen twee dagen na betekening van dit vonnis middels een daartoe
strekkende schriftelijke bevestiging wederom op te nemen in de Oranjeselectie en de WKtrajectselectie en haar alle daaraan verbonden rechten te laten genieten;
c. vervolgselecties, met name de uiteindelijke selectie voor het WK te laten plaatsvinden op grond van
de objectieve vooraf schriftelijk door de KNGU opgestelde en gepubliceerde criteria;

en voorts te bepalen dat, indien de KNGU het onder sub a en b gevorderde niet nakomt, de KNGU een
dwangsom verbeurt van t 1.000,-- per dag voor iedere dag na vijf dagen na betekening van dit vonnis
dat zij in gebreke blijft [P.] [Eisers A en B] en [Dochter E.] mede te delen dat zij deel uitmaken van de
Oranjeselectie en de WK trajectselectie met inbegrip van het genot van alle daaraan verbonden
rechten,
alles met veroordeling van de KNGU in de kosten van deze procedure.

3.2 Volgens het echtpaar [Eisers A en B], het echtpaar [Eisers C en D] en Topturnen ZON voldoen de
turnsters aan alle door de KNGU gehanteerde selectiecriteria, zodat zij ten onrechte uit de
Oranjeselectie zijn verwijderd. Volgens hen is er sprake van willekeur, te meer nu de turnsters die wel
geselecteerd zijn, op de Nationale Kampioenschappen lager zijn geëindigd dan [P.] en [E.] en het
selecteren gebeurt op basis van een 'gevoel'.
3.2De KNGU heeft gemotiveerd verweer gevoerd waarop zo nodig in het hierna volgende zal worden
ingegaan.

4. DE BEOORDELING
4.1 Grondslag van de vordering is de stelling, dat sprake is van ongelijke behandeling en het hanteren
van willekeurige selectiecriteria.
4.2 Voorop dient te worden gesteld dat niet iedere ongelijke behandeling van gelijke gevallen wordt
verboden, doch alleen die welke als willekeur moet worden beschouwd omdat een objectieve en
redelijke rechtvaardiging ervoor ontbreekt. In het onderhavige geval betekent dat dat aan de KNGU
een zekere beoordelingsvrijheid toekomt bij het beantwoorden van de vraag of turnsters al dan niet
opgenomen moeten worden in een selectie, nu het een feit van algemene bekendheid is dat een
nationale sportkoepel zijn beste sporters zal afvaardigen naar internationale wedstrijden. De vraag is
dan ook of de KNGU een objectieve en redelijke rechtvaardiging heeft om [P.] en [E.] van de
Oranjeselectie uit te sluiten. Met de KNGU is de voorzieningenrechter van oordeel dat het aan de
bondscoach is om te beoordelen of een turnster uit het juiste hout gesneden is om Nederland te
vertegenwoordigen bij internationale wedstrijden. Daarbij komt ook het zogenaamde
'Fingerspitzengefühl' om de hoek kijken.
4.3 Anders dan het echtpaar [Eisers C en D], het echtpaar [Eisers A en B] en Topturnen ZON stellen,
kan uit de uitnodigingsbrief van 28 oktober 2002 niet worden afgeleid dat [P.] en [E.] recht op
deelname aan de Oranje selectie hebben. Zij zijn slechts uitgenodigd deel te nemen aan de
nieuwjaarsstage. De definitieve selectie zou eerst in december 2002 plaats vinden.
4.4 Met betrekking tot het vaststellen van de definitieve Oranjeselectie blijkt uit de stukken en
hetgeen ter zitting is behandeld, dat de KNGU de beide turnsters heeft uitgesloten van de selectie
omdat zij niet zouden voldoen aan het tweede selectiecriterium: het prestatieniveau en het
perspectief daarin. Daartoe wordt tijdens trainingen/stages de ontwikkeling van de turnsters in de
praktijk getoetst. De beslissing of een turnster wordt toegelaten tot de selectie, wordt gebaseerd op
het oordeel van de bondscoach naar aanleiding van centrale trainingen en wedstrijden.
4.5 De KNGU heeft ter staving van haar verweer slechts de uitslag van de Nederlandse
Kampioenschappen voor Teams 2002 van 8 december 2002 overgelegd waaruit blijkt dat [E.] bijna 2
punten lager heeft gescoord dan tijdens de juniorenkampioenschappen. De turnsters [collega turnster
van A. ] en [collega turnster L. ] hebben tijdens dat toernooi hoger gescoord dan [E.] en hebben dus
progressie getoond in tegenstelling tot [E.]. Hoewel [collega turnster K. ] lager heeft gescoord dan
[E.], is zij wel opgenomen in de selectie, omdat in haar meer toekomstmogelijkheden worden gezien
gelet op het feit dat zij een jaar jonger is dan [E.]. Met betrekking tot [P.] is de KNGU van mening dat
zij geen progressie heeft getoond, door op 26 oktober bijna 3 punten lager te scoren dan in juni 2002.

4.6 Het echtpaar [Eisers C en D] heeft gesteld - en dat is door de KNGU onvoldoende gemotiveerd
betwist - dat [E.] niet op de hoogte was van het feit dat het toernooi van 8 december 2002 als ijkpunt
zou worden gehanteerd noch van het feit dat dit toernooi alom als onbelangrijk werd gezien. Omdat
de kans om hoog te eindigen voor Patrick te Echt was verkeken door het ontbreken van [P.], zijn de
doelen verlegd en heeft [E.] tijdens de wedstrijden met nieuwe figuren geëxperimenteerd zodat zij
ook volgens de voorzieningenrechter niet afgerekend kan worden op de enigszins lage scores. Het
moge zo zijn dat de andere turnsters hogere scores hebben gehaald dan [E.], maar gelet op het
vorenoverwogene kan het optreden van [E.] op 8 december 2002 niet maatgevend zijn voor het
criterium of zij progressie heeft vertoond. Voorshands oordelend blijkt uit het voorgaande bovendien
dat de bondscoach in strijd handelt met de - mede door hem opgemaakte - notitie van de KNGU.
Daarin is immers weergegeven dat "tijdens trainingen/stages de ontwikkeling van de turnsters in de
praktijk (wordt) getoetst. Het zijn evaluatie-momenten en er is uitwisseling van technische kennis en
ervaringen". Hieruit vloeit voort dat er meerdere toetsingsmomenten dienen te zijn. Nu de KNGU
onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de bondscoach [E.] ook tijdens andere trainingen en
wedstrijden heeft beoordeeld, kan voorlopig oordelend niet worden gezegd dat [E.] niet voldoet aan
het tweede criterium.
4.7 Het vorenstaande geldt ook ten aanzien van [P.]. Het moge zo zijn dat zij tijdens een wedstrijd in
oktober 2002 lager heeft gescoord dan in juni 2002, maar ook hiervoor geldt dat dit een
momentopname is, waaruit niet voortvloeit dat de turnster over de gehele linie geen progressieve
ontwikkeling heeft doorgemaakt. Derhalve kan dit ene toernooi niet als doorslaggevend worden
aangemerkt voor het al dan niet aantonen van progressie. Bovendien volgt uit de uitslag van dat
toernooi dat de turnsters [collega turnster van A. ], [collega turnster D. ], [collega turnster L. ] en
[collega turnster K. ] allen lagere plaatsen hebben behaald dan [P.] en bovendien allen, evenals [P.],
lager zijn geëindigd dan in voorgaande wedstrijden, zodat het oordeel van de bondscoach dat alleen
[P.] geen progressie heeft doorgemaakt, al met al onbegrijpelijk is. Ook in het geval van [P.] heeft de
KNGU onvoldoende aannemelijk gemaakt dat [P.] op meerdere tijdstippen is beoordeeld en
onvoldoende bevonden. Dit klemt te meer nu de KNGU ter zitting heeft aangegeven dat de
bondscoach een turnster niet ophangt aan één wedstrijd, hetgeen hij blijkens de gegeven
rechtvaardiging in feite juist wel heeft gedaan.
4.8 Daar komt bij dat de voorzieningenrechter zich niet aan de indruk kan onttrekken dat er aan
turnsters die trainen bij de steunpunten Echt en Oldenzaal, strengere selectie-eisen worden gesteld
dan voor turnsters die trainen bij de steunpunten Nijmegen, Heerenveen en Zoetermeer. Dit wordt
bevestigd door de brief van 13 februari 2003 van de KNGU zoals deze is weergegeven in
rechtsoverweging 2.15. Ook het feit dat de gehele Oranje selectie thans bestaat uit turnsters van een
van deze drie steunpunten, onderstreept deze indruk. Een dergelijke opstelling neigt naar willekeur;
zij lijkt ingegeven door specifieke, nader voor het Olympisch traject gestelde eisen van het Nederlands
Olympisch Comité (NOC/NSF) en heeft nu ook onvoorziene gevolgen voor deelname aan andere
Kampioenschappen. Voorshands oordelend is het in strijd met de redelijkheid en billijkheid en
onaanvaardbaar dat de KNGU de turnsters [P.] en [E.] heeft uitgesloten van deelname aan de
Oranjeselectie. Het daarop betrekking hebbend gedeelte van de vordering is dan ook toewijsbaar.
4.9 Het voorgaande brengt echter niet met zich dat zij automatisch deel mogen uitmaken van de
vervolgselecties. Tijdens de zitting is naar voren gekomen dat de negen beste turnsters tijdens de
Nederlandse Kampioenschappen zich plaatsen voor de selectie van de WK-ploeg. Het echtpaar [Eisers
C en D], het echtpaar [Eisers A en B] en Topturnen ZON hebben onvoldoende aannemelijk gemaakt
dat de turnsters bij voorbaat al zouden zijn uitgesloten van deelname aan de selectie voor de
definitieve WK-ploeg. Daar komt bij dat - bij toewijzing van een dergelijke vordering - de
voorzieningenrechter op de stoel van de - daartoe gespecialiseerde - bondscoach en technische
commissie zou gaan zitten, hetgeen niet de bedoeling kan zijn. De turnsters zullen zichzelf moeten
kwalificeren voor de vervolgselecties, evenals de overige turnsters.
4.10 Topturnen ZON heeft aangevoerd dat zij eveneens belang heeft bij het gevorderde, omdat zij

door de uitsluiting van de turnsters veel sponsors zal verliezen, de deelname van bij haar trainende
turnsters aan grote toernooien zelf zal moeten financieren en het vermoeden bestaat dat de KNGU
haar als steunpunt wil afschrijven. De KNGU heeft deze stelling gemotiveerd betwist, waarna
Topturnen ZON haar standpunt niet nader heeft onderbouwd. Zij zal dan ook niet-ontvankelijk worden
verklaard in haar vordering, wegens onvoldoende belang.
4.11 Gelet op het vorenstaande zal de vordering voor een gedeelte worden toegewezen. De
voorzieningenrechter zal de te verbeuren dwangsommen matigen en aan een maximum binden. Dit
laat uiteraard onverlet, dat bij voortgaande overtreding van dit kort geding-vonnis oplegging van
hogere dwangsommen kan worden gevorderd dan wel hernieuwde oplegging van dezelfde
dwangsommen. Het bedrag van zowel de dwangsom als het maximum staat in een redelijke
verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de
dwangsomoplegging.
4.12 Nu Topturnen ZON niet-ontvankelijk zal worden verklaard, zal zij worden belast met een deel van
de kosten van dit geding aan de zijde van KNGU. De overige proceskosten zullen op de gebruikelijke
wijze worden gecompenseerd, nu de respectieve wettelijke vertegenwoordigers en de KNGU over en
weer deels in het ongelijk zullen worden gesteld.

5.BESLISSING
De voorzieningenrechter, rechtdoende in kort geding:
1. verklaart Topturnen ZON niet-ontvankelijk in haar vordering;
2. veroordeelt de KNGU om turnster [P.] [Eisers A en B] binnen twee dagen na betekening van dit
vonnis door middel van een daartoe strekkende schriftelijke bevestiging wederom op te nemen in de
Oranjeselectie en de trajectselectie voor de Wereldkampioenschappen en haar alle daaraan
verbonden rechten te laten genieten;
3. veroordeelt de KNGU om turnster [Dochter E.] binnen twee dagen na betekening van dit vonnis
door middel van een daartoe strekkende schriftelijke bevestiging wederom op te nemen in de
Oranjeselectie en de trajectselectie voor de Wereldkampioenschappen en haar alle daaraan
verbonden rechten te laten genieten;
4. bepaalt dat indien de KNGU nalaat om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis [P.] [Eisers A
en B] en [Dochter E.] mede te delen dat zij deel uitmaken van de Oranjeselectie en de trajectselectie
voor de Wereldkampioenschappen met inbegrip van het genot van alle daaraan verbonden rechten, zij
dwangsommen verbeurt aan hun respectieve wettelijk vertegenwoordigers ten bedrage van € 250,-voor iedere dag dat zij hiermee in gebreke blijft, met een maximum van t 25.000,--;
5. veroordeelt Topturnen ZON in de kosten van het geding die voor zover gevallen aan de zijde van de
KNGU tot op deze uitspraak worden begroot op € 102,50 wegens verschotten en € 351,68 wegens
salaris procureur;
6. compenseert de overige proceskosten tussen partijen aldus, dat ieder de eigen kosten draagt.
7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
8. wijst af het meer of anders gevorderde.
Aldus gewezen door mr. G. Vrieze, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare terechtzitting
van 2 april 2003 in tegenwoordigheid van mr. S. Kuypers, griffier.
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Partijen worden hierna mede [eiser] en de KNHS genoemd.
1. HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE

[eiser] heeft onder overlegging van producties de KNHS gedagvaard tegen de openbare zitting van 22
augustus 2005.
Ter zitting heeft de KNHS geconcludeerd tot afwijzing van het gevorderde met veroordeling van [eiser]
in de proceskosten.
Partijen hebben hun standpunten aan de hand van pleitnota's mondeling toegelicht, waarna zij vonnis
hebben gevraagd.

2. VASTSTAANDE FEITEN
De volgende feiten zullen in dit kort geding als tussen partijen voorlopig vaststaand worden
aangemerkt. Deze feiten blijken uit overgelegde stukken en/of volgen uit stellingen van partijen, voor
zover deze door de ene partij zijn aangevoerd en door de andere partij zijn erkend of niet - dan wel
onvoldoende gemotiveerd - zijn betwist.

2.1 [eiser] beoefent op professioneel niveau de tweespansport (mennen). In die hoedanigheid maakt
hij deel uit van het nationale B-kader.
2.2 [eiser] is voor het jaar 2005 met de KNHS een “KNHS-deelnemingsovereenkomst mennen”
aangegaan. Deze overeenkomst houdt – voor zover hier van belang – het volgende in:
“(...)
Algemeen
1. Hoofddoelstelling is het sterkste team te selecteren en deze af te vaardigen naar
het WK en officiële (FEI) landenwedstrijden.
(...)
5. Uitzending naar het WK, officiële landenwedstrijden en overige internationale
wedstrijden kan alleen geschieden conform de statuten en reglementen van de
FEI / KNHS.
(...)
De TCM (lees: topsportcommissie mennen)
(...)
3. De TCM zal de voordracht voor het nationale team van de chef d’equipe,
voorzien van een schriftelijk advies, voordragen aan het KNHS Federatiebestuur
voor uitzending naar het WK.
(...)

De chef d’equipe
(...)
3. Selecteert op basis van resultaten én indrukken opgedaan tijdens de wedstrijden
en bondstrainingen.
(...)
6. Stelt de selectie vast van het nationale team en uitzendingen naar Internationale –
en Wereldbekerwedstrijden en bespreekt deze met de “selectiecommissie”
bestaande uit de TCM voorzitter en de teamtrainer van de desbetreffende
discipline.
(...)
De teamtrainer
1. Zal de chef d’equipe adviseren over de combinaties (aanspanningen) welke voor
uitzending in aanmerking komen.
De deelnemer
(...)
2. Respecteert (is bindend) de beslissingen van de chef d’equipe en de taken en
verantwoordelijkheden van het begeleidingskader.
(...)
Selectie WK
1. De chef d’equipe selecteert uit de leden van A- en B kadercombinaties het sterkst
mogelijke team voor deelname het WK, (...).
(...)
4. Goede prestaties in de marathon (1e, 2e of 3e plaats) of de dressuur (1e, 2e of 3e
plaats) kunnen reden van selectie zijn boven een goede prestatie in de einduitslag,
maar dan moet er ook een goede vaardigheid gereden worden. Prestaties
behoeven dus niet altijd gerelateerd te zijn aan de plaatsing in de einduitslag van
een wedstrijd en/of een kampioenschap en kunnen ook een specifiek karakter
hebben.
(...)
Note: (...) Het Federatiebestuur van de KNHS zal op advies van de bondscoach / chef d’equipe /
teammanager de goedkeuring moeten geven over de samenstelling van de selectie welke wordt
uitgezonden naar het Internationale Kampioenschap.

2.3 Van 8 tot en met 11 september 2005 worden te Salzburg (Oostenrijk) de
wereldkampioenschappen tweespan mennen gehouden. Deze wereldkampioenschappen bestaan uit
een individuele wedstrijd en een landenwedstrijd. Voor Nederland mogen aan de individuele wedstrijd
vier combinaties deelnemen. Van deze vier combinaties rijden drie combinaties tevens de
landenwedstrijd en fungeert de vierde combinatie voor die wedstrijd als reserve.
2.4 De chef d’equipe heeft voor uitzending naar bovenbedoelde wereldkampioenschappen voor het
nationale team geselecteerd [geselecteerde 1], [geselecteerde 2], [geselecteerde 3] en
[geselecteerde 4], waarbij de drie eerstgenoemde tevens zijn geselecteerd voor de landenwedstrijd,
met [geselecteerde 4] als reserve. Deze selectie is door de chef d’equipe besproken met de
selectiecommissie.
2.5 De TCM heeft de voordracht voor het nationale team van de chef d’equipe voor uitzending naar de
wereldkampioenschappen, voorzien van een schriftelijk advies, voorgedragen aan het KNHS

Federatiebestuur. Dit schriftelijk advies, gedateerd 4 augustus 2005, houdt – voor zover hier van
belang – het volgende in:
“(...)
Advies TCM:
Het TCM is unaniem van mening dat de heer [eiser] de aangewezen vierde man
moet zijn. Redenen hiervoor zijn zijn prestaties in de marathon. Hij heeft bewezen zowel
nationaal als internationaal op het hoogste niveau marathons te kunnen winnen, met
groot puntenverschil, daardoor een direct meerwaarde voor het team. De vaardigheid
tijdens de laatste wedstrijden, waaronder Oostenrijk met een internationaal
deelnemersveld, 43 deelnemers, drie foutloze ritten, waaronder de heer [eiser].
Tijdens Beekbergen bewijs hij opnieuw zijn kwaliteiten door zich bij de drie snelste
foutloze ritten te plaatsen. Het dressuuronderdeel is niet zijn sterke punt. Derhalve zal hij
in het team op het moment dat een andere deelnemer, [geselecteerde 1], [geselecteerde 3] of
[geselecteerde 2], uitvalt, een
veel grotere meerwaarde hebben door zijn prestaties op beide andere onderdelen dan
[geselecteerde 4].
[geselecteerde 4] zal in het onderdeel dressuur geen meerwaarde geven, ongeacht wie er
uitvalt, [geselecteerde 3], [geselecteerde 1] of [geselecteerde 2], omdat zijn prestatie op dit
onderdeel minder is. Dit geldt
ook voor het marathononderdeel en in de vaardigheid heeft hij niet aan kunnen tonen
een vaste waarde te zijn voor een teamprestatie.
(...)
De TCM wil nadrukkelijk het KNHS Federatiebestuur verzoeken het advies om, op
sportieve gronden welke sterk zijn gericht op het teamresultaat, [eiser] op te
stellen boven [geselecteerde 4]. Als het individuele resultaat als hoofddoelstelling
gedefinieerd was zou [geselecteerde 4] de juiste keuze zijn geweest.
(...)”.
2.6 De schriftelijke motivering van [chef d'equipe], chef d’equipe, voor haar selectie voor de
wereldkampioenschappen houdt – voor zover hier van
belang – het volgende in:
“(...)
De nummer 4 ([geselecteerde 4]) zal in principe én naar grote waarschijnlijkheid als individuele rijder
in Salzburg starten en is door mij voorgedragen op basis van allround-resultaten gedurende het
gehele seizoen, met name op de twee observatiewedstrijden in Zelhem & Beekbergen. Mijn voorkeur
ging uit naar [geselecteerde 4] ten nadele van [eiser] die met name in de marathon uitstekende
resultaten neerzet & de laatste twee wedstrijden (Altenfelden & Beekbergen) eveneens een goed
vaardigheid. Mijn mening is dat [geselecteerde 4] een grotere kans heeft op een goed individueel
resultaat dan [eiser] & dat de kans dat een vierde man in het team zal plaatsvinden, niet erg groot is.

Afgezien van het bovenstaande heb ik het teambelang vanzelfsprekend niet uit het oog verloren,
waarbij ik nogmaals herhaal dat de vierde deelnemer alleen dan in beeld komt als één van de
teamleden (of één van hun paarden) uitvalt.
Dressuur: Mocht één van de twee dressuurresultaten van [geselecteerde 3] of [geselecteerde 1]
(beste dressuurrijders) om een of andere reden uitvallen, dan is [geselecteerde 4] in staat om een
goede dressuurproef neer te zetten – hij heeft gedurende het afgelopen seizoen betere resultaten
neergezet dan [geselecteerde 2] (& zeker [eiser]) en dus is de verwachting gerechtvaardigd dat hij dit

op een WK kan herhalen & derhalve eventueel een meetellend resultaat neer kan zetten.
Marathon: [eiser] is een absolute marathoncrack en heeft nagenoeg alle marathons dit jaar
gewonnen. Mocht één van de teamleden (hetzij [geselecteerde 1], [geselecteerde 3] of
[geselecteerde 2]) uitvallen, dan is hij een zeer goede keuze, met dien verstande dat de marge
waarmee hij de marathon over het algemeen wint (gemiddeld 2 – 4 punten t.o.v. [geselecteerde 2] &
3 – 5 op [geselecteerde 4]) niet extreem is.
Vaardigheid: (...) [eiser] heeft de afgelopen twee jaar slechts twee maal foutloos gereden, te weten in
Altenfelden (2005) en eind vorige maand in Beekbergen (...). Zijn gemiddelde ligt over 2005
aanmerkelijk hoger: 11 strafpunten gemiddeld per wedstrijd (t.o.v. ruimt 17 in 2004)! [eiser] kan dus
zeker geen safe vaardigheidsrijder genoemd worden. Ook [geselecteerde 4] is hierin geen safe factor.
Ook hij reed een goede vaardigheidsproef in Beekbergen 2005 (0.01 strafpunt), maar met een
gemiddelde over 2005 van 7.5 strafpunt, nivelleert hij zijn mindere prestatie t.o.v. [eiser].
In totaliteit kan evenwel gesteld worden dat welke menner dan ook als vierde man toegevoegd
worden aan het team, voor beide tweespanrijders de nodige voors en tegens kunnen worden
geformuleerd en dat beide menners hun waarde kunnen bewijzen in het geval dat een teamlid uitvalt.
Daarbij in achtnemend dat [geselecteerde 4] voor Nederland als individuele rijder een beter resultaat
kan neerzetten dan [eiser] (...).
(...)”.
2.7 Het KNHS Federatiebestuur heeft zijn goedkeuring gegeven aan de door de chef d’equipe
samengestelde selectie voor uitzending naar de wereldkampioenschappen te Salzburg.
2.8 Bij brief van 11 augustus 2005 heeft [teamtrainer], teamtrainer, aan het KNHS Federatiebestuur –
voor zover hier van belang – het volgende bericht:
“(...)
Deze middag ben ik door [naam 1] op de hoogte gebracht van Uw besluit het voorstel van [chef
d'equipe] met betrekking tot het aanwijzen van de vierde man voor het W.K. tweespan te volgen.
In mijn brief waarin ik U uitleg heb gegeven hoe wij tot een andere keuze waren gekomen stelde ik
het team belang voorop.
(...)
Terugkomend op het gesprek met de topsportcommissie [naam 2], [naam 3], [chef d'equipe] en [naam
4] op dinsdag 9 augustus waarin [chef d'equipe] uitlegt hoe zij tot haar keuze is gekomen.
Zij zegt zeer duidelijk dat zij de individuele prestatie van de vierde man boven het team belang heeft
gesteld, er van uitgaande dat deze toch niet in het team opgesteld zal worden. Op deze manier viel
haar keus op [geselecteerde 4].
(...)
Ik vind Uw keuze daarom een onbegrijpelijke keuze, zeer beslist in strijd met de KNHS
deelnemingsovereenkomst, een chef d’equipe hoort op deze gronden niet te selecteren.
(...)
Er van uitgaande dat Uw beslissing nogmaals in overweging zal worden genomen hoop ik op een zo
spoedig mogelijke reactie.
(...)”.
2.9 Bij brief van 15 augustus 2005 heeft de KNHS – voor zover hier van belang – het volgende aan
[teamtrainer] bericht:
“(...)
Naar aanleiding van jouw telefonisch contact met [naam 5] wil ik bevestigen dat de KNHS van mening
is dat wij gezien de omstandigheden een beslissing hebben genomen met als uitgangspunt hetgeen
in de deelnemersovereenkomst is verwoord.
(...)
Wij zijn ons bewust dat de TCM argumenten heeft aangedragen om als nog voor een andere team

samenstelling te kiezen. Wij zijn echter van mening dat dit niet voldoende is om af te wijken van de
voordracht zoals die door [chef d'equipe] als Chef d’equipe is ingebracht.
(...)”.
2.10 Bij brief van 17 augustus 2005 heeft mr. Van der Corpunt namens [eiser] de KNHS gesommeerd
alsnog in plaats van [geselecteerde 4] [eiser] aan te wijzen als vierde lid voor het WK team tweespan
te Salzburg.
Aan deze sommatie heeft het KNHS geen gevolg gegeven.

3. DE VORDERING, DE GRONDEN EN HET VERWEER
3.1 [eiser] vordert dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis de
KNHS zal veroordelen om [eiser] aan te wijzen, te selecteren en op te nemen in de WK-selectie
tweespan mennen voor de wereldkampioenschappen tweespan te Salzburg, welke zullen worden
gehouden op 10 september 2005 en wel als vierde man in plaats van [geselecteerde 4], op straffe
van een dwangsom van € 100.000,00, te verbeuren nadat twee dagen na betekening van dit vonnis
zijn verstreken en de KNHS niet aan dit vonnis heeft voldaan, een voorts de KNHS zal veroordelen in
de kosten van deze procedure.

3.2 Aan deze vordering heeft [eiser] tegen de achtergrond van de vaststaande feiten het volgende
ten grondslag gelegd.
Door [geselecteerde 4] en niet hemzelf te selecteren voor de wereldkampioenschappen tweespan
mennen te Salzburg handelt de KNHS in strijd met doel en strekking van de
deelnemingsovereenkomst, schiet de KNHS toerekenbaar tekort en handelt zij onrechtmatig.

3.3 De KNHS heeft gemotiveerd verweer gevoerd, waarop in het hierna volgende zo nodig zal worden
ingegaan.
4. DE BEOORDELING
4.1 Uitgangspunt voor de beoordeling van de vordering van [eiser] is, dat het Federatiebestuur van
de KNHS op advies van de chef d’equipe zelfstandig beslist over de te verlenen goedkeuring over de
samenstelling van de selectie welke wordt uitgezonden naar het wereldkampioenschap. Daarbij is het
Federatiebestuur gebonden aan de in de deelnemingsovereenkomst vastgestelde selectiecriteria en
procedure. Dit betekent dat thans slechts kan worden getoetst of de voorgeschreven procedure is
gevolgd en voorts of het Federatiebestuur in de gegeven omstandigheden in redelijkheid tot de
bestreden beslissing heeft kunnen komen.
4.2 Tussen partijen staat onweersproken vast, dat de in de deelnemingsovereenkomst vastgestelde
procedure om te komen tot de selectie voor de wereldkampioenschappen te Salzburg is gevolgd,
zodat hieraan geen grond kan worden ontleend om de gevraagde voorziening te treffen.
4.3 Met betrekking tot de te hanteren selectiecriteria is in de deelnemingsovereenkomst neergelegd,
dat de hoofddoelstelling is het sterkste team te selecteren en deze af te vaardigen naar de
wereldkampioenschappen en voorts dat de chef d’equipe selecteert op basis van resultaten én
indrukken opgedaan tijdens de wedstrijden en bondstrainingen.
4.4 Partijen verschillen van mening over de vraag wat onder “het sterkste team” moet worden
verstaan. Vaststaat, dat het wereldkampioenschap zowel een landenwedstrijd als een individuele
wedstrijd omvat. Dit brengt met zich, dat voorshands voldoende aannemelijk is dat onder “het
sterkste team” dient te worden verstaan de selectie van het uit te zenden nationale team tweespan
combinaties waarbij niet slechts één doch beide aspecten in ogenschouw zijn genomen.

4.5 Dienaangaande staat onbetwist vast, dat [geselecteerde 1], [geselecteerde 2] en [geselecteerde
3] op dit moment de drie best presterende combinaties tweespan mennen zijn en hun selectie zowel
voor de landenwedstrijd als de individuele wedstrijd staat dan ook niet tussen partijen ter discussie.
Voorts staat vast, dat [geselecteerde 4] in het afgelopen seizoen over de drie onderdelen dressuur,
vaardigheid en marathon gemiddeld beter heeft gepresteerd dan [eiser] en dat hij als deelnemer aan
de individuele wedstrijd naar alle waarschijnlijk hoger zal eindigen dan [eiser]. Alle betrokken partijen
zijn dan ook van mening, dat de selectie van [geselecteerde 4] geheel terecht is als de
wereldkampioenschappen uitsluitend een individuele wedstrijd zouden omvatten.
4.6 Ter zitting is gebleken, dat de landenwedstrijd tweespan mennen wordt gereden door drie
combinaties per land over de onderdelen dressuur, marathon en vaardigheid, waarbij voor ieder
onderdeel slechts de resultaten van de twee beste combinaties worden meegerekend. Echter, indien
één van de combinaties tijdens de wedstrijd uitvalt of voor een onderdeel wordt gediskwalificeerd
worden alle resultaten van die combinatie weggestreept en tellen slechts de resultaten van de twee
overgebleven combinaties. Het inzetten van de reserve combinatie, waarvoor [geselecteerde 4] is
geselecteerd, is slechts toegelaten vóór aanvang van het eerste onderdeel van de wedstrijd. Bij het
inzetten van [eiser] zal naar verwachting door diens uitstekende kwaliteiten op de marathon het
uiteindelijk door het team te behalen resultaat beter zijn dan bij het inzetten van [geselecteerde 4]
mits geen van de beide andere combinaties tijdens de wedstrijd zal uitvallen of gediskwalificeerd zal
worden. In dat laatste geval zal de keus voor [geselecteerde 4] tot een beter teamresultaat leiden
omdat hij over de drie onderdelen tezamen gemiddeld beter presteert dan [eiser]. Noch over de
noodzaak om vóór de aanvang van het eerste onderdeel de reserve combinatie in te zetten noch over
het eventueel uitvallen of gediskwalificeerd worden van één van de twee andere combinaties is vooraf
een redelijke inschatting te maken. Dit betekent, dat zowel aan de keus voor [geselecteerde 4] als
aan de keus voor [eiser] voor- en nadelen zijn verbonden.

4.7 Het vorenstaande leidt tot de conclusie, dat zowel voor het selecteren van [geselecteerde 4] als
voor het selecteren van [eiser] goede argumenten zijn aan te voeren. De chef d’equipe heeft dan ook
op basis van het vaststaande gegeven dat [geselecteerde 4] in de individuele wedstrijd naar mag
worden aangenomen beter zal presteren dan [eiser] en gelet op de hiervoor onder 4.6 omschreven
omstandigheden, in redelijkheid tot de selectie van [geselecteerde 4] kunnen komen. Het
Federatiebestuur van de KNHS heeft derhalve in redelijkheid de voordracht van de chef d’equipe
kunnen goedkeuren.
De vordering van [eiser] moet daarom worden afgewezen.

4.8 [eiser] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze
procedure.
5. BESLISSING
De voorzieningenrechter, recht doende:
1. wijst de vordering van [eiser] af;
1. veroordeelt [eiser] in de kosten van het geding die, voor zover gevallen aan de zijde van de KNHS
tot op deze uitspraak worden begroot op € 244,00 wegens verschotten en € 816, wegens salaris
advocaat;
3. verklaart dit vonnis met betrekking tot de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
4. wijst af het meer of anders gevorderde.
Aldus gewezen door mr. D. Vergunst, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare

terechtzitting van 22 augustus 2005 in tegenwoordigheid van Chr.D.W. van Meurs, griffier.

ECLI:NL:RBZUT:2006:AY7315
Instantie

Rechtbank Zutphen

Datum uitspraak

01-09-2006

Datum publicatie

01-09-2006

Zaaknummer

79326 / KG ZA 06-174

Rechtsgebieden

Civiel recht

Bijzondere kenmerken Kort geding
Inhoudsindicatie
Schorsing royement turncoach
Wetsverwijzingen

Burgerlijk Wetboek Boek 7
Burgerlijk Wetboek Boek 7 904

Vindplaatsen

Rechtspraak.nl
JIN 2007/5

Uitspraak
vonnis
RECHTBANK Zutphen

Sector Civiel – Afdeling Handel
zaaknummer / rolnummer: 79326 / KG ZA 06-174

Vonnis in kort geding van 1 september 2006
in de zaak van

[eiser],
wonende te [plaats],
eiser,
procureur mr. A.J.H. Ozinga,
advocaat mr. S.F.H. Jellinghaus te Tilburg,

tegen

de vereniging
DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE GYMNASTIEK UNIE,
gevestigd te Beekbergen,
gedaagde,

procureur mr. C.B. Gaaf,
advocaat mr. H.J.A. Knijff te 's-Gravenhage.

Partijen zullen hierna [eiser] en KNGU genoemd worden.

1. De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van [eiser]
- de pleitnota van KNGU.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten
2.1. [eiser] is meer dan 30 jaar lid geweest van KNGU. Hij is diverse malen namens KNGU en
Nederland als trainer/coach uitgezonden naar diverse EK’s en WK’s turnen en trampolinespringen en
andere internationale turn- en trampolinetoernooien.

2.2. Bij uitspraak van 25 november 2005 heeft de tuchtcommissie van KNGU aan [eiser] de straf
opgelegd van royement als lid van KNGU, naar aanleiding van een klacht van het bondsbestuur die als
volgt luidt: “Het bondsbestuur heeft bij de politie aangifte gedaan van diefstal van turntoestellen.
Betrokkene is als verdachte aangemerkt en tegen hem is strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Daarmee
heeft betrokkene artikel 7.1.b. van de Statuten, alsmede overtreding van artikel 2.2.01 onder c van
het Huishoudelijk Reglement (HR) overtreden.”.
In de uitspraak staat onder het kopje “bevindingen” het volgende vermeld:
“Bij vonnis van 15 december 2004 is betrokkene door de rechtbank te Alkmaar veroordeeld tot een
onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van vier jaar. De rechtbank heeft in totaal acht
diefstallen van turntoestellen en brandstichting van de sporthal te Opmeer bewezen verklaard
(www.rechtspraak.nl, LJNAR7617). Betrokkene is in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf
van 15 maanden voor acht feiten ter zake van heling van diverse turntoestellen.”
Daarna wordt – onder meer – het volgende overwogen:
“De Tuchtcommissie is van oordeel dat betrokkene niet alleen de gedupeerde verenigingen en de
betrokken Gemeenten aanzienlijke schade heeft berokkend maar ook de turnsport in het algemeen.
Betrokkene heeft daarmee tevens gehandeld in strijd met de belangen van de KNGU. Gelet op de
ernst van de gedragingen, de enorme schade die hij heeft toegebracht, de vergaande onsportiviteit
waarvan hij heeft blijkgegeven, evenals de grote impact die zijn aanhouding, berechting en
veroordeling binnen de turnwereld heeft gehad acht de Commissie de zwaarst mogelijke straf op zijn
plaats”.

2.3. Bij uitspraak van 9 mei 2006 heeft de Commissie van Beroep van de KNGU de uitspraak van de
Tuchtcommissie van de KNGU bekrachtigd. In deze uitspraak is onder meer het volgende overwogen
omtrent door [eiser] aangevoerde grieven:

“Grief 1
De straf is onrechtmatig en voorbarig in verband met het beroep in cassatie dat tegen de veroordeling
in hoger beroep is ingesteld.
Deze grief moet worden verworpen. Er is geen bepaling in het toepasselijke tuchtrecht op grond
waarvan de behandeling in deze beroepsprocedure moet worden aangehouden in afwachting van een
beslissing van de Hoge Raad in het cassatieberoep. Daarbij komt dat [eiser] geen specifieke feiten en
omstandigheden heeft aangevoerd op grond waarvan met een aan zekerheid grenzende mate van
waarschijnlijkheid kan worden geconcludeerd dat het bestreden arrest niet in stand zal blijven en dat
hij van alle blaam zal worden gezuiverd. Andere gronden voor aanhouding van de behandeling van
deze procedure zijn gesteld noch gebleken.
Grief 2
De KNGU heeft de resultaten van een intern onderzoek waaruit de betrokkenheid van [eiser] bij de
verdwenen turntoestellen zou kunnen worden afgeleid, veel te snel ter beschikking gesteld van de
politie en hem daardoor de mogelijkheid ontnomen om zelf een onderzoek in te stellen. De KNGU had
daarmee volgens [eiser] moeten wachten totdat zijn betrokkenheid uit een onderzoek definitief was
gebleken.
Voor zover [eiser] bedoeld heeft dat hij door de gestelde handelswijze onredelijk in zijn belangen is
geschaad, kan deze grief ook niet slagen. Wat ook zij van de keur aan argumenten die deze stelling
vergezellen, er bestaat geen enkele geschreven of ongeschreven regel op grond waarvan KNGU
verplicht was tot inachtneming van de door [eiser] be(t)oogde handelswijze. Evenmin kan worden
ingezien dat in verband met de volgens de Wit jarenlange relatie tussen partijen en zijn gestelde
verdiensten voor de KNGU de feitelijke gang van zaken moreel verwerpelijk is. [eiser] miskent dat juist
uit het interne onderzoek van KNGU zijn betrokkenheid op enigerlei wijze bij de verdwijning van
toestellen van de KNGU was gebleken. (...)
Grief 3
De strafbare feiten (...) is niet gerelateerd aan de doelstelling van de KNGU als bedoeld in artikel 2 van
het huishoudelijk reglement en zijn vermeende gedragingen hebben de belangen van de KNGU niet
geschaad en hebben hem evenmin financieel voordeel opgeleverd.
Deze grief moet ook worden verworpen. Blijkens het arrest heeft [eiser] zich beziggehouden met de
handel in turntoestellen van de KNGU en bij haar aangesloten turnverenigingen en had hij
redelijkerwijs moeten vermoeden dat die toestellen afkomstig waren van diefstal. (...)
Zijn strafbare gedragingen zijn [eiser] zeer zwaar aan te rekenen, nu hij daardoor de KNGU en diverse
turnverenigingen gedupeerd heeft. Het is volstrekt evident dat hij daardoor hun belangen geschaad
heeft als bedoeld in artikel 7.1.b. van de statuten van de KNGU en artikel 2.2.01 sub c van het
huishoudelijk reglement van de KNGU. Ook zijn veroordeling op zich is in dit geval al voldoende voor
het oordeel dat hij de bedoelde belangen heeft geschaad. Leden van de KNGU behoren zich te
onthouden van het plegen van strafbare feiten.
Tenslotte is voldoende gebleken dat [eiser] financieel voordeel heeft verkregen. Immers, aldus het
arrest, uit zijn verklaringen komt naar voren dat de opbrengsten werden aangewend om openstaande
rekeningen en schulden van de turnvereniging van [eiser] te voldoen. Ook dit is niet op inhoudelijke
gronden door [eiser] ontkracht.”

3. Het geschil

3.1. [eiser] vordert na een wijziging van eis ter zitting waartegen KNGU zich niet heeft verzet samengevat –
primair
dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis
1. KNGU zal bevelen binnen 24 uur na betekening van dit vonnis het royement in te trekken met
terugwerkende kracht vanaf de datum van inwerkingtreding, althans zodanige maatregel als de

voorzieningenrechter in goede justitie zal vermenen te behoren,
2. zal bepalen dat KNGU een dwangsom van EUR. 5.000,00 verbeurt voor iedere dag of gedeelte van
een dag dat KNGU geheel of gedeeltelijk nalatig blijft aan het onder 1 genoemde bevel te voldoen,
althans een zodanig bedrag als de voorzieningenrechter in goede justitie zal vermenen te behoren,
subsidiair dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis
3. het royement van [eiser] door (de tuchtorganen van) de KNGU zal schorsen totdat in de strafzaak
van [eiser] in cassatie is beslist,
primair en subsidiair
4. met veroordeling van KNGU in de kosten van dit geding.

3.2. KNGU voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader
ingegaan.

4. De beoordeling
4.1. [eiser] vordert – kort gezegd – veroordeling van KNGU tot intrekking van het royement dat hem
op grond van tuchtrechtelijke uitspraken is opgelegd.
Bij de beoordeling van deze vordering wordt als uitgangspunt gehanteerd dat de uitspraken van de
tuchtorganen partijen binden op de wijze als bedoeld in art. 7:904 lid 1 BW.
Dit houdt in dat voor toewijzing van de vorderingen slechts plaats is indien voldoende aannemelijk is
dat gebondenheid van [eiser] aan de tuchtrechtelijke beslissingen - in verband met de inhoud of wijze
van totstandkoming daarvan - in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

4.2. Voorshands is voldoende aannemelijk dat de bestreden tuchtrechtelijke uitspraken deze toetsing
in een bodemprocedure niet zullen doorstaan.
Van belang daarbij is dat de beslissing tot royement uitsluitend is gebaseerd op een strafrechtelijke
veroordeling die nog niet onherroepelijk is geworden doordat nog dient te worden beslist op het
cassatieberoep van [eiser].
Naar het oordeel van de voorzieningenrechter gaat het in dit geval te ver om aan een nog niet
onherroepelijk geworden vonnis de straf van royement te verbinden. Hierbij is in aanmerking genomen
dat tussen partijen staat vast dat [eiser] niet buiten de turnsport werkzaam is geweest en dat het na
het royement niet meer mogelijk is om zijn vak als turncoach op topniveau uit te oefenen, ook niet in
internationaal verband.
Het royement komt derhalve neer op een beroepsverbod, dat mede gelet op zijn leeftijd (41 jaar) en
zijn werkervaring zeer verstrekkende gevolgen heeft voor [eiser].
Weliswaar zijn de belangen van KNGU ook begrijpelijk, in die zin dat zij geen prijs stelt op leden die
strafrechtelijk veroordeeld zijn. Voldoende aannemelijk is echter dat de straf die de tuchtorganen van
KNGU aan [eiser] hebben opgelegd, mede gelet op de aard van de aan [eiser] in strafrechtelijke zin
verweten feiten (te weten schuldheling), niet in een redelijke verhouding staat tot de maatregelen die
aan andere strafrechtelijk veroordeelde leden zijn opgelegd.
Van belang daarbij is dat KNGU geen andere gevallen heeft genoemd waarin de straf van royement is
opgelegd bij een strafrechtelijke veroordeling. Bovendien is ter zitting vast komen te staan dat aan
een turnleraar, naar aanleiding van een strafrechtelijke veroordeling voor het (meer dan 5 jaar
geleden) onzedelijk betasten van een leerling, een vergrijp dat de goede naam van de turnsport
zonder meer in diskrediet brengt, een aanzienlijk minder verstrekkende straf is opgelegd, te weten
een voorwaardelijke ontzegging voor de duur van twee jaar van het recht om in de KNGU en/of bij een
club voor een te vermelden duur iedere functie te bekleden in het bijzonder die van trainer van
minderjarigen.

4.3. Op grond van het vorenstaande komen de vorderingen in beginsel voor toewijzing in aanmerking.
Voor het de gevorderde bevel tot intrekking is echter gelet op het definitieve karakter van een
dergelijke veroordeling geen plaats in deze procedure. Derhalve zal worden overgegaan tot
toewijzing van de subsidiaire vordering tot schorsing, met dien verstande dat uit al het vorenstaande
volgt dat deze zal worden toegewezen voor de duur van een civiele bodemprocedure (over - kort
gezegd - het royement) en niet voor de duur van de cassatieprocedure.

4.4. KNGU zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten
aan de zijde van [eiser] worden begroot op:
- dagvaarding EUR 84,87
- betaald vast recht 62,00
- in debet gesteld vast recht 186,00
- overige kosten 0,00
- salaris procureur 816,00
Totaal EUR 1.148,87

5. De beslissing
De voorzieningenrechter

5.1. schorst de werking van het royement van [eiser] door (de tuchtorganen van) de KNGU totdat in
een bodemprocedure is beslist omtrent de gebondenheid van [eiser] aan de daartoe strekkende
tuchtrechtelijke uitspraken,
5.2. veroordeelt KNGU in de proceskosten, aan de zijde van [eiser] tot op heden begroot op EUR
1.148,87, te voldoen aan de griffier door overmaking op rekeningnummer [nummer] ten name van
arrondissement Zutphen onder vermelding van "proceskostenveroordeling" en het zaak- en
rolnummer 79326 / KG ZA 06-174,
5.3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
5.4. wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. A.E.F. Hillen en in het openbaar uitgesproken op 1 september 2006.

ECLI:NL:RBZUT:2007:BB6956
Instantie

Rechtbank Zutphen

Datum uitspraak

31-10-2007

Datum publicatie

02-11-2007

Zaaknummer

81304 - HA ZA 06-1096

Formele relaties

Hoger beroep: ECLI:NL:GHARN:2009:BJ4916, Bekrachtiging/bevestiging

Rechtsgebieden

Civiel recht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie
Royement turnleraar gehandhaafd.
Vindplaatsen

Rechtspraak.nl

Uitspraak
RECHTBANK ZUTPHEN
Sector Civiel – Afdeling Handel

zaaknummer / rolnummer: 81304 / HA ZA 06-1096
Vonnis van 31 oktober 2007
in de zaak van

[eiser],
wonende te [plaats],
eiser,
procureur mr. A.J.H. Ozinga,
advocaat mr. S.F.H. Jellinghaus te Tilburg,

tegen

de vereniging
KONINKLIJKE NEDERLANDSE GYMNASTIEK UNIE,
gevestigd te Beekbergen,
gedaagde,
procureur mr. C.B. Gaaf,
advocaten mr. H.J.A. Knijff en mr. J.N. Stamhuis, beiden te 's-Gravenhage.

Partijen zullen hierna [eiser] en de KNGU genoemd worden.

1. De procedure
1.1.Het verloop van de procedure blijkt uit:
-de dagvaarding
-de conclusie van antwoord
-de conclusie van repliek
-de conclusie van dupliek
-de pleidooien en de ter gelegenheid daarvan overgelegde stukken.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten
2.1. [eiser] is meer dan 30 jaar betrokken geweest in de turnwereld en lid geweest van de KNGU.
Vanaf augustus 1995 tot in november 2004 heeft [eiser] een eigen turnhal gehad in Alkmaar, waar hij
turnopleidingen en medische begeleiding aanbood voor turners uit onder meer de wereldtop. [eiser] is
diverse malen als personal coach van een aantal topturners tijdens diverse EK’s en WK’s turnen en
trampolinespringen uitgezonden geweest.

2.2. Bij uitspraak van 25 november 2005 heeft de Tuchtcommissie van de KNGU aan [eiser] de straf
opgelegd van royement als lid van de KNGU, naar aanleiding van een klacht van het bondsbestuur die
als volgt luidt: “Het bondsbestuur heeft bij de politie aangifte gedaan van diefstal van turntoestellen.
Betrokkene is als verdachte aangemerkt en tegen hem is strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Daarmee
heeft betrokkene artikel 7.1.b van de Statuten, alsmede overtreding van artikel 2.2.01 onder c van het
Huishoudelijk Reglement (HR) overtreden.”.
In de uitspraak staat onder het kopje “bevindingen” het volgende vermeld:
“Bij vonnis van 15 december 2004 is betrokkene door de rechtbank te Alkmaar veroordeeld tot een
onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van vier jaar. De rechtbank heeft in totaal acht
diefstallen van turntoestellen en brandstichting van de sporthal te Opmeer bewezen verklaard
(www.rechtspraak.nl, LJNAR7617). Betrokkene is in hoger beroep (arrest van het Gerechtshof te
Amsterdam d.d. 22 juli 2005, rechtbank) veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden voor
acht feiten ter zake van heling van diverse turntoestellen.”
Daarna wordt – onder meer – het volgende overwogen:
“De Tuchtcommissie is van oordeel dat betrokkene niet alleen de gedupeerde verenigingen en de
betrokken Gemeenten aanzienlijke schade heeft berokkend maar ook de turnsport in het algemeen.
Betrokkene heeft daarmee tevens gehandeld in strijd met de belangen van de KNGU. Gelet op de
ernst van de gedragingen, de enorme schade die hij heeft toegebracht, de vergaande onsportiviteit
waarvan hij heeft blijkgegeven, evenals de grote impact die zijn aanhouding, berechting en
veroordeling binnen de turnwereld heeft gehad acht de Commissie de zwaarst mogelijke straf op zijn
plaats(…) ”.

2.3. Bij uitspraak van 9 mei 2006 heeft de Commissie van Beroep van de KNGU de uitspraak van de
Tuchtcommissie van de KNGU bekrachtigd. In deze uitspraak is onder meer het volgende overwogen
omtrent door [eiser] aangevoerde grieven:
“Grief 1
De straf is onrechtmatig en voorbarig in verband met het beroep in cassatie dat tegen de veroordeling

in hoger beroep is ingesteld.
Deze grief moet worden verworpen. Er is geen bepaling in het toepasselijke tuchtrecht op grond
waarvan de behandeling in deze beroepsprocedure moet worden aangehouden in afwachting van een
beslissing van de Hoge Raad in het cassatieberoep. Daarbij komt dat [eiser] geen specifieke feiten en
omstandigheden heeft aangevoerd op grond waarvan met een aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid kan worden geconcludeerd dat het bestreden arrest niet in stand zal blijven en dat
hij van alle blaam zal worden gezuiverd. Andere gronden voor aanhouding van de behandeling van
deze procedure zijn gesteld noch gebleken.
Grief 2
De KNGU heeft de resultaten van een intern onderzoek waaruit de betrokkenheid van [eiser] bij de
verdwenen turntoestellen zou kunnen worden afgeleid, veel te snel ter beschikking gesteld van de
politie en hem daardoor de mogelijkheid ontnomen om zelf een onderzoek in te stellen. De KNGU had
daarmee volgens [eiser] moeten wachten totdat zijn betrokkenheid uit een onderzoek definitief was
gebleken.
Voor zover [eiser] bedoeld heeft dat hij door de gestelde handelswijze onredelijk in zijn belangen is
geschaad, kan deze grief ook niet slagen. Wat ook zij van de keur aan argumenten die deze stelling
vergezellen, er bestaat geen enkele geschreven of ongeschreven regel op grond waarvan KNGU
verplicht was tot inachtneming van de door [eiser] be(t)oogde handelwijze. Evenmin kan worden
ingezien dat in verband met de volgens de Wit jarenlange relatie tussen partijen en zijn gestelde
verdiensten voor de KNGU de feitelijke gang van zaken moreel verwerpelijk is. [eiser] miskent dat juist
uit het interne onderzoek van de KNGU zijn betrokkenheid op enigerlei wijze bij de verdwijning van
toestellen van de KNGU was gebleken. (...)
Grief 3
De strafbare feiten (...) is niet gerelateerd aan de doelstelling van de KNGU als bedoeld in artikel 2 van
het huishoudelijk reglement en zijn vermeende gedragingen hebben de belangen van de KNGU niet
geschaad en hebben hem evenmin financieel voordeel opgeleverd.
Deze grief moet ook worden verworpen. Blijkens het arrest heeft [eiser] zich beziggehouden met de
handel in turntoestellen van de KNGU en bij haar aangesloten turnverenigingen en had hij
redelijkerwijs moeten vermoeden dat die toestellen afkomstig waren van diefstal. [eiser] heeft
generlei feiten en omstandigheden aangevoerd op grond waarvan kan worden geoordeeld dat dit
anders ligt. Zijn strafbare gedragingen zijn [eiser] zeer zwaar aan te rekenen, nu hij daardoor de
KNGU en diverse turnverenigingen gedupeerd heeft. Het is volstrekt evident dat hij daardoor hun
belangen geschaad heeft als bedoeld in artikel 7.1.b van de statuten van de KNGU en artikel 2.2.01
sub c van het huishoudelijk reglement van de KNGU. Ook zijn veroordeling op zich is in dit geval al
voldoende voor het oordeel dat hij de bedoelde belangen heeft geschaad. Leden van de KNGU
behoren zich te onthouden van het plegen van strafbare feiten.
Tenslotte is voldoende gebleken dat [eiser] financieel voordeel heeft verkregen. Immers, aldus het
arrest, uit zijn verklaringen komt naar voren dat de opbrengsten werden aangewend om openstaande
rekeningen en schulden van de turnvereniging van [eiser] te voldoen. Ook dit is niet op inhoudelijke
gronden door [eiser] ontkracht.”

2.4. Bij vonnis van de voorzieningenrechter in deze rechtbank d.d. 1 september 2006 is de werking
van het royement van [eiser] geschorst totdat in een bodemprocedure is beslist omtrent de
gebondenheid van [eiser] aan de daartoe strekkende tuchtrechtelijke uitspraken.
Bij op 12 december 2006 gewezen arrest van het Gerechtshof te Arnhem, rechtdoende in hoger
beroep in kort geding is voormeld vonnis vernietigd en zijn de vorderingen van [eiser], strekkende tot
(tijdelijke) ongedaanmaking van het royement, (alsnog) afgewezen.

2.5. In de strafzaak is bij arrest van de Hoge Raad d.d. 29 mei 2007 het arrest van het Gerechtshof te
Amsterdam d.d. 22 juli 2005 vernietigd, uitsluitend wat betreft de beslissingen ter zake van de onder

1 en 10 ten laste gelegde schuldheling en de strafoplegging. De Hoge Raad heeft de zaak
teruggewezen naar het hof om in zoverre de zaak in hoger beroep opnieuw te berechten.

3. De vordering
3.1. [eiser] vordert dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:
primair:
1. de beslissing tot royement van de KNGU d.d. 25 november 2005 zal vernietigen,
2. de KNGU zal veroordelen tot publicatie van de vernietiging van het royement in het eerstvolgende
Bondsblad over te gaan en in ieder geval binnen 1 maand na betekening van het te dezen te wijzen
vonnis,
3. de KNGU zal veroordelen in de kosten van het geding,
subsidiair:
zal worden gewezen dat het besluit op grond van de eerder genoemde feiten en omstandigheden
niet de redelijkheidstoets van artikel 2:8 BW kan doorstaan. Als gevolg daarvan is het ex artikel 2:15
BW vernietigbaar,
althans een zodanig beslissing als de rechtbank in goede justitie noodzakelijk acht.

3.2. [eiser] legt aan zijn vorderingen, tegen de achtergrond van de vaststaande feiten, de navolgende
stellingen ten grondslag.
De KNGU was in eerste instantie niet voornemens tot royement over te gaan. Indien dit wel het geval
was, had de KNGU dat gelijk nadat het Gerechtshof te Amsterdam op 22 juli 2005 arrest in de
strafzaak had gewezen moeten doen. In november 2005 heeft hij in een televisie-uitzending kenbaar
gemaakt dat hij Nederland per 1 januari 2006 zou verlaten om in Spanje te gaan werken als coach
voor topturners. Twee dagen na deze uitzending ontving hij het bericht van de KNGU dat hij was
geroyeerd. Dat de grondslag van het royement niet gelegen is binnen de sfeer van de strafrechtelijke
procedure van [eiser] is hiermee een feit. De mededeling van hem dat hij naar Spanje zou gaan om
daar topturners te trainen, is de reden geweest voor zijn royement.

Zijn werknemer, [naam], hield zich onder meer bezig met de in- en verkoop van de turntoestellen.
Daarbij heeft hij buiten zijn medeweten ook een eigen handel opgezet., waarbij hij (eveneens buiten
zijn medeweten) gebruik maakte van de naam en faciliteiten van het turncentrum van [eiser]. Hij
betwist dat hij willens en wetens hieraan heeft meegewerkt. Van schuldheling is dan ook geen sprake.
Ook in het tuchtrecht moet worden uitgegaan van de onschuldpresumptie. Zolang de stafprocedure
nog niet geheel is doorlopen, bestaat geen reden voor een royement voor het leven.

Hij is gedurende zijn leven uitsluitend binnen de turnwereld werkzaam is geweest. Hij is tientallen
jaren als turntrainer werkzaam geweest, in het bijzonder op internationaal topniveau. Als gevolg van
een definitief royement kan hij niet meer deelnemen aan wedstrijden, trainingen, cursussen en andere
activiteiten die door de KNGU of een organisatorisch onderdeel daarvan worden georganiseerd.
Deelname aan het EK, het WK en de Olympische Spelen is dan ook niet mogelijk, om dat daarvoor het
lidmaatschap van de KNGU noodzakelijk is. Naast het feit dat door het royement de eer en goede
naam van [eiser] worden aangetast, is het voor hem na een definitief royement niet meer mogelijk zijn
vak als turncoach uit te oefenen, ook niet in internationaal verband. Ook is het niet mogelijk om een
eigen turnorganisatie op te zetten of anderszins in zijn inkomsten te voorzien.
Een royement voor het leven is onredelijk bezwarend en disproportioneel.

De KNGU heeft ten onrechte haar belang niet afgewogen tegen zijn belang. De KNGU
heeft niet naar de specifieke omstandigheden van de zaak gekeken, maar klakkeloos verwezen naar
het oordeel van de Tuchtcommissie.

De KNGU had ook een royement voor tijdelijke duur, een tijdelijke schorsing of een andersluidende
straf in de zin van artikel 2.4.01 lid 1 van het tuchtreglement kunnen opleggen. Dat royement als een
te zware maatregel moet worden beschouwd blijkt ook uit
het feit dat een turntrainer (van turnclub “Turning Point” uit Sittard), die door de rechtbank Maastricht
schuldig is bevonden aan ontuchtige handelingen met een minderjarige turnster tijdens een
zomerstage en die werd veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur, van de KNGU geen tuchtrechtelijke
straf opgelegd gekregen.
Bij het opleggen van een tuchtmaatregel mag worden verwacht dat een consequent beleid wordt
gevoerd. Daarvan is in deze geen sprake nu ernstiger voorvallen, welke ook direct van invloed zijn op
het beroep van turncoach, door de KNGU beduidend minder hard gestraft worden. Daarbij komt dat nu
de KNGU moet worden aangemerkt als monopolist, bij het toetsen van besluiten van de KNGU een
verhoogde zorgvuldigheidstoets moet worden toegepast.

Het besluit tot royement is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar, zodat het
besluit op grond van artikel 7: 904 BW jo artikel 6: 248 lid 2 BW dan wel artikel 2: 8 BW jo artikel 2:15
lid 1 sub b BW moet worden vernietigd.
De KNGU ontneemt hem de mogelijkheid om zijn beroep als turncoach uit te oefenen. De KNGU maakt
daarmee inbreuk op de vrijheid van arbeids- en beroepskeuze, hetgeen onrechtmatig is.

4. Het verweer
4.1. De KNGU concludeert dat de rechtbank [eiser] niet-ontvankelijk zal verklaren in zijn vorderingen,
althans hem deze zal ontzeggen met zijn veroordeling in de kosten van het geding.

4.2. Op het verweer van de KNGU zal, voor zover van belang, hierna nader worden ingegaan.

5. De beoordeling
5.1. In het -op tegenspraak gewezen- arrest van het Gerechtshof te Amsterdam d.d.
22 juli 2005 is in acht gevallen bewezen verklaard dat [eiser] zich aan schuldheling heeft schuldig
gemaakt. Als gevolg van het arrest van de Hoge Raad staat inmiddels in de strafzaak onherroepelijk
vast dat [eiser] zich in zes gevallen aan schuldheling heeft schuldig gemaakt. In het kader van de
onderhavige procedure levert dat oordeel van de Hoge Raad -behoudens tegenbewijs- dwingend
bewijs op van voormelde strafbare feiten.
[eiser] heeft weliswaar aangeboden om al zijn stellingen te bewijzen, maar hij gaat er daarbij aan
voorbij dat een partij die niet aan haar stelplicht heeft voldaan, op die grond niet tot (tegen)bewijs
kan worden toegelaten (Hoge Raad 3 december 2004, NJ 2005,160). Daarvan is in casu sprake nu
[eiser] niet voldoende gemotiveerd heeft gesteld waarom in bedoelde zes gevallen van schuldheling
geen sprake kan zijn. Onder deze omstandigheden staat ook in het kader van de onderhavige
procedure vast dat [eiser] zich in zes gevallen schuldig heeft gemaakt aan schuldheling.

5.2. Tussen partijen is niet in geschil dat de uitspraken van de tuchtorganen partijen binden op de

wijze als bedoeld in art. 7:904 lid 1 BW.
Dit houdt in dat voor toewijzing van de vordering slechts plaats is indien geoordeeld wordt dat
gebondenheid van [eiser] aan de tuchtrechtelijke beslissingen - in verband met de inhoud of wijze van
totstandkoming daarvan - in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

5.3. Over de wijze waarop de gewraakte beslissingen tot stand zijn gekomen heeft [eiser] niet
geklaagd. Hij is het niet eens met de inhoud van de beslissingen. In het licht van voormeld
toetsingskader zijn de beslissingen in kwestie onaantastbaar als de grenzen waarbinnen redelijk
denkende mensen van mening kunnen verschillen, niet zijn overschreden.
5.4. De stelling van [eiser] dat de strafrechtelijke procedure geen grondslag voor het royement is
geweest wordt gepasseerd. De klacht van het bondsbestuur, waarop de tuchtcommissie heeft beslist,
dateert van 21 april 2004. In die klacht wordt melding gemaakt van aangifte van strafbare feiten. De
tuchtrechter heeft -met recht- de beslissing van de strafrechter in hoger beroep afgewacht, alvorens
op de klacht te beslissen. Uit de inhoud van beide beslissingen blijkt onmiskenbaar dat de ernst en de
impact van de strafbare feiten waarvoor [eiser] is veroordeeld de enige reden zijn om hem te royeren.
Dit wordt niet anders doordat de eerste beslissing van de tuchtrechter enige maanden na het arrest
van het Gerechtshof te Amsterdam is gegeven. Het enkele feit dat deze beslissing van de tuchtrechter
enige dagen nadat [eiser] in een televisieprogramma zijn toekomstplannen kenbaar had gemaakt, kan
niet tot de conclusie leiden dat enkel die kennisgeving voor de KNGU redengevend is geweest voor
het royement van [eiser].
5.5. Bij pleidooi heeft [eiser] aangevoerd dat de oordelen van het Gerechtshof te Amsterdam, welke
door de Hoge Raad zijn vernietigd, betrekking hebben op turntoestellen die aan de KNGU in eigendom
toebehoorden en dat het juist dat aspect is geweest dat aanleiding was tot de aangifte van de KNGU
jegens hem en dat het niet is uitgesloten dat [eiser] op dit punt wordt vrijgesproken.
5.6. Daargelaten dat [eiser] in het geheel niet heeft onderbouwd waarop hij die mening baseert, kan
ook al zou hij voor de betreffende twee feiten door het hof worden vrijgesproken -gegeven het feit
dat inmiddels in zes gevallen onherroepelijk vaststaat dat hij zich aan schuldheling heeft schuldig
gemaakt- niet gezegd worden dat [eiser] door het arrest van de Hoge Raad van alle blaam is
gezuiverd. Bij pleidooi heeft de KNGU aangevoerd dat het feit dat het (in eerste instantie) om
eigendommen van de KNGU ging niet de aanleiding is geweest om [eiser] te royeren. De stelling dat
schuldheling minder erg is dan diefstal, waarvan hij eerder werd beschuldigd en dat de onherroepelijk
bewezen verklaarde feiten geen betrekking hebben op eigendommen van de KNGU, kan [eiser] dan
ook niet baten. Zowel diefstal als schuldheling zijn vermogensdelicten en vallen onder de categorie
misdrijven. [eiser] heeft ook niet gemotiveerd gesteld dat de zes onherroepelijk bewezen feiten van
aanzienlijk minder gewicht zijn dan de twee feiten die door het Hof opnieuw dienen te worden
onderzocht. Met andere woorden, aannemelijk is dat, ook al zou het Hof [eiser] van twee feiten
vrijspreken, een significante onvoorwaardelijke gevangenisstraf zal resteren, waarmee de ernst van
de zes bewezen verklaarde feiten gegeven is. In de gegeven omstandigheden kan niet worden
gezegd dat de tuchtrechter naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar heeft
gehandeld door [eiser] niet te schorsen in afwachting van een definitieve beslissing in de
strafrechtelijke procedure. Opgemerkt wordt nog dat -gelijk de KNGU heeft betoogd- uit de statuten
van de KNGU niet blijkt dat een lid eerst kan worden geroyeerd nadat hij onherroepelijk strafrechtelijk
is veroordeeld.
5.7. Genoegzaam aannemelijk is dat de KNGU reputatieschade heeft geleden doordat de bij haar
aangesloten toptrainer [eiser] zich meerdere malen aan een misdrijf als schuldheling heeft schuldig
gemaakt en daarvoor strafrechtelijk tot onvoorwaardelijke gevangenisstraf is veroordeeld, zij het dat
de hoogte van die straf mogelijk aan verandering onderhevig is. [eiser] heeft bij pleidooi aangevoerd
dat hij als gevolg van zijn status als toptrainer extra hard is gestraft. Dit betoog kan [eiser] niet baten
omdat juist van iemand met zijn status mag worden verwacht dat hij zich niet schuldig maakt aan

strafbare feiten. Dat de Tuchtcommissie van de KNGU zich aan een inconsistent strafbeleid heeft
schuldig gemaakt, is -daargelaten dat de bodemrechter ter zake terughoudendheid dient te
betrachten- niet komen vast te staan. De KNGU heeft immers aangevoerd dat “de zwaardere
gevallen” waarnaar [eiser] heeft verwezen in deze niet relevant zijn. De zaak van de trainer van
“Turning Point” niet omdat deze in hoger beroep door het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch is
vrijgesproken, de zaak van turntrainer Jan T. niet omdat deze geen lid was van de KNGU. Dit alles is
door [eiser] niet tegengesproken.
5.8. Ook al biedt het tuchtrecht van de KNGU de mogelijkheid om minder verdergaande straffen of
maatregelen op te leggen, in deze kan -gegeven de door de KNGU opgelopen reputatieschade en
gegeven het beperkte toetsingskader in deze- niet worden gezegd dat het royement van [eiser]
onmiskenbaar een disproportionele maatregel is. Het mag weliswaar zo zijn dat [eiser], doordat hij
geen lid meer is van de KNGU, geen topturners van de KNGU mag begeleiden bij grote toernooien
zoals de EK, de WK en de Olympische Spelen, dit wil nog niet zeggen dat de beslissing om hem als lid
van de KNGU te royeren neerkomt op een beroepsverbod. Ten eerste heeft de KNGU gesteld dat het
royement slechts nationale werking heeft, zodat [eiser] zich in het buitenland bij een soortgelijke
organisatie kan aansluiten en langs die weg topturners kan begeleiden op de grote toernooien als
evengemeld. Dit is door [eiser] niet, althans niet gemotiveerd weersproken. Ten tweede heeft de
KNGU er op gewezen dat niets eraan in de weg staat dat [eiser] topturners op persoonlijke titel traint.
[eiser] heeft die stelling onderscheven nu hij bij gelegenheid van het pleidooi heeft verklaard dat hij
thans, zij het niet officieel, topturners traint. Voor zover het royement al een inbreuk maakt op de
vrijheid van arbeids- en beroepskeuze van [eiser], dient te worden geoordeeld dat [eiser] dit aan zijn
eigen misdragingen heeft te wijten. Hetzelfde geldt voor de stelling van [eiser] dat hij als gevolg van
het royement in eer en goede naam wordt aangetast, nog daargelaten dat de strafrechtelijke
veroordeling wegens schuldheling op zichzelf al een aantasting in eer en goede naam oplevert. Nu in
feite van een beroepsverbod geen sprake is, mist het betoog van [eiser] bij pleidooi dat het tuchtrecht
een soort strafrecht is en dat in het strafrecht bij een veroordeling tot een tijdelijke gevangenisstraf
de duur van ontzetting uit rechten, waaronder het uitoefenen van bepaalde beroepen, maximaal vijf
jaar kan bedragen, relevantie. Voorts wordt nog opgemerkt dat [eiser] -gelijk de KNGU heeft betoogdook een turnschool zou kunnen exploiteren. Niet aannemelijk is geworden dat [eiser] als gevolg van
het royement in de toekomst blijvend van inkomsten verstoken zou moeten blijven. Ook om die reden
kan niet gezegd worden dat het royement onmiskenbaar een disproportionele maatregel is.
5.9. Tot slot wordt nog overwogen dat -daar waar het Gerechtshof te Amsterdam nog niet heeft
beslist ten aanzien van de twee strafbare feiten in kwestie en de strafoplegging- het bepaald
prematuur is om in het kader van de onderhavige procedure vooruit te lopen op de beslissing van de
tuchtrechter op het door [eiser] op 10 juni 2007 ingediende -maar nog nader te onderbouwenherzieningsverzoek. Anders dan [eiser] heeft aangevoerd leest de rechtbank in de statuten van de
KNGU niet dat herziening van een royement niet mogelijk is. Overigens hebben de
vertegenwoordigers van de KNGU bij pleidooi bedoelde stelling van [eiser] weersproken.
5.10. Het vorenoverwogene brengt met zich dat de vorderingen bij gebrek aan deugdelijke grondslag
afgewezen dienen te worden. Toetsing aan de artikelen 6: 248 lid 2 BW dan wel artikel 2: 8 BW jo
artikel 2:15 lid 1 sub b BW leidt niet tot een ander oordeel.

5.11. [eiser] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De
kosten aan de zijde van KNGU worden begroot op:
- vast recht € 248,00
- salaris procureur € 1.808,00 (4,0 punten × tarief € 452,00)
Totaal € 2.056,00

6. De beslissing

De rechtbank

6.1. wijst de vorderingen af,
6.2. veroordeelt [eiser] in de proceskosten, aan de zijde van KNGU tot op heden begroot op €
2.056,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.A.M. Vrendenbarg-Elsbeek en in het openbaar uitgesproken op 31
oktober 2007.?
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Vonnis in kort geding van 25 maart 2009
in de zaak van

[eiseres],
wonende te [plaats],
eiseres, hierna te noemen [eiseres],
advocaat mr. S.F.H. Jellinghaus te Tilburg,

tegen

de vereniging KONINKLIJKE NEDERLANDSE GYMNASTIEK UNIE,

gevestigd te Beekbergen, gemeente Apeldoorn,
gedaagde, hierna te noemen de KNGU,
advocaat mr. J.N. de Blécourt te Amsterdam.

1. De procedure
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de aanvrage van een kort-geding-datum op 19 maart 2009;
- de dagvaarding van 20 maart 2009;
- de door mr. I.A. de Brouwer die mr. Jellinghaus als advocaat verving, genomen akte houdende
wijziging van eis;
- het proces-verbaal van de mondelinge behandeling op 25 maart 2009, aanvangstijd 11:15 uur,
waaruit onder meer blijkt dat de KNGU geen bezwaar had tegen de eiswijziging;
- de pleitnota van de KNGU.

2. De feiten
2.1. [eiseres] is turnster en lid van een bij de KNGU aangesloten turnvereniging.
2.2. Op 22 februari en 8 maart 2009 hebben de door de KNGU georganiseerde kwalificatiewedstrijden
plaatsgevonden voor de Europese Kampioenschappen damesturnen (hierna: EK), die van 29 maart tot
en met 5 april 2009 zullen plaatsvinden in Milaan.
2.3. Het door de KNGU opgestelde Traject EK van 23 januari 2009 houdt onder meer het volgende in:
“(…) KNGU delegatie: 4 turnsters
(…)
EK kwalificatieprocedure
(…)
9) Naar de EK worden (…) 4 turnsters uitgezonden. De volgorde van de 4 te kwalificeren turnsters
geschiedt als volgt:
a) De eerste 3 beschikbare plaatsen zijn voor de beste 3 meerkampsters.
b) De 4e plaats is een aanwijsplaats door de Topsportmanager, op advies van de KNGU-bondstrainers.
Deze kan worden toegewezen aan een toestelspecialist.
(…)”
2.4. [eiseres] heeft zich voor voormelde kwalificatiewedstrijden aangemeld door middel van een
inschrijfformulier van de KNGU. Op dit formulier, dat gedateerd is op 31 januari 2009, staan onder meer
haar naam en geboortedatum en daarop zijn tevens de onderdelen aangekruist waarop [eiseres] zich
wil inschrijven. Op het formulier staat onder de aanduidingen “Meerkamp”, “Brug”, “Balk” en “Vloer”
één kruis en onder de aanduiding “Sprong” twee kruisen. Met ”Sprong” is een toestelsprong bedoeld
over wat vroeger een paard of bok heette en nu een “Pegasus”.
2.5. Op 20 februari 2009 heeft [naam consulent], Consulent Topsport, aan onder meer de
sportvereniging Dynamics Gymnastics, waarbij [eiseres] haar sport uitoefent, een
e-mailbericht gestuurd, dat onder meer het volgende inhoudt:
(…) A.s. zondag is de eerste kwalificatiewedstrijd in Amsterdam.
Voor de volledigheid nog even het volgende!! Voor diegenen die twee sprongen willen doen op de
kwalificatiewedstrijd geldt, dat dit vooraf bij binnenkomst gemeld dient te worden bij de
wedstrijdleiding!! Vooralsnog is dit alleen van [eiseres] bekend. (…)”
2.6. Op 21 februari 2009 is [eiseres] vanwege een scheenbeenblessure bij

e-mailbericht aan [naam consulent] afgemeld voor de wedstrijd van 22 februari 2009.
2.7. Aan de wedstrijd van 8 maart 2009 heeft [eiseres] wel deelgenomen. Ongeveer een uur vóór
aanvang van de wedstrijd is aan de begeleider van [eiseres] de working order overhandigd. Deze
working order bevat de volgorde van deelname van de turnsters ten aanzien van de vier toestellen.
Het onderdeel sprong staat twee maal op de working order vermeld vanwege de mogelijkheid voor de
turnsters om twee sprongen uit te voeren. Op de working order van de wedstrijd van 8 maart 2009
staat onder de eerste sprong onder meer [eiseres] vermeld en onder de tweede enkel de naam van
[naam].
2.8. Na aanvang van de wedstrijd op 8 maart 2009 heeft de begeleider van [eiseres] aan de
wedstrijdleiding gevraagd of [eiseres] ook een tweede sprong mocht doen. Op dat verzoek is door de
wedstrijdleiding vervolgens afwijzend gereageerd.
2.9. [eiseres] heeft één sprong uitgevoerd en vervolgens de overige onderdelen van de meerkamp
(brug, balk en vloer) afgewerkt. Uiteindelijk is [eiseres] in de meerkamp als negende en laatste
geëindigd.
2.10. Op 9 maart 2009 heeft de KNGU bekendgemaakt welke turnsters zich gekwalificeerd hadden
voor de EK. Dit waren conform het bekendgemaakte Traject EK allereerst de beste drie
meerkampsters. De vierde turnster is aangewezen door de Topsportmanager, die gekozen heeft voor
de meerkampster die als vierde was geëindigd in de kwalificatiewedstrijden.
2.11. Bij e-mailbericht van 11 maart 2009 heeft de secretaris van Dynamic Gymnastics de
wedstrijdleiding van de kwalificatiewedstrijden om opheldering gevraagd over haar mededeling tijdens
de wedstrijd van 8 maart 2009, dat [eiseres] geen twee sprongen mocht uitvoeren op grond dat zij
dat van tevoren niet had aangegeven.
2.12. Op 17 maart 2009 heeft de secretaris van Dynamic Gymnastics aan [naam directeur], directeur
van het bondsbureau van de KNGU, een e-mailbericht gestuurd dat onder meer het volgende inhoudt:
“(…) Op 11 maart jl. hebben wij bijgaande e-mail gestuurd (…) aangaande de gang van zaken rondom
de EK-kwalificatie van 8 maart jl. In deze e-mail hebben wij gevraagd om opheldering aangaande de
selectieprocedure en de uitvoering hiervan (…). Wij zijn van mening dat turnster [eiseres] onterecht
een tweede sprong is ontnomen hetgeen naar onze mening leidde tot een onrechtmatigheid in de
kwalificatieprocedure hetgeen inhoudt dat de procedure zoals deze onder auspiciën van de KNGU is
uitgevoerd niet zonder meer rechtsgeldig is. (…)”

3. Het geschil

3.1. [eiseres] vordert – na wijziging van eis - dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad
te verklaren vonnis:
1. de KNGU zal veroordelen om binnen zes uur na betekening van het te wijzen vonnis over te gaan
tot het ongeldig verklaren van de uitkomst van de EK kwalificatieprocedure van 8 maart 2009 en/of
[eiseres] in de gelegenheid te stellen zich alsnog te kwalificeren door een nieuwe selectieprocedure te
organiseren of anderszins, een en ander op een datum gelegen voor de Europese Kampioenschappen
van 29 maart tot
5 april 2009 en zodanig dat de kwalificatie tijdig plaats kan vinden, onder veroordeling van de KNGU
tot een dwangsom van EUR 10.000,00 per dag dat de KNGU weigert tot de gevraagde maatregelen en
medewerking over te gaan, althans een in goede justitie te bepalen bedrag;
2. de KNGU zal veroordelen in de kosten van het geding, waaronder begrepen het verschuldigde
griffierecht en het tot aan deze uitspraak volgens het toepasselijke liquidatietarief begrote bedrag
aan salaris, te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van het vonnis, en indien voldoening
niet binnen deze termijn plaatsvindt, vermeerderd met de wettelijke rente daarover, te rekenen vanaf
de datum van het vonnis.

3.2. [eiseres] heeft aan haar vordering ten grondslag geleg dat de KNGU onrechtmatig jegens haar
heeft gehandeld door in strijd met haar wedstrijdbepalingen en in strijd met de zorgvuldigheid die
jegens [eiseres] in acht had moeten worden genomen, haar een poging te weigeren om zich te
kwalificeren op het onderdeel sprong. Volgens [eiseres] had zij op het inschrijvingsformulier duidelijk
vermeld, dat zij twee sprongen wenste uit te voeren en ook tijdens de wedstrijd gevraagd of zij een
tweede sprong mocht uitvoeren, maar heeft de wedstrijdleiding haar dat ten onrechte geweigerd.
Hierdoor is [eiseres] uitgesloten voor de EK.

3.3. De KNGU voert verweer. Zij heeft aangevoerd dat het juist is dat [eiseres] zich voorafgaande aan
de wedstrijd voor twee sprongen had aangemeld, maar dat het naast de schriftelijke aanmelding
noodzakelijk is en in de turnwereld algemeen bekend dat deelnemers voor een wedstrijd zich op de
wedstrijddag zelf, voordat de wedstrijd begint, bij de wedstrijdleiding dienen te melden en moeten
aangeven wat zij die dag willen doen. Volgens de KNGU heeft [eiseres] op de wedstrijddag niet bij
binnenkomst gemeld dat zij twee sprongen wilde doen, maar pas toen de wedstrijden al waren
begonnen. Evenmin is na het uitreiken van de working order door [eiseres] of haar begeleider
gereageerd met de mededeling dat zij twee sprongen wilde doen, hoewel uit die working order
duidelijk bleek dat de wedstrijdleiding ervan uitging dat zij maar één sprong zou doen. Gedurende de
voor de warming up en het in-turnen benodigde tijd is er geen ruimte meer voor wijzigingen in de
working order, laat staan als de wedstrijden al een aanvang hebben genomen.
Verder is volgens de KNGU op die laatste wedstrijddag van de 8e maart 2009 geen sprake geweest
van enig protest van de zijde van [eiseres] tijdens of na de wedstrijd. Bij de KNGU heeft [eiseres]
eerst op 11 maart 2009 bezwaar geuit hoewel de namen van de voor de EK geselecteerde turnsters
reeds op 9 maart 2009 waren bekendgemaakt. De KNGU stelt dat zij gebonden is aan uitzending van
de vier thans aangewezen turnsters en dat zij pas onrechtmatig zou handelen indien zij nu één van
hen zou terugtrekken; dat geldt ook voor de ene reserve. Ook het aanwijzen van een vijfde
deelneemster behoort volgens de KNGU niet tot de mogelijkheden, omdat de Nederlandse equipe kan
bestaan uit maximaal vier turnsters en het aanwijzen van een vijfde persoon op basis van de
Europese reglementen nu eenmaal niet tot de mogelijkheden behoort.
Ten slotte heeft de KNGU aangevoerd dat, gezien de score van de eerste sprong van [eiseres] en
haar prestatie tijdens een eerdere wedstrijd in Leverkusen het afgelopen najaar, de kans dat zij voor
een tweede sprong een dusdanige score zou hebben behaald dat zij door de Topsport Manager ten
koste van de als vierde geëindigde meerkampster als toestelspecialist zou zijn aangewezen, uiterst
gering is.

4. De beoordeling
4.1. Vast staat dat [eiseres] reeds begin februari 2009 op het inschrijfformulier had vermeld dat zij
twee sprongen wenste uit te voeren. Daartegen heeft de KNGU
- onweersproken – ingebracht dat een working order op de wedstrijddag maatgevend is en dat op 8
maart 2009 ook na het uitreiken daarvan aan (de begeleider van) [eiseres] niet om aanpassing is
verzocht en evenmin tijdens of direct na de wedstrijd door [eiseres] protest is aangetekend tegen de
weigering van de wedstrijdleiding om een tweede sprong toe te staan.
Resteert de vraag of uit de inschrijving niet een andere working order had moeten worden afgeleid en
of daarin onrechtmatig handelen van de KNGU jegens [eiseres] gelegen is en daaruit een eventuele
aanspraak op schadevergoeding voortvloeit. De tijd ontbreekt om terzake aangeboden getuigen of
zelfs deskundigen te horen, maar een prognose van de feitenvaststelling door de bodemrechter kan in
dit geval achterwege blijven.

4.2. De voorzieningenrechter is van oordeel dat – los van de vraag of [eiseres] een nadere melding
had moeten doen op de wedstrijddag – de vordering niet toewijsbaar is, aangezien vast staat dat
reeds op 9 maart 2009 de vier voor de EK geselecteerde turnsters bekend zijn gemaakt, te weten de

beste drie meerkampsters en in plaats van een toestelspecialiste de als vierde in de
kwalificatiewedstrijd geëindigde - door de Topsportmanager aangewezen - meerkampster. [eiseres]
heeft eerst op 11 maart 2009 geprotesteerd tegen de weigering om een tweede sprong te mogen
uitvoeren.
Inmiddels is de inschrijving voor de EK in Milaan reeds gesloten. Voor de KNGU is het dan ook
onmogelijk om een reeds ingeschreven turnster – die haar trainingsprogramma op de EK is gaan
afstemmen - terug te trekken en een andere turnster daarvoor in de plaats te stellen. Dat maakt het
ook zinloos om [eiseres] een poging te gunnen, zich alsnog te kwalificeren, temeer nu voormeld
Traject EK bij een uitzonderlijke prestatie op een meerkamp-onderdeel geen afdwingbare aanspraak
op EK-deelname kende. Gelet op de onmogelijkheid van naleving van de met een dwangsom te
sanctioneren veroordeling tot het mogelijk maken van EK-deelname en de daaruit voortvloeiende
zinloosheid van herkwalificatie zullen alle vorderingen van [eiseres] worden afgewezen.

4.3. [eiseres] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De
kosten aan de zijde van KNGU worden begroot op:
- vast recht EUR 262,00
- salaris advocaat 816,00
Totaal EUR 1.078,00

5. De beslissing
De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af;
5.2. veroordeelt [eiseres] in de proceskosten, aan de zijde van de KNGU tot op heden begroot op EUR
1.078,00, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de vijftiende dag na
betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling;
5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. G. Vrieze en onmiddellijk na de mondelinge behandeling op 25 maart
2009 om 12:30 uur in het openbaar uitgesproken.
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Rechtsgebieden

Civiel recht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie
Niet afgegeven van verzochte startkaarten voor Hackney's onrechtmatig
Uit de overgelegde startkaartaanvragen blijkt dat naast andere gegevens ook moet
worden vermeld bij welk stamboek het paard staat ingeschreven. De gegevens
vand e aanvraag worden overgenomen op de startkaarten. Daarmee was het voor
de KNHS duidelijk, althans had dit redelijkerwijs kunnen zijn, of het betreffende
paard al dan niet voldeed aan de eisen van artikel 802 lid 2 van het
Disciplinereglement Aangespannen Sport. Desondanks heeft de KNSH in de
afgelopen jaren in strijd met het bepaalde in voorgaand reglement steeds
startkaarten afgegeven voor de meeste van de onderhavige en vergelijkbare
paarden.
Door nu dit artikel strikt toe te passen op het wedstrijdseizoen 2009 zonder tijdige
en duidelijke waarschuwing vooraf handelt de KNSH onrechtmatig.
Daarbij is ook van belang dat de KNSH ook voor dit seizoen paarden toelaat die
weliswaar staan ingeschreven in het Engelse moederstamboek, maar waarvan
duidelijk is dat er geen sprake is van raszuiverheid als Hackney, in ieder geval niet
in drie generaties.
Uitsluitend voor dit wedstrijdseizoen de KNHS geboden om tot afgifte van de
gevraagde startkaarten over te gaan, mits de paarden deugdelijk worden
geïdentificeerd en de originele gegevens op het paardenpaspoort leesbaar en
correct moeten zijn.
Vindplaatsen

Rechtspraak.nl

Uitspraak
vonnis
RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Civiel – Afdeling Handel
zaaknummer / rolnummer: 101767 / KG ZA 09-114

Vonnis in kort geding van 5 juni 2009
in de zaak van

1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
EUROPEAN HACKNEY SOCIETY,
statutair gevestigd te Dalem, gemeente Gorinchem,
eiseres,
advocaat mr. S.A. Wensing te Roden,

en

2. [eiser 3],
wonende te [plaats],
3. [eiser 3],
wonende te [plaats],
4. [eiser 4],
wonende te [plaats],
5. [eiser 5],
wonende te [plaats],
6. [eiser 6],
wonende te [plaats],
eisers tot tussenkomst,
advocaat mr. S.A. Wensing te Roden,

tegen

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
KONINKLIJKE NEDERLANDSE HIPPISCHE SPORTBOND,
statutair gevestigd te Ermelo,
gedaagde,
advocaat mr. F.C. Kollen te Bussum.

Eisers zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als de vereniging dan wel afzonderlijk als de EHS,
[eiser 2], [eiser 3], [eiser 4], [eiser 5] en [eiser 6] en gedaagde als de KNHS.

1. De procedure
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding, betekend op 1 april 2009
- de aantekeningen van de mondelinge behandeling ter terechtzitting van 9 april 2009

- de pleitnota van EHS tevens akte tot wijziging van eis
- de pleitnota van KNHS
- de aanhouding ten behoeve van nader overleg tussen partijen
- de brief, gedateerd 9 april 2009 en ingekomen op deze rechtbank op 15 mei 2009, waarin
de raadsman van EHS om voortzetting van de mondelinge behandeling verzoekt
- de brieven van de raadsman van KNHS van 3 juni en 4 juni 2009 met in totaal 13
producties
- de brieven van de raadsman van EHS van de raadsman van EHS van 5 juni 2009 met
daarbij productie 7 en een akte wijziging eis
- de aantekeningen van de voortzetting van de mondelinge behandeling ter terechtzitting van
5 juni 2009
- de pleitnota van EHS
- de pleitnota van KNHS.

2. De feiten
2.1. De EHS is een vereniging die zich ten doel heeft gesteld de fokkerij van de Hackney te bevorderen
en te promoten in de breedste zin des woords door het bijhouden van een fokkerijregister voor puur
en niet puur gefokte Hackney’s en het verbreden en het verbeteren van de Hackney. De vereniging
telt leden die actief zijn in de aangespannen wedstrijdsport en de fokkerij van Hackney’s.

2.2. De KNHS is een vereniging die zich bezig houdt met wedstrijd- en ledenadministratie. De KNHS is
bij uitsluiting van andere verenigingen bevoegd om wedstrijden te accorderen in de disciplines
dressuur, springen, eventing en aangespannen rijden.
2.3. De leden van de EHS hebben in voorgaande jaren deelgenomen aan aangespannen wedstrijden
die onder auspiciën van de KNHS zijn georganiseerd. Om deel te kunnen nemen aan deze wedstrijden
behoeft de combinatie een jaarlijks door de KNHS af te geven startkaart.

2.4. Op het afgeven van startkaarten voor Hackney’s is het Disciplinereglement Aangespannen Sport
van de KNHS van toepassing, vastgesteld in 2003 en in werking getreden op 1 april 2005. Dit
Reglement houdt – voor zover hier van toepassing – het volgende in:
“(…)
Artikel 802
1. (…)
2. Hackney’s dienen te zijn geregistreerd bij “Het Nederlandsch Hackney Stamboek” of het
moederstamboek “Hackney Horse Society”. Hackney’s die niet geregistreerd staan, dienen
aantoonbaar (middels DNA-onderzoek) drie generaties zuiver Hackneybloed te voeren.
(…)”.

2.5. De paarden [naam 1], [naam 2], [naam 3], [naam 4] en [naam 5] staan geregistreerd bij The
American Hackney Horse Society, de paarden [naam 6], [naam 7], [naam 8], [naam 9], [naam 10] en
[naam 11] bij The South African Hackney Horse Breeders’ Society en de paarden [naam 12] en [naam
13] in het Nederlandse Hackney Stamboek.

2.6. Ondanks aanmaning in der minne heeft de KNHS tot op heden geweigerd aan [eiser 2], [eiser 3],
[eiser 4], [eiser 5] en [eiser 6] de door hen gevraagde startkaarten ten behoeve van de hiervoor
vermelde paarden af te geven.

3. Het geschil

3.1. EHS vordert – na wijziging van eis – dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te
verklaren vonnis:
I. de KNHS zal gebieden tot afgifte van de gevraagde startkaarten aan [eiser 2], [eiser 3], [eiser 4],
[eiser 5] en [eiser 6] over te gaan binnen 5 dagen na betekening van dit vonnis, althans binnen een
zodanig andere termijn als bij dit vonnis in goede justitie zal worden bepaald;
II. een zodanige voorziening zal treffen, zoals de voorzieningenrechter in goede justitie zal behagen;
III. zal bepalen, dat KNHS aan EHS verschuldigd is een dwangsom van € 2.000,00 voor iedere dag of
gedeelte daarvan dat zij in gebreke mocht blijven aan de vorderingen onder 1 tot en met II te
voldoen, zulks met een maximum van € 400.000,00, althans een bedrag als de voorzieningenrechter
in goede justitie zal behagen.

3.2. [eiser 2] vordert als tussenkomende partij, dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij
voorraad te verklaren vonnis de KNHS zal gebieden over tot gaan tot afgifte van een startkaart voor
het paard [naam 1] binnen 5 dagen na betekening van dit vonnis, althans binnen een zodanige
termijn als bij dit vonnis in goede justitie zal worden bepaald.
3.3. D’Achard van Enschut vordert als tussenkomende partij, dat de voorzieningenrechter bij
uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis de KNHS zal gebieden over tot gaan tot afgifte van
startkaarten voor de paarden [naam 2], [naam 3], [naam 4] en [naam 6] binnen 5 dagen na
betekening van dit vonnis, althans binnen een zodanige termijn als bij dit vonnis in goede justitie zal
worden bepaald.
3.4. [eiser 4] vordert als tussenkomende partij, dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij
voorraad te verklaren vonnis de KNHS zal gebieden over tot gaan tot afgifte van startkaarten voor de
paarden [naam 7] en [naam 8] binnen 5 dagen na betekening van dit vonnis, althans binnen een
zodanige termijn als bij dit vonnis in goede justitie zal worden bepaald.
3.5. [eiser 5] vordert als tussenkomende partij, dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij
voorraad te verklaren vonnis de KNHS zal gebieden over tot gaan tot afgifte van startkaarten voor de
paarden [naam 9], [naam 10] en [naam 11] binnen 5 dagen na betekening van dit vonnis, althans
binnen een zodanige termijn als bij dit vonnis in goede justitie zal worden bepaald.
3.6. [eiser 6] vordert als tussenkomende partij, dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij
voorraad te verklaren vonnis de KNHS zal gebieden over tot gaan tot afgifte van startkaarten voor de
paarden [naam 12], [naam 13] en [naam 5] binnen 5 dagen na betekening van dit vonnis, althans
binnen een zodanige termijn als bij dit vonnis in goede justitie zal worden bepaald.
3.7. De KNHS voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader
ingegaan.

4. De beoordeling
4.1. [eiser 2], [eiser 3], [eiser 4], [eiser 5] en [eiser 6] hebben gevorderd om in de procedure tussen
de EHS en de KNHS te mogen tussenkomen.

4.2. De KNHS heeft verweer gevoerd tegen de tussenkomst. Daartoe heeft zij aangevoerd, dat eisers
hun vordering tot tussenkomst niet schriftelijk en tijdig hebben aangekondigd.
4.3. De vorderingen van de afzonderlijke eisers tot tussenkomst zijn gelijkluidend aan hetgeen de EHS
ten behoeve van hen heeft gevorderd. De bij een kort geding vereiste spoed en de goede procesorde
worden derhalve niet geschaad door de tussenkomst, zodat dit verweer van de KNHS moet worden
verworpen. [eiser 2], [eiser 3], [eiser 4], [eiser 5] en [eiser 6] zullen dan ook worden toegelaten in dit
geding tussen te komen.
4.4. Door de KNHS is gesteld, dat de EHS niet-ontvankelijk moet worden verklaard in haar
vorderingen. Daartoe heeft de KNHS aangevoerd, dat tussen de KNHS en de EHS geen overeenkomst
bestaat over het verstrekken van startkaarten. Ook is de EHS geen lid van de KNHS, zodat zij geen
lidmaatschapsrechten kan uitoefenen, zoals het aanvragen van een startkaart. Startkaarten worden
alleen verleend aan natuurlijke personen in combinatie met het in de aanvraag genoemde paard en
niet aan een rechtspersoon.
4.5. Aangezien de tussenkomst van [eiser 2], [eiser 3], [eiser 4], [eiser 5] en [eiser 6] is toegelaten,
heeft de EHS geen zelfstandig belang bij haar gelijkluidende vorderingen ten behoeve van deze
eisers, zodat de door haar verzochte voorzieningen zullen worden geweigerd.
4.6. De KNHS heeft ten verwere tegen de vorderingen van [eiser 2], [eiser 3], [eiser 4], [eiser 5] en
[eiser 6] aangevoerd, dat de desbetreffende paarden niet voldoen aan het bepaalde in artikel 802 lid
2 van het van toepassing zijnde Disciplinereglement Aangespannen Sport, omdat deze paarden niet
staan geregistreerd bij het Nederlandsch Hackney Stamboek of het moederstamboek Hackney Horse
Society in Engeland. Evenmin is sprake van door DNA-onderzoek aangetoonde raszuiverheid over drie
generaties.
4.7. [eiser 2], [eiser 3], [eiser 4], [eiser 5] en [eiser 6] hebben deze stelling van de KNHS erkend doch
aangevoerd dat desondanks voor de meerderheid van deze paarden in 2007 en 2008 een startkaart
door de KNHS is afgegeven. Door nu voor het seizoen 2009 zonder enige waarschuwing vooraf en in
afwijking van het in voorgaande jaren gevoerde beleid bedoeld artikel onverkort toe te passen en de
gevraagde startkaarten te weigeren, heeft de KNHS hen niet de gelegenheid gegeven om tijdig voor
geldige inschrijvingen zorg te dragen en aldus gehandeld in strijd met de redelijkheid en billijkheid.
4.8. De KNHS heeft betwist dat voor 2009 een ander beleid is toegepast. Ter ondersteuning hiervan
heeft zij aangevoerd, dat de eisen voor het verkrijgen van een startkaart reeds in 2003 zijn
vastgesteld en dat die eisen in 2005 van kracht zijn geworden. Gelet op het grote aantal aanvragen
om startkaarten, werden de aanvragen jaarlijks slechts steekproefsgewijs gecontroleerd. Omdat in
2008 is gebleken van onjuiste gegevens bij een aanvraag, is besloten om voor het seizoen 2009 alle
aanvragen op hun juistheid te controleren.

4.9. Uit de overgelegde startkaartaanvragen blijkt echter, dat naast andere identificatiegegevens van
het paard ook moet worden vermeld bij welk stamboek het staat ingeschreven. Van iedere aanvraag
worden de benodigde gegevens vervolgens overgenomen op de startkaart. Daarmee was het voor de
KNHS duidelijk, althans had dit redelijkerwijs duidelijk kunnen zijn, of het betreffende paard al dan niet
voldeed aan de eisen van artikel 802 lid 2 van het Disciplinereglement Aangespannen Sport.
Desondanks heeft de KNHS in voorgaande jaren in strijd met het bepaalde in voormeld artikel steeds
startkaarten afgegeven, deels ook aan de paarden waar het in deze zaak om gaat of die daarmee
volstrekt vergelijkbaar zijn. Door op de aanvragen voor het wedstrijdseizoen 2009, dat loopt van mei
tot eind september, voormeld artikel strikt toe te passen en de leden hiervan niet tijdig op de hoogte
te brengen, althans dit heeft de KNHS op geen enkele wijze feitelijk aannemelijk gemaakt, heeft de
KNHS jegens haar leden gehandeld in strijd met de redelijkheid en billijkheid en daarmee
onrechtmatig. Dit klemt te meer nu de KNHS min of meer monopolist is in Nederland als het gaat om

het organiseren van aangespannen wedstrijden. In dit verband is ook van belang dat de KNHS ook dit
seizoen paarden toelaat die weliswaar staan ingeschreven in het Engelse moederstamboek, maar
waarvan duidelijk is dat er geen sprake is van raszuiverheid als Hackney, in ieder geval niet in drie
generaties. Voor de wederpartij staan bovendien grote commerciële belangen op het spel en de
dieren hebben – onweersproken – belang bij het opbouwen of vasthouden van wedstrijdritme. Dit
brengt met zich dat de vorderingen van [eiser 2], [eiser 3], [eiser 4], [eiser 5] en [eiser 6] zullen
worden toegewezen als hierna aan te geven.

4.10. De KNHS heeft toegezegd de uitspraak in dit geding te zullen respecteren, hetgeen niet is
betwist, zodat de gevorderde dwangsom zal worden afgewezen.
4.11. Aangezien partijen over en weer gedeeltelijk in het ongelijk zijn gesteld, zullen de proceskosten
worden gecompenseerd aldus, dat iedere partij met de eigen kosten belast blijft.

5. De beslissing
De voorzieningenrechter

5.1. gebiedt de KNHS om na deugdelijke identificatie van de betreffende paarden, waarbij de originele
gegevens op het paardenpaspoort leesbaar en correct moeten zijn, binnen één week en uitsluitend
voor het wedstrijdseizoen 2009:

1. over tot gaan tot afgifte van een startkaart voor het paard [naam 1] aan [eiser 2];
2. over tot gaan tot afgifte van startkaarten voor de paarden [naam 2], [naam 3], [naam 4] en [naam
6] aan [eiser 3];
3. over tot gaan tot afgifte van startkaarten voor de paarden [naam 7] en [naam 8] aan [eiser 4];
4. over tot gaan tot afgifte van startkaarten voor de paarden [naam 9], [naam 10] en [naam 11] aan
[eiser 5];
5. over tot gaan tot afgifte van startkaarten voor de paarden [naam 12], [naam 13] en [naam 5] aan
[eiser 6];

5.2. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
5.3. compenseert de proceskosten aldus, dat iedere partij met de eigen kosten belast blijft;
5.4. wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd.

Dit vonnis is gewezen door mr. D. Vergunst en in het openbaar uitgesproken op 5 juni 2009.
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Rechtsgebieden

Civiel recht

Bijzondere kenmerken Kort geding
Inhoudsindicatie
Zeven talentvolle topturnsters zijn lid van turnclub Stichting Dynamic Gymnastics.
Die Stichting is als lid van de KNGU geschorst omdat zij toeliet dat een door de
KNGU voor het leven geroyeerde trainer bij haar trainingen verzorgde. De
turnsters mochten als gevolg van die schorsing niet meedoen aan door de KNGU
georganiseerde wedstrijden. De turnsters hebben overschrijving aangevraagd naar
een andere turnvereniging (Dynamic Gymnastics-Vereniging). De KNGU heeft
geweigerd daaraan mee te werken omdat die vereniging volgens haar nauwe
banden had met de Stichting. De KNGU heeft Dynamic Gymnastics-Vereniging
ook geschorst. De voorzieningenrechter heft de schorsing van de vereniging op en
veroordeelt de KNGU om de turnsters over te schrijven naar de vereniging.
Vindplaatsen

Rechtspraak.nl

Uitspraak
RECHTBANK ZUTPHEN
Sector Civiel – Afdeling Handel

Vonnis in kort geding van 29 juli 2009
in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 104208 / KG ZA 09-213 van

de vereniging
DYNAMIC GYMNASTICS-VERENIGING,
gevestigd te Warmenhuizen,
eiseres,
advocaat mr. D.M. van Geel te Tilburg,

tegen

de vereniging
KONINKLIJKE NEDERLANDSE GYMNASTIEK UNIE,

gevestigd te Beekbergen,
gedaagde,
advocaat mr. J.N. Stamhuis te Amsterdam,

en in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 104684 / KG ZA 09-236 van

de vereniging
DYNAMIC GYMNASTICS-VERENIGING,
gevestigd te Warmenhuizen,
eiseres,
advocaat mr. D.M. van Geel te Tilburg,

tegen

de vereniging
KONINKLIJKE NEDERLANDSE GYMNASTIEK UNIE,
gevestigd te Beekbergen,
gedaagde,
advocaat mr. J.N. Stamhuis te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Dynamic Gymnastics-Vereniging en de KNGU genoemd worden.

1. De procedure in beide zaken
Dynamic Gymnastics-Vereniging heeft bij exploot (van 6 juli 2009 respectievelijk 9 juli 2009) KNGU
gedagvaard in kort geding. Op 15 juli 2009 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden. Partijen
hebben -mede aan de hand van een pleitnota en onder overlegging van producties- hun standpunten
nader toegelicht. Ten slotte hebben partijen om vonnis gevraagd.

2. De feiten in beide zaken
2.1. Dynamic Gymnastics-Vereniging is een turnvereniging die onder meer een turnschool exploiteert.
De turnschool voorziet in het begeleiden en trainen van (jeugdige) turners en turnsters. Dynamic
Gymnastics-Vereniging begeleidt ook verschillende zeer getalenteerde turnsters die op nationaal en
internationaal topniveau presteren.

2.2. De KNGU is de overkoepelende nationale sportbond voor de turn- en gymnastieksport in
Nederland. Dynamic Gymnastics-Vereniging is lid van de KNGU. De turners en turnsters die bij Dynamic
Gymnastics-Vereniging als clublid zijn aangesloten zijn tevens lid van de KNGU. De rechtsverhouding
tussen de KNGU, de turnclubs en de turn(st)ers wordt (vooral) beheerst door de statuten en
reglementen van de KNGU.
Turners en turnsters mogen -behoudens indien sprake is van een open wedstrijd- alleen deelnemen

aan turnwedstrijden en evenementen die zijn georganiseerd door de KNGU indien zij (club)lid zijn van
de KNGU.

2.3. Het bondsbestuur van de KNGU heeft door middel van een klaagschrift d.d.
23 april 2009 (productie 12 van Dynamic Gymnastics-Vereniging) bij de Tuchtcommissie van de KNGU
een klacht ingediend tegen de turnclub Stichting Dynamic Gymnastics, zetelend in Den Helder. Het
bondsbestuur van de KNGU maakt daarin aan Stichting Dynamic Gymnastics -kort gezegd- het verwijt
dat [naam trainer] (hierna: [naam trainer]) turnsters van Stichting Dynamic Gymnastics begeleidt,
terwijl Stichting Dynamic Gymnastics wist of behoorde te weten dat [naam trainer] als lid van de KNGU
is geroyeerd en om die reden niet gerechtigd is om binnen het verband van een lid van de KNGU
turners of turnsters te trainen en/of anderszins te begeleiden. Volgens het bondsbestuur is Stichting
Dynamic Gymnastics voorts in overtreding ten aanzien van haar in het Huishoudelijk reglement van de
KNGU neergelegde verplichting om mee te werken aan de tenuitvoerlegging van de straf van [naam
trainer] en meer in het bijzonder om er op toe te zien dat die straf ook daadwerkelijk ten uitvoer
wordt gelegd.

2.4. De voorzitter van de Tuchtcommissie heeft de Stichting Dynamic Gymnastics per 20 mei 2009 bij
wijze van voorlopige maatregel geschorst. Dit heeft op grond van het Huishoudelijk reglement van de
KNGU tot gevolg dat de bij de Stichting Dynamic Gymnastics aangesloten turners/turnsters indirect ook
geschorst zijn.
2.5. Bij brief van 20 mei 2009 (productie 14 Dynamic Gymnastics-Vereniging) heeft het bondsbestuur
van de KNGU aan de Tuchtcommissie medegedeeld dat de klacht tegen Stichting Dynamic Gymnastics
eveneens gericht is tegen de aan de Stichting Dynamic Gymnastics “gelieerde organisatorische
onderdelen die ter zake doende zijn en in relatie staan tot de bij uw commissie ingediende klacht.”
2.6. Vervolgens heeft Stichting Dynamic Gymnastics bij de KNGU een verzoek ingediend tot
overschrijving van de turnsters [naam turnster A], [naam turnster B], [naam turnster C], [naam
turnster D], [naam turnster E], [naam turnster F] en [naam turnster G] (hierna: de turnsters), naar
Dynamic Gymnastics-Vereniging. De leeftijden van de turnsters liggen tussen de 10 en 21 jaar.
2.7. De KNGU heeft bij brief van 29 mei 2009 (productie 6 van KNGU) aan Dynamic GymnasticsVereniging laten weten dat zij van mening is dat er een verband bestaat tussen Stichting Dynamic
Gymnastics en Dynamic Gymnastics-Vereniging en dat zij hangende de behandeling van de klacht door
de Tuchtcommissie tegen de Stichting Dynamic Gymnastics en de daaraan gelieerde organisatorische
onderdelen niet meewerkt aan voormeld verzoek tot overschrijving.
2.8. De KNGU heeft vervolgens wel meegewerkt aan het verzoek van Stichting Dynamic Gymnastics tot
overschrijving van de turnsters naar de turnclub Pro Patria te Den Helder, zodat de turnsters aan
wedstrijden konden mee doen.
2.9. Dynamic Gymnastics-Vereniging heeft op 8 juni 2009 (productie 5 Dynamic Gymnastics-Vereniging)
aan de KNGU verzocht om de overschrijving van de turnsters van Pro Patria naar Dynamic GymnasticsVereniging te bewerkstelligen.
2.10. De KNGU heeft bij brief van 16 juni 2009 (productie 10 van Dynamic Gymnastics-Vereniging) aan
Pro Patria medegedeeld dat zij niet meewerkt aan het verzoek tot overschrijving van de turnsters van
Pro Patria naar Dynamic Gymnastics-Vereniging. De reden hiervoor is dezelfde als door de KNGU ten
grondslag is gelegd aan haar weigering om mee te werken aan het eerder gedane verzoek om de
turnsters over te schrijven van Stichting Dynamic Gymnastics naar Dynamic Gymnastics-Vereniging.
2.11. De tuchtcommissie van de KNGU heeft bij uitspraak van 30 juni 2009 (productie 15 van Dynamic

Gymnastics-Vereniging) Stichting Dynamic Gymnastics en Dynamic Gymnastics-Vereniging geschorst
voor een periode van twee jaar. In de motivering van de beslissing komen onder meer de navolgende
passages voor:
“Uit de uittreksels van de Kamer van Koophandel van de vereniging [Dynamic Gymnastics-Vereniging,
voorzieningenrechter] en de stichting Dynamic Gymnastics blijkt het bestuur nagenoeg uit dezelfde
personen te bestaan. Gelet op het feit dat Dynamic Gymnastics na de opgelegde voorlopige maatregel
heeft gepoogd turnsters van de stichting in eerste instantie rechtstreeks en, nadat de KNGU haar
medewerking daaraan had geweigerd, vervolgens via een U-bocht constructie met de vereniging Pro
Patria bij de vereniging in te laten schrijven, zodat zij aan het eind van het seizoen ondanks de
schorsing nog aan wedstrijden mee konden doen, is de Tuchtcommissie van oordeel dat de KNGU haar
klacht terecht heeft uitgebreid naar de andere relevante en met de stichting nauw verbonden andere
rechtspersonen Dynamic Gymnastics. Voor zover deze rechtspersonen lid zijn van de KNGU treft de
hierna op te leggen straf eveneens deze rechtspersonen. Voor zover de Tuchtcommissie heeft kunnen
nagaan, gaat dit vooralsnog alleen om de stichting en de vereniging. ”
2.12. Op 14 juli 2009 hebben Stichting Dynamic Gymnastics en Dynamic Gymnastics-Vereniging bij de
Commissie van Beroep van de KNGU hoger beroep ingesteld tegen evengemelde beslissing van de
Tuchtcommissie. Op dat beroep is nog niet beslist.

3. Het geschil in de zaak met zaaknummer / rolnummer 104208 / KG ZA 09-213

3.1. Dynamic Gymnastics-Vereniging vordert samengevat - het hiervoor sub 2.12. vermelde besluit van
de Tuchtcommissie van de KNGU ten aanzien van Dynamic Gymnastics-Vereniging te schorsen, totdat
de bodemrechter over de nietigheid van dat
besluit heeft beslist.

3.2. KNGU voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader
ingegaan.

4. Het geschil in de zaak met zaaknummer / rolnummer 104684 / KG ZA 09-236
4.1. Dynamic Gymnastics-Vereniging vordert samengevat - KNGU te bevelen om de turnsters over te
schrijven van Pro Patria naar Dynamic Gymnastics-Vereniging. Ter zitting heeft zij aangegeven dat
deze vordering wordt ingesteld onder de voorwaarde dat de aan haar opgelegde tuchtmaatregel door
de voorzieningenrechter wordt geschorst.

4.2. KNGU voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader
ingegaan.

5. De beoordeling in de zaak met zaaknummer / rolnummer 104684 / KG ZA 09-236
5.1. Voorop wordt gesteld dat de uitspraak van de tuchtcommissie van de KNGU partijen bindt op de
wijze als bedoeld in artikel 7:904 lid 1 BW.
Dit houdt in dat voor toewijzing van de vordering in kort geding slechts plaats is indien voldoende
aannemelijk is dat de bodemrechter, indien hem deze zaak wordt voorgelegd, zal oordelen dat
gebondenheid van Dynamic Gymnastics-Vereniging aan de tuchtrechtelijke beslissing - in verband met
de inhoud of wijze van totstandkoming daarvan - in de gegeven omstandigheden naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
In het licht van voormeld toetsingskader is een beslissing voor wat betreft de inhoud onaantastbaar
als de grenzen waarbinnen redelijk denkende mensen van mening kunnen verschillen, niet zijn

overschreden.

5.2. Uit de beslissing van de Tuchtcommissie van de KNGU van 30 juni 2009 blijkt niet dat ook ten
aanzien van Dynamic Gymnastics-Vereniging is komen vast te staan dat [naam trainer] bij Dynamic
Gymnastics-Vereniging optreedt als trainer/begeleider van turners en turnsters. Bij gelegenheid van
de mondelinge behandeling heeft de KNGU desgevraagd geantwoord dat zij geen aanwijzing heeft
dat [naam trainer] als trainer of anderszins betrokken is bij Dynamic Gymnastics-Vereniging. Dynamic
Gymnastics-Vereniging is naast de Stichting Dynamic Gymnastics geschorst, enkel omdat het bestuur
van Stichting Dynamic Gymnastics en Dynamic Gymnastics-Vereniging nagenoeg uit dezelfde personen
blijkt te bestaan. Het feit dat twee van de drie bestuurders van de Stichting Dynamic Gymnastics ook
bestuurder zijn van Dynamic Gymnastics-Vereniging is echter onvoldoende om deze twee verschillende
rechtspersonen met elkaar te vereenzelvigen, laat staan om te kunnen concluderen dat Dynamic
Gymnastics-Vereniging een organisatorisch onderdeel van Stichting Dynamic Gymnastics zou zijn. Uit
het enkele feit dat [naam trainer] betrokken is bij Stichting Dynamic Gymnastics, volgt dan ook niet dat
[naam trainer] (ook) betrokken is bij Dynamic Gymnastics-Vereniging. De schorsing van Stichting
Dynamic Gymnastics is dan ook niet automatisch een grond tot schorsing van Dynamic GymnasticsVereniging. Dat naar het oordeel van de Tuchtcommissie van de KNGU Dynamic Gymnastics-Vereniging,
nadat een eerder verzoek om overschrijving van de turnsters was geweigerd, Pro Patria heeft
gebruikt om -tevergeefs- te trachten te bewerkstelligen dat de turnsters naar Dynamic GymnasticsVereniging zouden worden overgeschreven, kan in alle redelijkheid geen voldoende grond zijn om
Dynamic Gymnastics-Vereniging te schorsen. Daar waar de KNGU in dit verband ter zitting heeft
gesproken van misbruik maken van identiteitsverschil, schiet de KNGU te ver door.
Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft de tuchtcommissie van de KNGU bij haar
beslissing ten aanzien van Dynamic Gymnastics-Vereniging dan ook de grenzen waarbinnen redelijk
denkende mensen van mening kunnen verschillen, fors overschreden.

5.3. Opgemerkt wordt nog dat de KNGU bij gelegenheid van de mondelinge behandeling nog drie
argumenten (verwoord in de pleitnota van haar advocaat onder 15, 16 en 17) heeft genoemd waarom
Stichting Dynamic Gymnastics en Dynamic Gymnastics-Vereniging met elkaar zouden kunnen worden
vereenzelvigd, maar nu die argumenten door de Tuchtcommissie van de KNGU niet ten grondslag zijn
gelegd aan het aangevallen besluit, gaat het het voormelde toetsingskader te buiten indien de
voorzieningenrechter deze nieuwe argumenten, wat daarvan ook zij, bij zijn oordeelsvorming zou
betrekken. Bedoelde argumenten worden dan ook ter zijde gelegd.
5.4. Op grond van het vorenstaande is het voldoende aannemelijk dat de bodemrechter, indien hem
deze zaak wordt voorgelegd, zal oordelen dat gebondenheid van Dynamic Gymnastics-Vereniging aan
de tuchtrechtelijke beslissing in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid onaanvaardbaar is en de beslissing van de Tuchtcommissie van de KNGU ten aanzien van
Dynamic Gymnastics-Vereniging zal vernietigen. De voorzieningenrechter behoeft daarom niet in te
gaan op de stelling van Dynamic Gymnastics-Vereniging dat de beslissing van de Tuchtcommissie van
de KNGU ook op formele gronden aantastbaar is.
5.5. Daar waar KNGU niet heeft bestreden dat het voortbestaan van Dynamic Gymnastics-Vereniging
door de langdurige schorsing wordt bedreigd, heeft Dynamic Gymnastics-Vereniging een genoegzaam
spoedeisend belang bij de gevorderde voorziening. De vordering is voor toewijzing vatbaar.
5.6. Aan toewijzing van de vordering zal wel de voorwaarde worden verbonden dat Dynamic
Gymnastics-Vereniging binnen drie maanden na heden een bodemprocedure tegen de KNGU
aanhangig maakt. Na te melden dwangsom komt genoegzaam voor.

5.7. KNGU zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden
veroordeeld. De kosten aan de zijde van Dynamic Gymnastics-Vereniging worden begroot op:

- dagvaarding € 72,25
- vast recht € 262,00
- salaris advocaat € 816,00
Totaal € 1.150,25

5.8. Wettelijke rente over de proceskosten is eerst verschuldigd vanaf veertien dagen nadat KNGU
kennis heeft gekregen van dit vonnis, zodat ter zake als na te melden wordt beslist.
5.9. Nu Dynamic Gymnastics-Vereniging kort na de uitspraak van dit vonnis de beschikking kan krijgen
over een grosse van dit vonnis, heeft Dynamic Gymnastics-Vereniging geen rechtens te respecteren
belang bij uitvoerbaarheid van dit vonnis op de minuut, zodat ter zake afwijzing zal volgen.

6. De beoordeling in de zaak met zaaknummer / rolnummer 104208 / KG ZA 09-213
6.1. Op grond van hetgeen hiervoor in de zaak met zaaknummer / rolnummer 104684 / KG ZA 09-236
is overwogen en beslist, is per heden het besluit van de Tuchtcommissie van de KNGU, waarbij
Dynamic Gymnastics-Vereniging is geschorst voor de duur van twee jaren, geschorst. Dit betekent dat
er voor bij Dynamic Gymnastics-Vereniging aangesloten turnsters/turners geen beletsel meer is om
voor Dynamic Gymnastics-Vereniging uit te komen in door de KNGU georganiseerde wedstrijden. Aan
de voorwaarde waaronder Dynamic Gymnastics-Vereniging haar vordering heeft ingesteld is derhalve
voldaan. Bij deze stand van zaken kan in het midden blijven of de KNGU op grond van haar
reglementen de bevoegdheid heeft om vanwege de gestelde betrokkenheid van [naam trainer] bij
Dynamic Gymnastics-Vereniging alsmede het gestelde verband tussen Stichting Dynamic Gymnastics
en Dynamic Gymnastics-Vereniging overschrijving van de turnsters naar Dynamic GymnasticsVereniging te weigeren.

6.2. Op grond van hetgeen in de zaak met zaaknummer / rolnummer 104684 / KG ZA 09-236 is
overwogen, dat voor zover van belang als hier herhaald geldt, wordt voorshands aangenomen dat
[naam trainer] op generlei wijze is betrokken bij Dynamic Gymnastics-Vereniging. Niet gezegd kan dan
ook worden dat Dynamic Gymnastics-Vereniging onrechtmatig heeft gehandeld door te trachten om de
turnsters over te doen schrijven van Pro Patria naar haar.

6.3. KNGU heeft niet weersproken dat er (verder) geen aan haar reglementen te ontlenen
argumenten zijn om zich te verzetten tegen overschrijving van de turnsters van Pro Patria naar
Dynamic Gymnastics-Vereniging. De KNGU handelt dan ook onrechtmatig jegens zowel Dynamic
Gymnastics-Vereniging als de turnsters door te weigeren om mee te werken aan de beoogde transfer.
KNGU heeft niet weersproken dat de turnsters ambitieuze topturnsters zijn alsmede dat Pro Patria
niet over topsportfaciliteiten beschikt. KNGU heeft voorts volstrekt onvoldoende gemotiveerd
weersproken dat Dynamic Gymnastics-Vereniging ook topturnsters opleidt en over trainingsfaciliteiten
beschikt die geschikt zijn voor de beoefening van topsport. Ook heeft de KNGU niet tegengesproken
dat het voor topsporters schadelijk voor hun ontwikkeling is indien zij onder niet- topsportwaardige
omstandigheden hun sport beoefenen en dat op korte termijn kwalificatiewedstrijden voor de grote
toernooien plaatsvinden. Het feit dat het wedstrijdseizoen -naar de KNGU onweersproken heeft
gesteld- eerst eind augustus/begin september a.s. begint, doet er niet aan af dat de turnsters er een
groot belang bij hebben dat zij zich bij Dynamic Gymnastics-Vereniging onder optimale
topsportomstandigheden op die wedstrijden kunnen voorbereiden. Van Dynamic GymnasticsVereniging kan dan ook niet verwacht worden dat zij wacht op de uitspraak van de Commissie van
Beroep van de KNGU op het door Stichting Dynamic Gymnastics en Dynamic Gymnastics-Vereniging
ingestelde beroep tegen de aangevallen uitspraak van de Tuchtcommissie. De uitkomst van het door
[naam trainer] ingestelde hoger beroep tegen het vonnis van deze rechtbank d.d. 31 oktober 2007,

waarbij de vordering van [naam trainer], strekkende tot vernietiging van zijn royement, is afgewezen,
is in het onderhavige geding van geen belang, zodat ook niet op die uitspraak behoeft te worden
gewacht. [naam trainer] is immers -naar voorshands moet worden aangenomen- niet betrokken bij
Dynamic Gymnastics-Vereniging.
Het spoedeisend belang van de turnsters staat genoegzaam vast. Nu het verzoek tot overschrijving
op grond van de reglementen van de KNGU niet door de turnsters, maar alleen door Dynamic
Gymnastics-Vereniging, kan worden gedaan, wordt ook ten aanzien van Dynamic GymnasticsVereniging geoordeeld dat zij een spoedeisend belang heeft bij de gevorderde voorziening.

6.4. De KNGU zal dan ook worden bevolen om de turnsters over te schrijven van Pro Patria naar
Dynamic Gymnastics-Vereniging. In de dagvaarding zijn zeven namen genoemd. Ter zitting hebben
zowel KNGU als Dynamic Gymnastics-Vereniging gesteld dat het om zes turnsters gaat. Vergelijking
van de zeven in de dagvaarding vermelde namen met de zes namen die door de advocaat van
Dynamic Gymnastics-Vereniging in zijn sommatiebrief van 16 juni 2009 (productie 11 van Dynamic
Gymnastics-Vereniging) zijn opgenomen, leert dat [naam turnster G] niet voorkomt in de sommatie.
Ook in de overige producties komt die naam niet voor. Onder deze omstandigheden is niet duidelijk of
de vordering van Dynamic Gymnastics-Vereniging zich mede uitstrekt tot [naam turnster G]. Dit zal op
na te melden wijze tot uitdrukking worden gebracht in het dictum van dit vonnis. De gevorderde
dwangsom zal -gelet op de hier aan de orde zijnde belangen- op gelijke wijze worden vastgesteld als
heden is beslist in de zaak 104684 / KG ZA 09-236.
De voorzieningenrechter zal niet tevens bepalen dat dit vonnis in de plaats treedt van de vereiste
overschrijvingshandeling(en) van de KNGU. Bij gebreke van daarop toegesneden stellingen van
Dynamic Gymnastics-Vereniging zijn er geen termen aanwezig om van deze -discretionaire, blijkens de
parlementaire geschiedenis van artikel 3: 300 BW met voorzichtigheid te hanteren- bevoegdheid,
gebruik te maken.

6.5. KNGU zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden
veroordeeld. De kosten aan de zijde van Dynamic Gymnastics-Vereniging worden begroot op:
- dagvaarding € 85,98
- vast recht € 262,00
- salaris advocaat € 816,00
Totaal € 1.163,98

6.6. Wettelijke rente over de proceskosten is eerst verschuldigd vanaf veertien dagen nadat KNGU
kennis heeft gekregen van dit vonnis, zodat ter zake als na te melden wordt beslist.
6.7. Nu Dynamic Gymnastics-Vereniging kort na de uitspraak van dit vonnis de beschikking kan krijgen
over een grosse van dit vonnis, heeft Dynamic Gymnastics-Vereniging geen rechtens te respecteren
belang bij uitvoerbaarheid van dit vonnis op de minuut, zodat ter zake afwijzing zal volgen.

7. De beslissing
De voorzieningenrechter

in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 104208 / KG ZA 09-213
7.1. beveelt de KNGU om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis de turnsters [naam turnster A],
[naam turnster B], [naam turnster C], [naam turnster D], [naam turnster E], [naam turnster F] en -zo
nodig- [naam turnster G] over te schrijven van Pro Patria naar Dynamic Gymnastics-Vereniging,

7.2. bepaalt dat KNGU voor iedere dag of dagdeel dat zij geheel of ten dele in strijd handelt met het
onder 7.1. bepaalde, aan Dynamic Gymnastics-Vereniging een dwangsom verbeurt van € 1.000,--, tot
een maximum van € 15.000,--,
7.3. veroordeelt KNGU in de proceskosten, aan de zijde van Dynamic Gymnastics-Vereniging tot op
heden begroot op € 1.163,98, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de
veertiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,
7.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
7.5. wijst het meer of anders gevorderde af.

in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 104684 / KG ZA 09-236
8.1. schorst het besluit van de Tuchtcommissie van de KNGU d.d. 30 juni 2009, voor zover dit inhoudt
de schorsing van Dynamic Gymnastics-Vereniging voor de duur van twee jaren, totdat de
bodemrechter over de nietigheid van dat besluit heeft beslist,
8.2. bepaalt dat de hiervoor sub 8.1. gegeven voorziening vervalt indien Dynamic GymnasticsVereniging niet binnen drie maanden na heden tegen de KNGU een bodemprocedure, strekkende tot
vernietiging van voormeld door de Tuchtcommissie van de KNGU ten aanzien van haar, Dynamic
Gymnastics-Vereniging, genomen besluit, aanhangig heeft gemaakt,
8.3. beveelt de KNGU zich te onthouden uitvoering te geven aan voormeld door de Tuchtcommissie van
de KNGU ten aanzien van Dynamic Gymnastics-Vereniging genomen besluit,
8.4. bepaalt dat KNGU voor iedere keer dat zij in strijd handelt met het onder 8.3. bepaalde, aan
Dynamic Gymnastics-Vereniging een dwangsom verbeurt van € 2.000,--, tot een maximum van €
30.000,--,
8.5. veroordeelt KNGU in de proceskosten, aan de zijde van Dynamic Gymnastics-Vereniging tot op
heden begroot op € 1.150,25, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de
veertiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,
8.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
8.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.M.A.G. van Valderen en in het openbaar uitgesproken op 29 juli 2009.
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Partijen zullen hierna DG en de KNGU genoemd worden.

1. De procedure
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het tussenvonnis van 1 maart 2010
- het proces-verbaal van comparitie van 1 april 2010
- de akte wijziging van eis en de gronden daarvan van Dynamic
- de akte van de KNGU.

2. De feiten
2.1. DG is een turnvereniging die onder meer een turnschool exploiteert. De turnschool voorziet in het
begeleiden en trainen van (jeugdige) turners en turnsters. DG begeleidt ook verschillende zeer
getalenteerde turnsters die op nationaal en internationaal topniveau presteren.

2.2. De KNGU is de overkoepelende nationale sportbond voor de turn- en gymnastieksport in
Nederland. DG is lid van de KNGU. De rechtsverhouding tussen de KNGU, de turnclubs en de
turn(st)ers wordt (vooral) beheerst door de statuten en reglementen van de KNGU.
2.3. Het bondsbestuur van de KNGU heeft door middel van een klaagschrift d.d. 23 april 2009 bij de
Tuchtcommissie van de KNGU een klacht ingediend tegen de turnclub Stichting Turnschool DynamicGymnastics [hierna: de Stichting], zetelend in Den Helder. Het bondsbestuur van de KNGU maakt
daarin aan de Stichting -kort gezegd- het verwijt dat [naam] (hierna: [naam]) turnsters van de
Stichting begeleidt, terwijl de Stichting wist of behoorde te weten dat [naam] als lid van de KNGU is
geroyeerd en om die reden niet gerechtigd is om binnen het verband van een lid van de KNGU turners
of turnsters te trainen en/of anderszins te begeleiden. Volgens het bondsbestuur is de Stichting ook in
overtreding ten aanzien van haar in het Huishoudelijk reglement van de KNGU neergelegde
verplichting om mee te werken aan de tenuitvoerlegging van de straf van [naam] en meer in het
bijzonder om er op toe te zien dat die straf ook daadwerkelijk ten uitvoer wordt gelegd.
2.4. De voorzitter van de Tuchtcommissie heeft de Stichting per 20 mei 2009 bij wijze van voorlopige
maatregel geschorst. Bij brief van 20 mei 2009 heeft het bondsbestuur van de KNGU aan de
Tuchtcommissie meegedeeld dat de klacht tegen de Stichting eveneens gericht is tegen de aan de
Stichting “gelieerde organisatorische onderdelen die ter zake doende zijn en in relatie staan tot de bij
uw commissie ingediende klacht.”

2.5. De Tuchtcommissie heeft bij uitspraak van 30 juni 2009 de Stichting en DG geschorst voor een
periode van twee jaar. In de motivering van de beslissing komen onder meer de navolgende passages
voor:
“Uit de uittreksels van de Kamer van Koophandel van de vereniging en de stichting Dynamic
Gymnastics blijkt het bestuur nagenoeg uit dezelfde personen te bestaan. Gelet op het feit dat
Dynamic Gymnastics na de opgelegde voorlopige maatregel heeft gepoogd turnsters van de stichting
in eerste instantie rechtstreeks en, nadat de KNGU haar medewerking daaraan had geweigerd,
vervolgens via een U-bocht constructie met de vereniging Pro Patria bij de vereniging in te laten
schrijven, zodat zij aan het eind van het seizoen ondanks de schorsing nog aan wedstrijden mee
konden doen, is de Tuchtcommissie van oordeel dat de KNGU haar klacht terecht heeft uitgebreid naar
de andere relevante en met de stichting nauw verbonden andere rechtspersonen Dynamic
Gymnastics. Voor zover deze rechtspersonen lid zijn van de KNGU treft de hierna op te leggen straf
eveneens deze rechtspersonen. Voor zover de Tuchtcommissie heeft kunnen nagaan, gaat dit
vooralsnog alleen om de stichting en de vereniging. ”

2.6. Op 14 juli 2009 hebben de Stichting en DG bij de Commissie van Beroep [hierna: CvB] van de
KNGU hoger beroep ingesteld tegen de beslissing van de Tuchtcommissie.
2.7. De voorzieningenrechter van deze rechtbank heeft bij vonnis van 29 juli 2010 het besluit van de
Tuchtcommissie voor zover dit inhield de schorsing van DG voor de duur van twee jaren, geschorst
totdat de bodemrechter over de nietigheid van dat besluit heeft beslist.
2.8. De CvB heeft in haar uitspraak van 2 februari 2010 de uitspraak van de Tuchtcommissie vernietigd
en, opnieuw rechtdoende, de klachten ten aanzien van de Stichting en DG gegrond verklaard, de
Stichting voor een periode van 2 jaar ingaande 30 juni 2009 en eindigend 1 juli 2010 en de DG met
ingang van 2 februari 2010 en eindigend 1 juli 2010 geschorst.

2.9. De uitspraak luidt, voor zover van belang, als volgt:
“(…) 11. Ten eerste heeft de vereniging erop gewezen dat een zaak aanhangig gemaakt moet worden
gemaakt met een (schriftelijke) aangifte. Zij klaagt erover (samengevat) dat zij door de gang van
zaken -de klacht tegen de stichting is door KNGU op 20 mei 2009 schriftelijk uitgebreid naar de
vereniging- is overvallen en die handelwijze is volgens haar in strijd met de reglementen van KNGU en
met fundamentele regels van een goede procesorde. (…)
15. Het tuchtrecht schrijft voor dat een klacht met een schriftelijke aangifte aanhangig wordt gemaakt.
De grief van de vereniging is dat die regel is geschonden en dat zij door de gevolgde gang van zaken
is overvallen. Deze grief is terecht en moet reeds daarom tot vernietiging van de beslissing(en) van de
TuC leiden. Het reglement voorziet er niet in dat lopende de procedure een andere partij in de zaak
wordt betrokken zoals dat in deze zaak in eerste aanleg is gebeurd.(…)
16. In hoger beroep is dit formele gebrek door KNGU rechtgezet. Immers, er werd door de vereniging
en de stichting elk voor zich beroep ingesteld en werd de zaak apart voor wat betreft de vereniging
en de stichting toegelicht door KNGU met de brieven van 6 oktober 2009. Deze verweerschriften
bevatten een duidelijk omschreven schriftelijke klacht tegen de vereniging en de stichting. Daarmee is
thans in hoger beroep sprake van een voldoende duidelijke, schriftelijke klacht. (…)
22. De hierboven weergegeven feiten en omstandigheden [de CvB overweegt dat [naam] juridisch
adviseur is van de Stichting en de Vereniging, dat de voorzitter en de penningmeester van de Stichting
en de Vereniging dezelfde personen zijn en dat [naam] in de turnhal van de Vereniging is gezien, Rb]
maken naar het oordeel van de commissie de stelling van de stichting en vereniging dat [naam] op
generlei wijze bij hen betrokken is en dat hij (top)turnsters bij de stichting en/of vereniging uitsluitend
op persoonlijke titel traint, bepaald ongeloofwaardig. (…)
24 De conclusie is dan ook dat de vereniging en stichting handelen in strijd met het huishoudelijk
reglement (…)”.

3. De vordering

3.1. DG vordert na wijziging van eis dat de rechtbank bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij
voorraad:
I. voor recht verklaart dat de uitspraak van de CvB van 2 februari 2010, inhoudende de schorsing tot 1
juli 2011 van DG, door DG is vernietigd, althans dat de rechtbank dit besluit vernietigt;

II. KNGU veroordeelt om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan DG te voldoen de kosten van de
procedure, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de 14e dag na betekening van dit
vonnis.

3.2. DG legt aan haar vordering de vaststaande feiten en de navolgende stellingen ten grondslag.
Primair is de uitspraak van de CvB van 2 februari 2010 in strijd met het Tuchtreglement van de KNGU.
Het Tuchtreglement voorziet niet in de mogelijkheid om formele gebreken te repareren. De regels voor
het rechtsgeldig aanhangig maken van een tuchtzaak als bedoeld in de artikelen 2.3.01 jo. 2.3.03
Tuchtreglement zijn door de KNGU niet in acht genomen. Het gevolg van de reparatie door de CvB is
dat DG een volledige rechtsgang in eerste aanleg is onthouden. Bovendien is DG in eerste aanleg niet
betrokken geweest bij de tuchtprocedure. Met de uitspraak van de CvB wordt deze gang van zaken in
stand gelaten. Subsidiair is het in stand laten van dit gevolg door de CvB naar maatstaven de
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar en zodoende vernietigbaar op grond van artikel 7:904 lid 1
van het Burgerlijk Wetboek [hierna BW] althans op grond van artikel 2:15 lid 1 sub b BW juncto artikel
2:8 lid 1 BW, dan wel in strijd met een goede procesorde en artikel 6 van het EVRM.

3.3. Als herstel van de formele gebreken door de CvB al mogelijk was, is daarmee opnieuw in strijd
gehandeld met het Tuchtreglement. Een verweerschrift in hoger beroep is geen aangifte ex artikel
2.3.03 van het Tuchtreglement. De zaak is niet aanhangig gemaakt bij de Tuchtcommissie. Bovendien
heeft de CvB geoordeeld dat de zaak alsnog in behandeling kon worden genomen, terwijl artikel
2.3.01 lid 4 van het Tuchtreglement voorschrijft dat dit een bevoegdheid is die de algemeen voorzitter
van de Tuchtcommissie toekomt en niet de CvB.

3.4. Meer subsidiair is de uitspraak van de CvB wegens strijd met het eigen Tuchtreglement eveneens
vernietigbaar ingevolge artikel 7:904 lid 1 BW althans op grond van artikel 2:15 lid 1 sub c BW.
Nog meer subsidiair deugt de uitspraak van de CvB ook inhoudelijk niet. Van betrokkenheid van
[naam] bij DG is niets gebleken en ook de KNGU heeft erkend dat [naam] niets met DG te maken
heeft. Door de schorsing ook tegen DG te laten gelden is de rechtspersoonlijkheid op onaanvaardbare
wijze doorbroken.
Uiterst subsidiair zijn bovengenoemde omstandigheden in onderlinge samenhang zodanig in strijd met
de redelijkheid en billijkheid dat het besluit kan worden vernietigd, welke vernietiging DG bij deze
inroept.

4. Het verweer
4.1. KNGB concludeert dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, DG
niet-ontvankelijk verklaart althans haar vorderingen afwijst met haar veroordeling in de kosten van
het geding.

4.2. Zij legt aan haar verweer de vaststaande feiten en de navolgende stellingen ten grondslag.
Met betrekking tot de stelling van DG dat de uitspraak van de CvB aan formele gebreken lijdt voert zij
aan dat de CvB terecht tot het oordeel is gekomen dat het gebrek met betrekking tot de aangifte
tegen DG is gerepareerd. DG is niet in haar belangen geschaad. Zij heeft immers de gelegenheid
gekregen om zich in hoger beroep tegen de aangifte van KNGU te verweren en het is niet aan de
KNGU aan te rekenen dat DG daar nauwelijks gebruik van heeft gemaakt.
Met betrekking tot materiële gebreken voert zij aan dat de CvB in redelijkheid tot haar oordeel heeft
kunnen komen dat [naam] geacht moet worden ook bemoeienis te hebben gehad met DG.

5. De beoordeling
5.1. Kern van het geschil betreft de vraag of de gebondenheid van DG aan de tuchtrechtelijke
beslissing van de CvB, gelet op de inhoud of de wijze van totstandkoming, in de gegeven
omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn (artikel
7:904 lid 1 BW). Die beslissing zal door de rechtbank slechts marginaal mogen worden getoetst.

5.2. Ook bij die marginale toetsing komt de rechtbank tot het oordeel dat DG de beslissing van de CvB
niet tegen zich behoeft te laten gelden. Immers die beslissing lijdt aan zodanige gebreken dat zij niet
in stand kan blijven. Daartoe is het navolgende redengevend.
Formele gebreken

5.3. De rechtbank stelt voorop dat de CvB met juistheid de beslissing van de Tuchtcommissie heeft
vernietigd. Immers, zij heeft terecht overwogen dat de regel dat een klacht met en schriftelijke
aangifte aanhangig moet worden gemaakt en dat het reglement er niet in voorziet dat lopende de
procedure een andere partij in de zaak wordt betrokken, zoals in de onderhavige zaak is gebeurd.
De CvB heeft echter ten onrechte geoordeeld dat het gebrek door de KNGU in hoger beroep is
rechtgezet doordat KNGU in het verweerschrift in hoger beroep een duidelijk omschreven klacht tegen
DG (en de Stichting) heeft ingediend.
In de eerste plaats voorziet het reglement niet in een dergelijke reparatie zodat deze rechtens niet
mogelijk is, maar nog veel zwaarder weegt dat aan DG aldus de mogelijkheid is ontnomen om het
geschil tweemaal in volle omvang beoordeeld te zien, zoals DG met recht heeft aangevoerd. Aldus
heeft de CvB een van de hoofdbeginselen van een goede procesorde miskend en kan de beslissing
reeds vanwege de wijze van totstandkoming niet in stand blijven.
Dit betekent dat het verweer van KNGU dat reparatie wel mogelijk was en dat DG niet in haar
belangen is geschaad omdat zij de gelegenheid had zich te verweren, wordt gepasseerd. Tegen de
achtergrond van het thans te geven oordeel dat de beslissing van de CvB vernietigd moet worden
heeft DG er bovendien op goede gronden van af gezien om te reageren op de verweerschriften en om
te verschijnen bij de mondelinge behandeling.
Nu de beslissing reeds vernietigd moet worden behoeven de materiële gebreken, waarvan volgens DG
nog meer subsidiair sprake is, geen bespreking meer. De rechtbank zal dit echter wel doen, omdat ook
de materiële gebreken al tot vernietiging zouden hebben geleid.

Materiële gebreken
5.4. Zowel de Tuchtcommissie als de CvB nemen voor hun beslissing tot uitgangspunt dat de Stichting
en DG te vereenzelvigen zijn en dat daarom de maatregel ook tegen DG gerechtvaardigd is. Hierbij is
van belang dat KNGU ter comparitie - wederom - heeft gesteld dat zij niet weet of [naam] ook actief
was bij de DG. Daardoor is aannemelijk dat het voor zowel de Tuchtcommissie als voor de CvB alleen
mogelijk was om - ook - DG te schorsen door te oordelen dat sprake was van genoemde
vereenzelviging. De CvB heeft dienaangaande overwogen dat [naam] juridisch adviseur was van
zowel de Stichting als DG, dat de voorzitter en de penningmeester van de Stichting en DG dezelfde
personen zijn en dat zij binnen het bestuur een meerderheid van stemmen hebben, dat de Stichting
de turnsters wilde overschrijven naar DG, dat [naam] in de turnhal van DG is gezien en dat de
Stichting een brief heeft geschreven waarin zij in het briefhoofd aangeduid wordt met Dynamic
Gymnastics Den Helder/Tuitjenhorn, waardoor de conclusie gerechtvaardigd is dat de brief van DG en
de Stichting afkomstig is.
5.5. Ten aanzien van de vraag of er sprake is van vereenzelviging van beide rechtspersonen, zodat
voorbij moet worden gegaan aan het identiteitsverschil van deze rechtspersonen, overweegt de
rechtbank als volgt. Volgens vaste rechtspraak kan van vereenzelviging, waarbij voorbij wordt gegaan
aan het identiteitsverschil tussen een betrokken rechtspersoon en één of meer andere bij die
rechtspersoon betrokken rechtspersonen, in die zin dat handelingen van de één aan de ander worden
toegerekend, slechts onder uitzonderlijke omstandigheden sprake zijn. De enkele hierboven
genoemde omstandigheden zijn daartoe echter onvoldoende.

5.6. Omdat niet gebleken is dat en op welke wijze DG de uitspraak van de CvB van

2 februari 2010 heeft vernietigd, zal de vordering op na te melden wijze worden toegewezen en zal
KNGU als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten wordt veroordeeld.
Die kosten zijn:
vast recht € 262,00
salaris advocaat € 904,00 (2,5 maal factor I tarief II ad € 452,00)
Totaal € 1.166,00

6. De beslissing
De rechtbank

6.1. vernietigt de uitspraak van de Commissie van Beroep van 2 februari 2010, inhoudende de
schorsing tot 1 juli 2011 van DG,
6.2. veroordeelt KNGU om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan DG te voldoen de kosten van de
procedure ad € 1.166,00, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de 14e dag na
betekening van dit vonnis.
Dit vonnis is gewezen door mr. S.A.M. Vrendenbarg-Elsbeek en in het openbaar uitgesproken op 21 juli
2010.
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Uitspraak
vonnis
RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Civiel – Afdeling Handel
zaaknummer / rolnummer: 128120 / KG ZA 12-33
Vonnis in kort geding van 6 maart 2012
in de zaak van

JEFFREY THEODORUS WAMMES,
wonende te Amsterdam,
eiser,
advocaat mr. J.P.R. Scholten te ‘s-Gravenhage,

tegen

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid KONINKLIJKE NEDERLANDSE GYMNASTIEK UNIE,
gevestigd te Beekbergen, gemeente Apeldoorn,
gedaagde,
advocaat mr. M.B. Kerkhof te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Wammes en de KNGU genoemd worden.

1. De procedure
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding;
- het proces-verbaal van de mondelinge behandeling;
- de pleitnota van Wammes;
- de pleitnota van de KNGU.

2. De feiten
2.1. Wammes is verenigingslid van de KNGU.

2.2. De KNGU is aangesloten bij de internationale gymnastiek federatie (hierna: FIG) en bij NOC*NSF.
2.3. In juli en augustus 2012 zullen de Olympische Spelen plaatsvinden te Londen. Voor deelname aan
deze Spelen mag NOC*NSF voor Nederland één turner aanwijzen.

2.4. Om in aanmerking te komen voor deelname aan de Olympische Spelen 2012 dient te worden
voldaan aan de kwalificatie-eis van NOC*NSF zoals opgenomen in de “Algemene Uitgangspunten voor
kwalificatie voor Olympische Spelen te Londen” (hierna: de Algemene Uitgangspunten) en het
“Sjabloon turnen”.
De Algemene Uitgangspunten houden onder meer het volgende in:
“(…)
1. Grondslag
1.1. De grondslag (norm) voor kwalificatie voor de Olympische Spelen Londen 2012 is: de atleet
kwalificeert zich wanneer hij heeft aangetoond een redelijke kans te hebben om op de Olympische
Spelen bij de beste acht van zijn discipline te eindigen
(…)
2. Kwalificatieprocedure
2.1 Kwalificatie is in beginsel een feit na:
1) nominatie op basis van prestatie volgens de vastgestelde norm waarna nog vaststelling van
vormbehoud plaatsvindt. De norm voor vormbehoud is dat handhaving op het prestatieniveau
bewezen wordt;
2) het voldoen aan de eisen voor directe kwalificatie;
(…)
NOC*NSF besluit tot nominatie en kwalificatie na schriftelijke voordracht van de betrokken
sportbonden, waarbij de sportbonden in het geval dat meer atleten voor kwalificatie in aanmerking
komen dan kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen een interne selectieprocedure hanteren
zoals uitgewerkt in 2.6.
(…)
2.2 Na overleg met alle Olympische sportbonden, waarbij de sportbonden vooraf atleten (…) en
bondscoaches betrekken, zijn uiterlijk per 1 oktober 2010 (…) door NOC*NSF de besluiten genomen
over de concrete invulling van de normen en limieten, die worden opgenomen in de sjablonen.
(…)
2.5. In de vastgestelde kwalificatieprocedure worden evenementen aangewezen waarop door
deelname nominatie- en vormbehoudprestaties kunnen worden geleverd dan wel directe kwalificatie
mogelijk is.

(…)
2.6 Waar zich in concreto de kans voordoet dat in een bepaalde discipline meer atleten voor
kwalificatie in aanmerking komen dan kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen, rapporteert de
betrokken sportbond dat aan NOC*NSF. De sportbond stelt hiervoor een interne selectieprocedure op,
waarbij ook atleten (bondsatletencommissie dan wel vertegenwoordiging van atleten) en
bondscoaches worden betrokken. De interne selectieprocedure wordt schriftelijk door de sportbond
vastgelegd. De interne selectieprocedure en de uiteindelijke voordracht voor kwalificatie aan NOC*NSF
zijn de verantwoordelijkheid van de sportbond. Een faire, doorzichtige en tijdige aanwijzing, gericht op
een optimale voorbereiding op de Olympische Spelen is te allen tijde het uitgangspunt bij (het
opstellen van) deze interne kwalificatieprocedure en voordracht.
(…)”
Onderdeel van de Algemene Uitgangspunten is het Reglement Normen en Limieten, dat onder meer
het volgende inhoudt:
“(…) 2. Traject van besluitvorming en kwalificatie
(…)
Beslissingen
2.2 In het traject van kwalificatie voor de Olympische Spelen Londen 2012 zijn drie mogelijke door
NOC*NSF te nemen beslissingen te onderscheiden, welke schriftelijk worden bevestigd aan de
betreffende sportbonden.
Nominatie (1)
2.2.1 Gegeven de vastgestelde nominatieprocedure doet de betrokken sportbond zo spoedig mogelijk
na de prestatie van de atleet een schriftelijke voordracht voor nominatie gericht aan NOC*NSF, t.a.v.
Manager Topsport.
NOC*NSF besluit binnen 30 dagen na ontvangst van de voordracht of de voorgedragen atleet wordt
genomineerd. Dit besluit wordt “nominatiebeslissing” genoemd.
Kwalificatie (2)
2.2.2 Nadat de nominatiebeslissing is genomen en is vastgesteld dat vormbehoud is getoond dan wel
sprake is van directe kwalificatie dient door NOC*NSF nog het besluit tot kwalificatie te worden
genomen. Hiertoe doet de betrokken sportbond zo spoedig mogelijk nadat de atleet heeft voldaan
aan de kwalificatie eisen of - in het geval als bedoeld in artikel 2.6 van de ‘Algemene Uitgangspunten’nadat de interne selectieprocedure van de sportbond is afgerond een schriftelijke voordracht voor
kwalificatie gericht aan NOC*NSF, t.a.v. Manager Topsport.
NOC*NSF besluit binnen 30 dagen na ontvangst van de voordracht of de voorgedragen atleet wordt
gekwalificeerd. Dit besluit wordt “kwalificatiebeslissing” genoemd.
(…)”

Het sjabloon turnen vermeldt de kwalificatie-eisen van het Internationaal Olympisch Comité (hierna:
IOC) en de FIG en houdt onder meer het volgende in:
“Gymnastics / artistic

Kwalificatie-eisen Algemeen
(eisen voor nominatie en/of Voldoen aan de selectiecriteria zoals die zijn
kwalificatie) vastgesteld door het IOC in overleg met de FIG
en
Voldoen aan de selectiecriteria zoals door NOC*NSF
vastgesteld na overleg met de KNGU

Individueel
WK 2011 : eerste 12 meerkamp (CI of CII)
of per toestel (CI) voor sprong geldt hierbij het gemiddelde cijfer van 2 sprongen
of
: in CII een score behalen op een toestel welke in CI eerste 12 had opgeleverd met uitzondering van
sprong
of
Testevent 2012 : een score behalen op de meerkamp en/of een toestel (voor sprong geldt het
gemiddelde cijfer van 2 sprongen) welke op het WK 2011 eerste 12 had opgeleverd.
Voor de meerkampscore geldt eerste 12 CII, voor de toestelscores eerste 12 CI, voor sprong geldt
hierbij het gemiddelde cijfer van 2 sprongen

Kwalificatiemomenten • WK (Japan) : 8 t/m 16 oktober 2011
(evenementen voor nominatie • Testevent 2012 : 10 t/m 11 januari 2012
en eventueel vormbehoud) (Groot-Brittannië)
• EK dames (België) : 8 t/m 13 mei 2012
• EK heren (Frankrijk) : 21 t/m 27 mei 2012
World Cups/Challenger Cups
• Challenger Cup Cottbus : 22-25 maart 2012
• Challenger Cup Maribor : 01-03 juni 2012 • Challenger Cup Gent : 09-10 juni 2012

Vormbehoud Indien in 2011 een nominatieprestatie wordt geleverd dient in 2012 vormbehoud te
worden getoond door het behalen van een score (…) die minimaal gelijk is aan die van de top 16 uit
CII (meerkamp) en/of CI (toestel) van het WK 2011 (voor sprong geldt het gemiddelde van twee
sprongen). Deze scores kunnen worden behaald op vijf momenten te weten: het testevent, EK en drie
World Cups/Challenger Cups. (…)

Opmerkingen • Indien een sporter zich tijdens het WK 2011 individueel nomineert op één of meerdere
toestellen, geldt deze nominatie alleen voor het (of de) toestel(len) waar deze nominatie(s) is (zijn)
behaald
(…)
• De KNGU informeert NOC*NSFover een vervangend evenement indien een sporter niet heeft kunnen
deelnemen aan het testevent.
(…)”.

2.5. De KNGU heeft de “Selectieprocedure Olympische Spelen 2012 Turnen Heren” (hierna: interne
selectieprocedure) opgesteld, zoals bedoeld in artikel 2.6 van Algemene Uitgangspunten van
NOC*NSF, die onder meer het volgende inhoudt:
“ (…) Uitgangspunten:
Deze kwalificatieprocedure is alleen van toepassing indien Nederland
1. heeft voldaan aan de kwalificatie-eisen zoals vastgesteld door het IOC in overleg met de FIG
2. heeft voldaan aan de kwalificatie-eisen zoals vastgesteld door NOC*NSF

Voordracht aan NOC*NSF bij plaats op naam:
1. één turner heeft voldaan aan de NOC*NSF en FIG norm: Deze turner wordt voorgedragen aan
NOC*NSF
2. twee turners hebben voldaan aan de NOC*NSF en FIG norm: De voordracht wordt vastgesteld door
de topsportmanager van de KNGU op basis van een voordracht van de selectiecommissie bestaande
uit de KNGU coach(es), internationaal jurylid en consulent topsport.
De selectie vindt plaats op basis van:
a. Kans op een medaille
De selectiecommissie kan de behaalde resultaten van afgelopen WK’s, EK’s, Testevent en World Cups
meenemen in de totstandkoming van haar voordracht, evenals de resultaten van door de KNGU
georganiseerde trainingtests en een analyse van het deelnemersveld.
Meest recente resultaten tellen zwaarder dan resultaten langer geleden.

De selectiecommissie doet haar voordracht uiterlijk 1 maand na het Testevent 2012.
(…)”

2.6. Bij brief van 31 januari 2012 aan NOC*NSF heeft de KNGU Epke Zonderland (hierna: Zonderland)
en Wammes voorgedragen voor nominatie. In haar brief deelt de KNGU mee dat beide turners hebben
voldaan aan de prestatienorm voor nominatie en licht zij dit als volgt toe:
“(…) Voor nominatie was een score bij de Top 12 tijdens wedstrijd CI van het WK 2011 benodigd, of
een score tijdens het testevent (januari 2012) dat een Top 12 positie op de WK 2011 had opgeleverd.
(…)
Epke Zonderland behaalde tijdens de WK 2011 een 7e plaats (15.133) op het onderdeel Rek.
Jeffrey Wammes behaalde tijdens de WK 2011 een 8e plaats op het onderdeel Sprong (16.166) en
een 12e plaats op het onderdeel Rek (14.833). Daarnaast behaalde Jeffrey Wammes tijdens het
Testevent een score van 14.891 op het onderdeel Rek. Deze score zou een 12e plaats hebben
opgeleverd tijdens de WK 2011.
(…)
De KNGU zal in latere instantie, op basis van haar interne selectiereglement, nog een keuze maken
voor de sporters die uiteindelijk worden voorgedragen voor deelname aan de Olympische Spelen.
(…)”

2.7. Op 3 februari 2012 heeft de KNGU door middel van een persbericht kenbaar gemaakt dat
Zonderland is geselecteerd om aan NOC*NSF te worden voorgedragen als deelnemer aan de
Olympische Spelen. In het persbericht wordt onder meer vermeld:
“ (…)
Ad Roskam, de topsportmanager a.i. van de KNGU, heeft de sporters geselecteerd die aan NOC*NSF
zullen worden voorgedragen als deelnemer aan de Olympische Spelen van Londen: bij de heren Epke
Zonderland en bij de dames Wyomi Masela. Jeffrey Wammes en Céline van Gerner worden
voorgedragen als reserve, zij hebben eveneens aan de kwalificatie-eis van NOC*NSF voldaan.
(…)
Heren
Bij de heren wordt de voorkeur gegeven aan Epke Zonderland boven Jeffrey Wammes die als
reserveturner wordt voorgedragen. In de keuze heeft het prestatieprofiel op EK’s, WK’s, Worldcups en
het Testevent de doorslag gegeven. Hoewel beide sporters kunnen bogen op een indrukwekkende
staat van dienst op mondiaal niveau, is er toch een duidelijk onderscheid.

Van alle behaalde scores in de wedstrijden van de afgelopen 12 maanden op de diverse toestellen
heeft Epke Zonderland vaker resultaten gescoord die op het laatst gehouden WK zouden leiden c.q.
hebben geleid tot finales en vervolgens in die finales beduidend vaker zouden leiden tot hogere
klasseringen dan die van Jeffrey Wammes. De behaalde scores zijn hierbij gerelateerd aan de laatste
mondiale krachtmeting, het WK in Tokyo 2011.
Gedurende de lopende Olympische cyclus behaalde Epke vier maal een medaille op rek in de finale van
een EK (2010, zilver, 2011, goud) of een WK (2009 en 2010 zilver). Jeffrey wist zijn finaleplaatsen op
sprong niet om te zetten in eremetaal. Aanvullend in het voordeel van Epke kunnen worden genoemd
de hoge moeilijkheidsgraad van zijn rekoefening ten opzichte van zijn concurrentie. De getoonde 7,7
is in de gehele lopende cyclus slechts door een andere turner getoond. Bovendien hebben slechts 4
sporters in deze Olympische cyclus één of meer keer een hogere score dan de beste prestatie van
Epke behaald: 16.033 op rek. Naast zijn ervaring op een Olympische toernooi (2008 Beijing) kan tot
slot zijn potentie op brug worden genoemd waarop hij in de afgelopen jaren 2x een medaille
veroverde op het EK.
(…)
Op basis van aanvullend intensief overleg met NOC*NSF is komen vast te staan dat vormbehoud toch
uitsluitend getoond kan worden op het toestel waarop aan de kwalificatie-eis is voldaan. Derhalve
dienen Epke Zonderland (rek) en reserve Céline van Gerner (balk) op één van de World Cups of
Challenger Cup-wedstrijden dan wel het EK vormbehoud te tonen door aan de daarvoor opgestelde
normscore te voldoen (geschoonde top 16 score van het WK 2011 in Tokyo) Voor Epke betekent dit
14.500 op rek (…)”.

2.8. Bij brief van 13 februari 2012 heeft NOC*NSF de KNGU onder meer het volgende medegedeeld:
“(…) Met verwijzing naar de voordrachten (brief d.d. 31 januari 2012, nominatie) kan ik u het volgende
meedelen.
De voordrachten voor de nominatie zijn getoetst aan de in de Normen en limieten Olympische Spelen
Londen 2012 vastgelegde afspraken. NOC*NSF heeft besloten de voordrachten voor de volgende
sporters over te nemen en de volgende nominaties toe te kennen:
Naam Onderdeel
Epke Zonderland Rek
Jeffrey Wammes Sprong
Jeffrey Wammes Rek
(…)
De eisen voor het aantonen van vormbehoud zijn reeds met de KNGU overeengekomen en als zodanig
vermeld in het sjabloon van de normen en limieten.
(…)”

2.9. Bij brief van 14 februari 2012 heeft de KNGU aan NOC*NSF onder meer het volgende
medegedeeld:
“(…) De internationale turnbond FIG heeft twee kwalificatiewedstrijden aangewezen voor de
Olympische Spelen, te weten de WK in oktober 2011 en het Testevent in januari 2012.
Na het Testevent heeft de FIG bekend gemaakt welke landen c.q. sporters in aanmerking komen voor
deelname aan de Olympische Spelen 2012. Bij de heren betrof dit één ticket waarvoor de KNGU óf
Epke Zonderland óf Jeffrey Wammes in aanmerking kan laten komen.
Na toepassing van de in het sjabloon opgenomen regels en eisen, dient de interne procedure tot
aanwijzing van de KNGU tot aanwijzing van die sporters te komen die aan zowel de eisen van de
internationale federatie, als de eisen van NOC*NSF hebben voldaan.

De interne selectieprocedure heeft geleid tot de keuze voor Epke Zonderland.
De Algemene uitgangspunten schrijven voor dat een sporter slechts dan kan worden voorgedragen
als ook voldaan is aan de vormbehoud-eis.
(…)”
2.10. Wammes heeft de KNGU verzocht om de beslissing tot voordracht van Zonderland te herzien en
Wammes als deelnemer aan de Olympische Spelen voor te dragen.
De KNGU is daartoe niet overgegaan.

3. Het geschil

3.1. Wammes vordert dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:
primair:
1. de KNGU zal veroordelen tot intrekken van de beslissing van 3 februari jl. Epke Zonderland aan te
wijzen voor deelname aan de Olympische Spelen 2012 te Londen en in plaats van Zonderland Jeffrey
Wammes als Nederlandse deelnemer aan genoemde Spelen aan te wijzen;
subsidiair:
2. de KNGU zal veroordelen tot intrekken van de beslissing d.d. 3 februari jl. Epke Zonderland aan te
wijzen voor deelname aan de Olympische Spelen 2012 te Londen en in plaats daarvan de KNGU te
veroordelen tot het vaststellen van objectieve criteria om te komen tot een beslissing een turner aan
te wijzen voor deelname aan genoemde Spelen, gebaseerd op door beide turners qua punten
behaalde resultaten tijdens de World Cup (maart 2012) en het Europees Kampioenschap 2012;
primair en subsidiair:
3. zal bepalen dat de KNGU een dwangsom vebeurt van € 5.000,00 voor iedere dag dat de KNGU
nalatig blijft aan dit vonnis te voldoen;
4. de KNGU zal veroordelen in de kosten van dit geding.

3.2. Wammes heeft aan zijn primaire vordering ten grondslag gelegd dat hij door de KNGU dient te
worden voorgedragen, aangezien hij als enige aan alle kwalificatie-eisen van NOC*NSF en de FIG
heeft voldaan. Wammes heeft daartoe aangevoerd dat zowel hij als Zonderland een nominatie
hebben behaald door hun resultaten op de WK 2011 en het Testevent 2012, maar dat hij als enige
vormbehoud heeft getoond tijdens het Testevent, hetgeen betekent dat hij als enige heeft voldaan
aan de kwalificatie-eisen van NOC*NSF.
Voorts heeft Wammes aan zijn subsidiaire vordering ten grondslag gelegd dat met het voordragen van
Zonderland op grond van het selectiecriterium ‘kans op een medaille’ sprake is van een op arbitraire
gronden gronden gebaseerde keuze van de KNGU. Alleen indien de resultaten van beide turners qua
behaalde punten in de komende wedstrijden worden vergeleken, komt met tot een eerlijk,
transparent en op sportieve gronden gebaseerd besluit, waar ieder vrede mee kan hebben.

3.3. De KNGU voert verweer.
3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling
4.1. Beide partijen zijn het er over eens dat slechts die turner Nederland op de komende Olympische
spelen mag vertegenwoordigen, die heeft voldaan aan de kwalificatie-eis van het NOC*NSF. Indien
een sporter de eisen voor directe kwalificatie niet behaalt, is kwalificatie slechts mogelijk op basis van
prestatie volgens de vastgestelde norm, waarna nog vaststelling van vormbehoud plaatsvindt (zie

vaststaande feiten onder 2.4).
Ter zitting is gebleken dat tussen partijen vaststaat dat noch Wammes noch Zonderland zich direct
heeft weten te kwalificeren voor de Olympische spelen. Voor beiden geldt dus dat zij een prestatie
dienen te leveren volgens de vastgestelde norm en daarna dienen aan te tonen dit prestatieniveau te
hebben gehandhaafd, het zogenoemde vormbehoud. Eveneens staat vast dat beide sportlieden bij
het Wereldkampioenschap in Tokio de vereiste prestatie hebben geleverd, zodat nog slechts
vastgesteld dient te worden of er sprake is van vormbehoud. Wammes heeft dat bij Testevent in
Londen reeds aangetoond, Zonderland moet dat nog aantonen.

4.2. Wammes stelt zich in de eerste plaats op het standpunt dat Zonderland ten onrechte de
gelegenheid wordt geboden om alsnog vormbehoud te tonen, waarbij hij zich beroept op de door
NOC*NSF, de FIG en de KNGU vastgestelde regelingen (zie vaststaande feiten onder 2.4 en 2.5). In de
kern komt zijn redenatie erop neer dat de tweestrijd tussen hem en Zonderland in Londen bij het
Testevent definitief is beslecht omdat hij daar wel en Zonderland geen vormbehoud heeft aangetoond
en hij dus als enige aan de gestelde kwalificatie-eisen heeft voldaan.

4.3. Bij de beantwoording van de vragen die in dit verband rijzen, zal uitleg gegeven moeten worden
aan deze regelingen.
Aangezien Wammes en deels ook de KNGU bij de vaststelling van die regelingen niet (rechtstreeks)
betrokken zijn geweest, geldt als uitgangspunt dat de taalkundige betekenis van de bewoordingen
waarin die regelingen zijn gesteld en de eventueel daarbij gegeven schriftelijke toelichting van
doorslaggevende betekenis zijn. Aan de bedoelingen van de opstellers van deze regelingen dient te
worden voorbijgegaan, voor zover althans die bedoelingen niet uit de regelingen zelf en de daarbij
behorende schriftelijke toelichting kenbaar zijn. Bij de uitleg wordt acht geslagen op de betekenis die
de gebruikte bewoordingen in de betreffende maatschappelijke kring normaal gesproken hebben, op
de elders in die regelingen gebruikte formuleringen en op de aannemelijkheid van de rechtsgevolgen
waartoe de onderscheiden, op zichzelf mogelijke tekstinterpretaties leiden.

4.4. In zijn onder overweging 4.2 weergegeven stellingen miskent Wammes dat in het sjabloon turnen
(zie vaststaande feiten onder 2.4) niet alleen het Testevent in Londen, maar ook het EK en de
World/Challenger Cup-wedstrijden zijn aangewezen als evenementen om vormbehoud aan te tonen,
zonder dat sprake is van enige rangorde tussen die toernooien. In geen enkele regel is bepaald ‘wie
het eerst komt, het eerst maalt’. Wammes stelt dat ook niet, maar leidt dit slechts af uit het feit dat de
KNGU in haar selectieprocedure heeft opgenomen dat de selectiecommissie haar voordracht uiterlijk 1
maand na het Testevent 2012 dient te doen (zie vaststaande feiten onder 2.5). Deze door de KNGU in
haar eigen selectieprocedure vastgestelde subregel verdraagt zich echter niet met de uitgangspunten
in het sjabloon turnen, waarin immers ook een aantal nog te organiseren wedstrijden wordt
aangewezen voor het aantonen van vormbehoud. Bij deze kennelijke inconsistentie in de geldende
regels dient rechtens te worden uitgegaan van de ‘hogere’ regels uit de Algemene Uitgangspunten
van NOC*NSF en het sjabloon turnen van het IOC en de FIG in plaats van, zoals Wammes voorstaat,
van de ‘lagere’ regel, die de KNGU ter uitwerking daarvan heeft opgesteld. In de Algemene
Uitgangspunten en het sjabloon turnen is voor de voordracht geen enkele termijn gesteld die is
verbonden met het Testevent 2012, integendeel, in artikel 2.2.2 van het Reglement Normen en
Limieten is uitsluitend vastgelegd dat NOC*NSF het besluit tot kwalificatie pas neemt nadat de
nominatiebeslissing is genomen en is vastgesteld dat vormbehoud is getoond. Aangezien er nog
toernooien zullen volgen waarop dit vormbehoud kan worden getoond, kan NOC*NSF thans nog geen
besluit nemen tot kwalificatie, maar zal eerst het resultaat van die toernooien moeten worden
afgewacht. Dit geldt uiteraard evenzeer voor de voordracht van de betrokken sportbond. Ook die kan
pas worden gedaan, nadat de resultaten van de nog te organiseren wedstrijden bekend zijn
geworden en in het geval naast Wammes ook Zonderland alsnog voor kwalificatie in aanmerking komt.
Er zal alsdan een keuze gemaakt moeten worden tussen beide sporters aan de hand van de interne
selectieprocedure van de KNGU.

4.5. Aangezien Zonderland nog vormbehoud moet aantonen, is het dus nu nog niet zeker of hij in
aanmerking komt om aan de komende Olympische Spelen kan deelnemen. Daarover zijn partijen het
onderling ook eens. Aangezien Wammes wel reeds aan alle eisen heeft voldaan, zal hij Nederland op
de Spelen vertegenwoordigen, indien Zonderland er niet in slaagt alsnog vormbehoud aan te tonen bij
één van de nog komende wedstrijden. In zoverre kan er dan ook nog geen sprake zijn van een
definitieve voordracht van Zonderland door de KNGU, maar slechts van een voorwaardelijke, en dat
blijkt ook met zoveel woorden uit de brief van 14 februari 2011 van de KNGU aan NOC*NSF, waar zij
schrijft: “De Algemene uitgangspunten schrijven voor dat een sporter slechts dan kan worden
voorgedragen als ook voldaan is aan de vormbehoud-eis” (zie vaststaande feiten onder 2.9).
4.6. Hoewel Wammes in die zin dus nog in de race is voor deelname aan de Olympische Spelen voelt
hij zich niettemin bezwaard door het feit dat de KNGU reeds thans te kennen heeft gegeven
Zonderland hoe dan ook voor kwalificatie door NOC*NSF voor te zullen dragen, zodra hij alsnog
vormbehoud heeft getoond. Dat bezwaar is gegrond. Op grond van de interne selectieprocedure van
de KNGU zal, in geval twee turners hebben voldaan aan de NOC*NFS norm, een selectie plaats dienen
te vinden op basis van de kans op een medaille. In de interne selectieprocedure is dienaangaande
bepaald dat bij die afweging de behaalde resultaten van de afgelopen wereldkampioenschappen, de
Europese Kampioenschappen, het Testevent en de World Cups kunnen worden meegenomen, evenals
de resultaten van door de KNGU georganiseerde trainingstests en een analyse van het
deelnemersveld, waarbij de meest recente resultaten zwaarder zullen tellen dan resultaten van
langer geleden. Gezien dit laatste kan de KNGU in beginsel haar selectie eerst bepalen en haar
definitieve voordracht aan NOC*NFS pas doen, nadat het nog komende Europese Kampioenschap en
de wedstrijden in het kader van World en Challenger Cups zijn afgerond. In ieder geval had zij dienen
te motiveren op grond waarvan zij van mening is dat die resultaten er in het geval van een keuze
tussen Wammes en Zonderland niet (meer) toe doen, wat die resultaten ook mogen zijn, ook in de
onderlinge verhouding tussen beide sporters. Die motivering ontbreekt, zowel in de brief van 14
februari 2012 (zie vaststaande feiten onder 2.9) alsook in de processtukken. Daarmee is geen sprake
van een faire en doorzichtige aanwijzing die door NOC*NSF in de kwalificatieprocedure terecht als
uitgangspunt is gesteld.

4.7 Ter nuancering van vorenstaande conclusie zij overigens overwogen dat, uitsluitend bezien vanuit
de tot dusver door beide turners behaalde resultaten, niet gezegd kan worden dat de KNGU in
redelijkheid niet tot het oordeel heeft kunnen komen dat de vooruitzichten op het behalen van een
medaille in het geval van Zonderland groter zijn dan bij Wammes, ook al is op een dergelijke
inschatting altijd wel iets af te dingen. De KNGU heeft haar beslissing echter voorzien van een
inzichtelijke motivering die de genomen beslissing ook kan dragen. Daaraan doet niet af dat Wammes
zelf de door beide sporters in het verleden behaalde resultaten anders weegt. Die weging is immers
niet aan hem, maar aan de daartoe aangewezen selectiecommissie.
Ook het verwijt van Wammes dat het gezichtspunt ‘kans op een medaille’ uiterst arbitrair zou zijn,
treft geen doel. Bij de schaarse mogelijkheden om turners uit Nederland af te vaardigen naar de
Spelen is de kans op een medaille immers een voor de hand liggend en relevant gezichtspunt.
Bovendien heeft de KNGU door de samenstelling van de selectiecommissie en de aangereikte
beslissingskaders er in voldoende mate voor zorggedragen dat de keuze niet op basis van louter
subjectieve voorkeuren voor een bepaalde persoon gemaakt kunnen en zullen worden.
Dit neemt overigens niet weg dat de indruk dat dat laatste wel het geval is geweest bij Wammes
heeft kunnen ontstaan door de wisselende uitlatingen die de KNGU publiekelijk en ook in de
correspondentie met Wammes en zijn raadsman heeft gedaan om de keuze voor Zonderland te
rechtvaardigen. Zo werd aanvankelijk in strijd met de toepasselijke regelingen betoogd dat
vormbehoud in het geheel niet relevant zou zijn voor de voordracht en vervolgens dat Zonderland wel
vormbehoud zou hebben getoond, zij het niet op zijn rek. Pas begin februari 2012 kwam de KNGU op
die stellingen terug en erkende zij dat Zonderland wel degelijk nog vormbehoud diende te tonen. Dit
klemt te meer nu Wammes reeds in november 2011 verzocht om opheldering van de verschillende
regelingen.

4.8. De slotsom is dat de KNGU veroordeeld dient te worden tot intrekking van haar voorbarige
beslissing van 3 februari 2011, waarbij zij Epke Zonderland heeft voorgedragen voor deelname aan de
Olympische Spelen in Londen. Eerst na afwikkeling van de wedstrijden die in het sjabloon turnen als
kwalificatiemomenten zijn aangeduid zal de voordracht kunnen plaatsvinden. In geval Zonderland
alsdan geen vormbehoud heeft getoond zal Wammes dienen te worden voorgedragen. In geval dat
Zonderland wel vormbehoud heeft getoond, zal een gemotiveerde keuze dienen te worden gemaakt
tussen beide sporters aan de hand van het beslissingskader zoals dat is opgenomen in de interne
selectieprocedure van de KNGU.
Aangezien dit alles valt binnen het kader van het primair gevorderde, behoeft geen beslissing meer te
worden genomen over het subsidiair gevorderde, zij het dat die vordering niet toewijsbaar zou zijn
geweest op grond van hetgeen is overwogen in overweging 4.7.

4.9. Nu de KNGU ter zitting heeft verklaard uitvoering te zullen geven aan een veroordelend vonnis en
geen aanleiding bestaat om aan te nemen dat zij haar toezegging niet gestand zal doen, zal het
opleggen van een dwangsom achterwege blijven.

4.10. De KNGU zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden
veroordeeld. De kosten aan de zijde van Wammes worden begroot op:
- dagvaarding EUR 90,64
- griffierecht 267,00
- salaris advocaat 816,00
Totaal EUR 1.173,64

5. De beslissing
De voorzieningenrechter

5.1. veroordeelt de KNGU om haar beslissing van 3 februari 2012 om Epke Zonderland voor te dragen
voor deelname aan de Olympische Spelen 2012 te Londen in te trekken;
5.2. bepaalt dat de KNGU haar voordracht eerst zal doen na afwikkeling van de wedstrijden die in het
sjabloon turnen als kwalificatiemomenten zijn aangeduid, met dien verstande dat, in geval Zonderland
bij geen van die momenten vormbehoud toont, Wammes voorgedragen dient te worden voor
deelname aan de Olympische Spelen en dat, in geval dat Zonderland in één van die wedstrijden wel
vormbehoud toont, de KNGU een gemotiveerde keuze dient te maken tussen beide sporters aan de
hand van het beslissingskader zoals dat is opgenomen in haar Selectieprocedure Olympische Spelen
2012;
5.3. veroordeelt de KNGU in de proceskosten, aan de zijde van Wammes tot op heden begroot op EUR
1.173,64;
5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
5.5. wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. D. Vergunst en in het openbaar uitgesproken op 6 maart 2012.
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Vonnis in kort geding van 23 april 2012
in de zaak van

ANTOON JOHANNES VAN GERNER,
in zijn hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige CÉLINE HENRIËTTE BIANCA
VAN GERNER,
wonende te Emmeloord, gemeente Noordoostpolder,
eiser,
advocaat mr. W.F.C. van Megen te Schiedam,

tegen

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid KONINKLIJKE NEDERLANDSE GYMNASTIEK UNIE,
gevestigd te Beekbergen, gemeente Apeldoorn,

gedaagde,
advocaat mr. H.J.A. Knijff te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Van Gerner en de KNGU genoemd worden.
1. De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding;
- het proces-verbaal van de mondelinge behandeling;
- de pleitnota van Van Gerner;
- de pleitnota van de KNGU.

2. De feiten
2.1. Van Gerner is de wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige Céline van Gerner (hierna:
Céline).

2.2. Céline is lid van turnvereniging Turncentrum Sportstad Heerenveen (hierna: TSH).
TSH is aangesloten bij de overkoepelende organisatie van de KNGU.

2.3. Céline maakt deel uit van de nationale turnselectie.
2.4. In juli en augustus 2012 zullen de Olympische Spelen plaatsvinden te Londen. Voor deelname aan
deze Spelen mag NOC*NSF voor Nederland één turnster aanwijzen.
2.5. Om in aanmerking te komen voor deelname aan de Olympische Spelen 2012 dient te worden
voldaan aan de kwalificatie-eis van NOC*NSF zoals opgenomen in de “Algemene Uitgangspunten voor
kwalificatie voor Olympische Spelen te Londen” (hierna: de Algemene Uitgangspunten) en het
“Sjabloon turnen”.

De Algemene Uitgangspunten houden onder meer het volgende in:
“(…)
1. Grondslag
1.1. De grondslag (norm) voor kwalificatie voor de Olympische Spelen Londen 2012 is: de atleet
kwalificeert zich wanneer hij heeft aangetoond een redelijke kans te hebben om op de Olympische
Spelen bij de beste acht van zijn discipline te eindigen
(…)
2. Kwalificatieprocedure
2.1 Kwalificatie is in beginsel een feit na:
1) nominatie op basis van prestatie volgens de vastgestelde norm waarna nog vaststelling van
vormbehoud plaatsvindt. De norm voor vormbehoud is dat handhaving op het prestatieniveau
bewezen wordt;
2) het voldoen aan de eisen voor directe kwalificatie;
(…)

NOC*NSF besluit tot nominatie en kwalificatie na schriftelijke voordracht van de betrokken
sportbonden, waarbij de sportbonden in het geval dat meer atleten voor kwalificatie in aanmerking
komen dan kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen een interne selectieprocedure hanteren
zoals uitgewerkt in 2.6.
(…)
2.2 Na overleg met alle Olympische sportbonden, waarbij de sportbonden vooraf atleten (…) en
bondscoaches betrekken, zijn uiterlijk per 1 oktober 2010 (…) door NOC*NSF de besluiten genomen
over de concrete invulling van de normen en limieten, die worden opgenomen in de sjablonen.
(…)
2.5. In de vastgestelde kwalificatieprocedure worden evenementen aangewezen waarop door
deelname nominatie- en vormbehoudprestaties kunnen worden geleverd dan wel directe kwalificatie
mogelijk is.
(…)
2.6 Waar zich in concreto de kans voordoet dat in een bepaalde discipline meer atleten voor
kwalificatie in aanmerking komen dan kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen, rapporteert de
betrokken sportbond dat aan NOC*NSF. De sportbond stelt hiervoor een interne selectieprocedure op,
waarbij ook atleten (bondsatletencommissie dan wel vertegenwoordiging van atleten) en
bondscoaches worden betrokken. De interne selectieprocedure wordt schriftelijk door de sportbond
vastgelegd. De interne selectieprocedure en de uiteindelijke voordracht voor kwalificatie aan NOC*NSF
zijn de verantwoordelijkheid van de sportbond. Een faire, doorzichtige en tijdige aanwijzing, gericht op
een optimale voorbereiding op de Olympische Spelen is te allen tijde het uitgangspunt bij (het
opstellen van) deze interne kwalificatieprocedure en voordracht.
(…)”.
Onderdeel van de Algemene Uitgangspunten is het Reglement Normen en Limieten, dat onder meer
het volgende inhoudt:
“(…) 2. Traject van besluitvorming en kwalificatie
(…)
Beslissingen
2.2 In het traject van kwalificatie voor de Olympische Spelen Londen 2012 zijn drie mogelijke door
NOC*NSF te nemen beslissingen te onderscheiden, welke schriftelijk worden bevestigd aan de
betreffende sportbonden.
Nominatie (1)
2.2.1 Gegeven de vastgestelde nominatieprocedure doet de betrokken sportbond zo spoedig mogelijk
na de prestatie van de atleet een schriftelijke voordracht voor nominatie gericht aan NOC*NSF, t.a.v.
Manager Topsport.
NOC*NSF besluit binnen 30 dagen na ontvangst van de voordracht of de voorgedragen atleet wordt
genomineerd. Dit besluit wordt “nominatiebeslissing” genoemd.
Kwalificatie (2)
2.2.2 Nadat de nominatiebeslissing is genomen en is vastgesteld dat vormbehoud is getoond dan wel
sprake is van directe kwalificatie dient door NOC*NSF nog het besluit tot kwalificatie te worden
genomen. Hiertoe doet de betrokken sportbond zo spoedig mogelijk nadat de atleet heeft voldaan
aan de kwalificatie eisen of - in het geval als bedoeld in artikel 2.6 van de ‘Algemene Uitgangspunten’nadat de interne selectieprocedure van de sportbond is afgerond een schriftelijke voordracht voor
kwalificatie gericht aan NOC*NSF, t.a.v. Manager Topsport.
NOC*NSF besluit binnen 30 dagen na ontvangst van de voordracht of de voorgedragen atleet wordt
gekwalificeerd. Dit besluit wordt “kwalificatiebeslissing” genoemd.
(…)”

Het sjabloon turnen vermeldt de kwalificatie-eisen van het Internationaal Olympisch Comité (hierna:
IOC) en de FIG en houdt onder meer het volgende in:
“Gymnastics / artistic

Kwalificatie-eisen Algemeen
(eisen voor nominatie en/of Voldoen aan de selectiecriteria zoals die zijn
kwalificatie) vastgesteld door het IOC in overleg met de FIG
en
Voldoen aan de selectiecriteria zoals door NOC*NSF
vastgesteld na overleg met de KNGU
Individueel
WK 2011 : eerste 12 meerkamp (CI of CII)
of per toestel (CI) voor sprong geldt hierbij het gemiddelde cijfer van 2 sprongen
of
: in CII een score behalen op een toestel welke in CI eerste 12 had opgeleverd met uitzondering van
sprong
of
Testevent 2012 : een score behalen op de meerkamp en/of een toestel (voor sprong geldt het
gemiddelde cijfer van 2 sprongen) welke op het WK 2011 eerste 12 had opgeleverd.
Voor de meerkampscore geldt eerste 12 CII, voor de toestelscores eerste 12 CI, voor sprong geldt
hierbij het gemiddelde cijfer van 2 sprongen

Kwalificatiemomenten • WK (Japan) : 8 t/m 16 oktober 2011
(evenementen voor nominatie • Testevent 2012 : 10 t/m 11 januari 2012
en eventueel vormbehoud) (Groot-Brittannië)
• EK dames (België) : 8 t/m 13 mei 2012
• EK heren (Frankrijk) : 21 t/m 27 mei 2012
World Cups/Challenger Cups
• Challenger Cup Cottbus : 22-25 maart 2012
• Challenger Cup Maribor : 01-03 juni 2012 • Challenger Cup Gent : 09-10 juni 2012

Vormbehoud Indien in 2011 een nominatieprestatie wordt geleverd dient in 2012 vormbehoud te
worden getoond door het behalen van een score (…) die minimaal gelijk is aan die van de top 16 uit
CII (meerkamp) en/of CI (toestel) van het WK 2011 (voor sprong geldt het gemiddelde van twee
sprongen). Deze scores kunnen worden behaald op vijf momenten te weten: het testevent, EK en drie
World Cups/Challenger Cups. In het geval deelname aan het testevent niet plaatsvindt, kan hiervoor
in de plaats een extra World Cup/Challenger Cup** worden aangewezen.

Opmerkingen • Indien een sporter zich tijdens het WK 2011 individueel nomineert op één of meerdere
toestellen, geldt deze nominatie alleen voor het (of de) toestel(len) waar deze nominatie(s) is (zijn)
behaald
(…)
• De KNGU informeert NOC*NSF over een vervangend evenement indien een sporter niet heeft kunnen
deelnemen aan het testevent.

(…)”.

2.6. De KNGU heeft de “Selectieprocedure Olympische Spelen 2012 Turnen Dames” (hierna: interne
selectieprocedure) opgesteld, zoals bedoeld in artikel 2.6 van Algemene Uitgangspunten van
NOC*NSF, die onder meer het volgende inhoudt:
“ (…) Uitgangspunten:
Deze kwalificatieprocedure is alleen van toepassing indien Nederland
1. heeft voldaan aan de kwalificatie-eisen zoals vastgesteld door het IOC in overleg met de FIG
2. heeft voldaan aan de kwalificatie-eisen zoals vastgesteld door NOC*NSF
(…)
Voordracht aan NOC*NSF bij landenplaats
1. één turnster heeft voldaan aan de NOC*NSF en FIG norm: Deze turnster wordt voorgedragen aan
NOC*NSF
2. twee of meer turnsters hebben voldaan aan de NOC*NSF norm: De voordracht wordt vastgesteld
door de topsportmanager van de KNGU op basis van een voordracht van de selectiecommissie
bestaande uit de KNGU coach(es), internationaal jurylid en consulent topsport.
De selectie vindt plaats op basis van:
a. Kans op een medaille
De selectiecommissie kan de behaalde resultaten van afgelopen WK’s, EK’s, Testevent en World Cups
meenemen in de totstandkoming van haar voordracht, evenals de resultaten van door de KNGU
georganiseerde trainingtests en een analyse van het deelnemersveld.
Meest recente resultaten tellen zwaarder dan resultaten langer geleden.

De selectiecommissie doet haar voordracht uiterlijk 1 maand na het Testevent 2012.
(…)”

2.7. Céline heeft tijdens het WK 2011 een wortelvoetbeentje gebroken en daardoor enige tijd niet
kunnen turnen. Zij heeft daartoor ook niet kunnen deelnemen aan het Testevent in Londen.
2.8. De KNGU heeft Wyomi Masela (hierna: Wyomi) bij NOC*NSF voorgedragen als deelneemster aan
de Olympische Spelen en Céline als reserve.

2.9. Op 3 februari 2012 heeft de KNGU door middel van een persbericht kenbaar gemaakt dat Wyomi
is geselecteerd om aan NOC*NSF te worden voorgedragen als deelnemer aan de Olympische Spelen.
In het persbericht wordt onder meer vermeld:
“ (…)
Ad Roskam, de topsportmanager a.i. van de KNGU, heeft de sporters geselecteerd die aan NOC*NSF
zullen worden voorgedragen als deelnemer aan de Olympische Spelen van Londen: bij de heren Epke
Zonderland en bij de dames Wyomi Masela. Jeffrey Wammes en Céline van Gerner worden
voorgedragen als reserve, zij hebben eveneens aan de kwalificatie-eis van NOC*NSF voldaan.
(…)
Dames
Bij de dames wordt Wyomi Masela voorgedragen als deelneemster en Céline van Gerner als reserve.
In de keuze bij de turnsters heeft het scoreniveau op het WK en het Testevent de doorslag gegeven.
Net zoals bij de heren heeft hier de laatste mondiale krachtmeting, het WK in Tokyo 2011, als
referentie gediend. Hierin scoort Wyomi Masela een 9e plaats (op sprong) terwijl Céline van Gerner

een 12e positie (op balk) inneemt. Een aanvullende overweging is de inschatting op basis van
voorgaande Olympische Spelen, dat het deelnemersveld op het toestel sprong minder ‘dicht’ bezet is
dan op de overige toestellen die meer het domein van Céline zijn. In een 5-3-3 format (deelnemers
per team, deelnemers per toestel, meetellende scores voor het teamresultaat) zullen landenteams
minder snel geneigd zijn een sprongspecialist pur sang in te zetten. Hoewel er niet direct zicht is op
een medaille zijn de perspectieven voor een finaleplaats zeer reëel.

Op basis van aanvullend intensief overleg met NOC*NSF is komen vast te staan dat vormbehoud toch
uitsluitend getoond kan worden op het toestel waarop aan de kwalificatie-eis is voldaan. Derhalve
dienen Epke Zonderland (rek) en reserve Céline van Gerner (balk) op één van de World Cups of
Challenger Cup-wedstrijden dan wel het EK vormbehoud te tonen door aan de daarvoor opgestelde
normscore te voldoen (geschoonde top 16 score van het WK 2011 in Tokyo) Voor Epke betekent dit
14.500 op rek en voor Céline 14.166 op balk.

2.10. Bij brief van 14 februari 2012 heeft de KNGU aan NOC*NSF onder meer het volgende
medegedeeld:
“(…) De internationale turnbond FIG heeft twee kwalificatiewedstrijden aangewezen voor de
Olympische Spelen, te weten de WK in oktober 2011 en het Testevent in januari 2012.
Na het Testevent heeft de FIG bekend gemaakt welke landen c.q. sporters in aanmerking komen voor
deelname aan de Olympische Spelen 2012. Bij de dames betrof dit één ticket waarvoor de KNGU óf
Céline van Gerner óf Wyomi Masela in aanmerking kan laten komen.
Na toepassing van de in het sjabloon opgenomen regels en eisen, dient de interne procedure tot
aanwijzing van de KNGU tot aanwijzing van die sporters te komen die aan zowel de eisen van de
internationale federatie, als de eisen van NOC*NSF hebben voldaan.
De interne selectieprocedure heeft geleid tot de keuze voor Wyomi Masela.
De Algemene uitgangspunten schrijven voor dat een sporter slechts dan kan worden voorgedragen
als ook voldaan is aan de vormbehoud-eis.
(…)”

2.11. Bij brief van 1 maart 2012 heeft NOC*NSF de KNGU medegedeeld dat zij heeft besloten de
voordracht van de KNGU over te nemen en de kwalificatie toe te kennen aan Wyomi.
2.12. Bij e-mailbericht en brief van 7 maart 2012 is namens Céline aan de KNGU verzocht om de
beslissing tot voordracht van te herzien en te wachten met een voordracht tot na de wedstrijden die
ingevolge het sjabloon turnen nog kunnen meetellen voor het aantonen van vormbehoud.

2.13. De KNGU is daartoe niet overgegaan en heeft in een e-mailbericht van 14 maart 2012 alsmede
bij brief van 15 maart 2012 haar standpunt als volgt toegelicht:
“(…) De beslissing om Wyomi Masela namens de KNGU voor te dragen aan NOC*NSF voor uitzending
naar de Olympische Spelen is op 3 februari jl. genomen door de topsportmanager a.i. van de KNGU, Ad
Roskam, na advies van een daartoe ingestelde selectiecommissie. Voorwaarde voor het kunnen
aanwijzen van Wyomi Masela op basis van de interne procedure van de KNGU was het voldaan
hebben aan de eisen van de internationale federatie en die van NOC*NSF. Wyomi Masela heeft tijdens
het zgn. Testevent in Londen (januari 2012) voldaan aan de kwalificatie-eisen van NOC*NSF en zich
daarmee rechtstreeks gekwalificeerd voor de Olympische Spelen.
Anders dan in de situatie bij de mannen waarin de KNGU aan NOC*NSF had laten weten voornemens
te zijn Epke Zonderland voor te dragen onder voorbehoud van het tonen van vormbehoud, heeft de
door de KNGU voorgedragen turnster, i.c. Wyomi Masela, al vormbehoud getoond tijdens het eerder
genoemde Testevent. Daarmee was aan alle formele voorwaarden voor het doen van een voordracht
voldaan in tegenstelling tot de voordracht bij de mannen die eerst kan plaatsvinden nadat de door de

KNGU beoogde sporter voldaan heeft aan de eisen van vormbehoud; en dat alles op basis van een
gemotiveerde beslissing. Er is derhalve geen sprake geweest van een premature voordracht. (…)”

3. Het geschil

3.1. Van Gerner vordert dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:
1. de KNGU zal veroordelen tot intrekking van de voordracht van Wyomi Masela voor deelname aan de
Olympische Spelen 2012 te Londen;
2. zal bepalen dat de KNGU haar voordracht eerst zal doen na afwikkeling van de wedstrijden die in
het sjabloon turnen als kwalificatiemomenten zijn aangeduid en dat, in geval dat Céline in één van die
wedstrijden wel vormbehoud toont, de KNGU een gemotiveerde keuze dient te maken tussen beide
sporters aan de hand van het beslissingskader zoals dat is opgenomen in haar Selectieprocedure
Olympische Spelen 2012;
een en ander op straffe van een dwangsom van EUR 500,00 per dag voor iedere dag dat de KNGU na
betekening van het te wijzen vonnis geen gevolg geeft aan dit vonnis;
3. de KNGU zal veroordelen in de kosten van dit geding.

3.2. Van Gerner heeft aan zijn primaire vordering ten grondslag gelegd dat de beslissing van de KNGU
om niet Céline maar Wyomi af te vaardigen naar de Olympische Spelen prematuur moet worden
geacht omdat er nog wedstrijden volgen waarop vormbehoud kan worden getoond door Céline. Eerst
na afwikkeling van de wedstrijden die in het sjabloon turnen als kwalificatiemomenten zijn aangeduid
zal de voordracht door de KNGU kunnen plaatsvinden op basis van een gemotiveerde keuze tussen
beide turnsters.
Verder stelt Van Gerner dat de beslissing van de KNGU om Wyomi voor te dragen niet als redelijk kan
worden aangemerkt omdat over de recente, langere termijn de resultaten van Céline beter zijn
geweest dan die van Wyomi.

3.3. De KNGU voert als verweer dat bij het maken van de keuze tussen Wyomi en Céline de
selectieregels correct zijn toegepast en dat zij in redelijkheid tot de beslissing heeft kunnen komen om
Wyomi voor deelname aan de Olympische Spelen voor te dragen. De KNGU heeft verklaard dat Wyomi
aan alle kwalificatie-eisen heeft voldaan, waardoor is voldaan aan alle formele voorwaarden voor het
doen van een voordracht. Het gegeven dat Céline nog vormbehoud dient te tonen in de daarvoor
aangewezen toernooien is bij de voordrachtskeuze niet bepalend geweest. De beslissing omtrent een
voordracht diende immers op grond van de interne selectieprocedure te worden genomen binnen een
maand na het Testevent in Londen. Peildatum was derhalve 31 januari 2012 en de afweging op dat
moment heeft geleid tot een gemotiveerde keuze voor Wyomi, waarbij de vraag of Céline op dat
moment wel of geen vormbehoud had getoond niet ter zake deed. De KNGU heeft gesteld dat zij een
gemotiveerde keuze heeft gemaakt tussen beide turnsters aan de hand van het beslissingskader
zoals dat is opgenomen in haar interne selectieprocedure.
3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling
4.1. Beide partijen zijn het er over eens dat slechts die turnster Nederland op de komende Olympische
spelen mag vertegenwoordigen, die heeft voldaan aan de kwalificatie-eis van het NOC*NSF.
Kwalificatie is slechts mogelijk op basis van prestatie volgens de vastgestelde norm, waarna nog
vaststelling van vormbehoud plaatsvindt (zie vaststaande feiten onder 2.5.).
Tussen partijen staat vast dat Céline op het onderdeel balk tijdens de WK te Tokio in 2011 een

prestatie heeft geleverd volgens de vastgestelde norm. Wyomi heeft die prestatie behaald op het
onderdeel sprong tijdens het Testevent te Londen in 2012. Omdat Wyomi dit resultaat in 2012
realiseerde, hoeft zij geen vormbehoud meer te tonen. Céline daarentegen moet, omdat zij in 2011 de
vereiste prestatie heeft geleverd, tijdens één van de daartoe in het sjabloon turnen aangewezen
wedstrijden nog vormbehoud laten zien op het onderdeel balk.

4.2. Van Gerner stelt zich op het standpunt dat de voordracht van de KNGU prematuur is omdat de
KNGU eerst na afronding van de voor kwalificatie en vormbehoud aangewezen wedstrijden tot een
keuze tussen beide turnsters kan komen.
De KNGU weerspreekt die stelling en is van mening dat zij op terechte gronden Wyomi heeft
voorgedragen, aangezien zij op het moment dat zij de beslissing uiterlijk diende te nemen (één
maand na het Testevent) aan alle formele voorwaarden had voldaan en de keuze van de KNGU na een
afweging volgens de regels van de interne selectieprocedure is gevallen op Wyomi.

4.3. Bij de beantwoording van de vragen die in dit verband rijzen, zal uitleg gegeven moeten worden
aan de door NOC*NSF, de FIG en de KNGU vastgestelde regelingen (zie vaststaande feiten onder 2.5.
en 2.6). Aangezien Céline en deels ook de KNGU bij de vaststelling van die regelingen niet
(rechtstreeks) betrokken zijn geweest, geldt als uitgangspunt dat de taalkundige betekenis van de
bewoordingen waarin die regelingen zijn gesteld en de eventueel daarbij gegeven schriftelijke
toelichting van doorslaggevende betekenis zijn. Aan de bedoelingen van de opstellers van deze
regelingen dient te worden voorbijgegaan, voor zover althans die bedoelingen niet uit de regelingen
zelf en de daarbij behorende schriftelijke toelichting kenbaar zijn. Bij de uitleg wordt acht geslagen op
de betekenis die de gebruikte bewoordingen in de betreffende maatschappelijke kring normaal
gesproken hebben, op de elders in die regelingen gebruikte formuleringen en op de aannemelijkheid
van de rechtsgevolgen waartoe de onderscheiden, op zichzelf mogelijke tekstinterpretaties leiden.

4.4. De KNGU heeft in haar selectieprocedure opgenomen dat de selectiecommissie haar voordracht
uiterlijk één maand na het Testevent 2012 dient te doen (zie vaststaande feiten onder 2.6.). Deze
door de KNGU in haar eigen selectieprocedure vastgestelde subregel verdraagt zich echter niet met de
uitgangspunten in het sjabloon turnen, waarin immers ook een aantal nog te organiseren wedstrijden
wordt aangewezen voor het aantonen van vormbehoud. Bij deze kennelijke inconsistentie in de
geldende regels dient rechtens te worden uitgegaan van de “hogere” regels uit de Algemene
Uitgangspunten van NOC*NSF en het sjabloon turnen van het IOC en de FIG in plaats van de “lagere”
regel, die de KNGU ter uitwerking daarvan heeft opgesteld. In de Algemene Uitgangspunten en het
sjabloon turnen is voor de voordracht geen termijn gesteld die is verbonden met het Testevent 2012.
Weliswaar is in artikel 2.6 van de algemene uitgangspunten opgenomen dat een ‘tijdige aanwijzing,
gericht op een optimale voorbereiding op de Olympische Spelen te allen tijde het uitgangspunt is bij
de voordracht’, maar een termijn van vier weken na het Testevent 2012 strookt niet met het bepaalde
in artikel 2.2.2 van het Reglement Normen en Limieten, waarin is vastgelegd dat NOC*NSF het besluit
tot kwalificatie pas neemt nadat de nominatiebeslissing is genomen en is vastgesteld dat vormbehoud
is getoond. Aangezien er nog toernooien zullen volgen waarop dit vormbehoud kan worden getoond,
kan de KNGU thans nog geen voordracht doen. Die voordracht kan pas worden gedaan, nadat de
resultaten van de nog te organiseren wedstrijden bekend zijn geworden en in het geval naast Wyomi
ook Céline voor kwalificatie in aanmerking komt. Er zal alsdan een keuze gemaakt moeten worden
tussen beide sporters aan de hand van de interne selectieprocedure van de KNGU.
Dit klemt overigens te meer nu de KNGU ter zitting met zoveel woorden heeft erkend dat in geen
enkele regel is bepaald dat ‘wie het eerst, komt het eerst maalt’ en terecht. In het sjabloon turnen
(zie vaststaande feiten onder 2.5) is immers niet alleen het Testevent in Londen, maar ook het EK en
de World/Challenger Cup-wedstrijden aangewezen als evenementen om vormbehoud aan te tonen,
zonder dat sprake is van enige rangorde tussen die toernooien.

4.5. Geconcludeerd wordt dan ook dat de KNGU veroordeeld dient te worden tot intrekking van haar
voorbarige beslissing waarbij zij Wyomi heeft voorgedragen voor deelname aan de Olympische Spelen
in Londen.
Ingevolge voormelde regelgeving zal de voordracht eerst kunnen plaatsvinden nadat Céline in één
van de in het sjabloon turnen als kwalificatiemomenten aangeduide wedstrijden vormbehoud heeft
getoond op het onderdeel balk. In geval Céline in geen van die wedstrijden vormbehoud heeft
getoond, zal Wyomi dienen te worden voorgedragen. In geval dat Céline wel vormbehoud heeft
getoond, zal een gemotiveerde keuze dienen te worden gemaakt tussen beide sporters aan de hand
van het beslissingskader zoals dat is opgenomen in de interne selectieprocedure van de KNGU.
Op grond van die interne selectieprocedure zal, in geval beide turnsters hebben voldaan aan de
NOC*NFS norm een selectie plaats dienen te vinden op basis van de kans op een medaille. In de
interne selectieprocedure is dienaangaande bepaald dat bij die afweging de behaalde resultaten van
de aflopen wereldkampioenschappen, Europese Kampioenschappen, Testevent en World Cups kunnen
worden meegenomen, evenals de resultaten van door de KNGU georganiseerde trainingstests en een
analyse van het deelnemersveld, waarbij de meest recente resultaten zwaarder zullen tellen dan
resultaten van langer geleden.

4.6. Ter nuancering van vorenstaande conclusie zij overigens overwogen dat, uitsluitend bezien vanuit
de tot dusver door beide turnsters behaalde resultaten, niet gezegd kan worden dat de KNGU in
redelijkheid niet tot het oordeel heeft kunnen komen dat de kans op het behalen van een medaille in
het geval van Wyomi groter is dan bij Céline, ook al is op een deze inschatting altijd wel iets af te
dingen. De KNGU heeft haar beslissing voorzien van een inzichtelijke motivering, die de genomen
beslissing kan dragen. Daaraan doet niet af dat Van Gerner zelf tot een ander oordeel komt. De KNGU
heeft door de samenstelling van de selectiecommissie en de aangereikte beslissingskaders er in
voldoende mate voor zorg gedragen dat de keuze niet op basis van louter subjectieve voorkeuren
voor een bepaalde persoon gemaakt kan en zal worden.
4.7. Het gegeven dat NOC*NSF de voordracht van de KNGU reeds heeft overgenomen leidt niet tot
een ander oordeel. In deze zaak staat immers niet de beslissing van NOC*NSF ter discussie, maar de
voordracht van de KNGU.
4.8. Gelet op de proceshouding van de KNGU, zal het opleggen van dwangsommen achterwege
blijven.

4.9. De KNGU zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De
kosten aan de zijde van Van Gerner worden begroot op:
- dagvaarding EUR 90,64
- griffierecht 73,00
- salaris advocaat 816,00
Totaal EUR 979,64

5. De beslissing
De voorzieningenrechter

5.1. veroordeelt de KNGU om de voordracht van Wyomi Masela voor deelname aan de Olympische
Spelen 2012 te Londen in te trekken;
5.2. bepaalt dat de KNGU haar voordracht eerst zal doen na afwikkeling van de wedstrijden die in het

sjabloon turnen als kwalificatiemomenten zijn aangeduid, met dien verstande dat, in het geval dat
Céline in één van die wedstrijden vormbehoud toont, de KNGU een keuze dient te maken tussen beide
sporters aan de hand van het beslissingskader zoals dat is opgenomen in haar Selectieprocedure
Olympische Spelen 2012;
5.3. veroordeelt de KNGU in de proceskosten, aan de zijde van Van Gerner tot op heden begroot op
EUR 979,64;
5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
5.5. wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. D. Vergunst en in het openbaar uitgesproken op 23 april 2012.
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Inhoudsindicatie
Turnster Masela verliest kort geding Olympische Spelen. Turnbond KNGU paste
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aan de Olympische Spelen in Londen. Dat oordeelde de kort gedingrechter
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Vonnis in kort geding van 2 juli 2012
in de zaak van

WYOMI BEAU MASELA,
wonende te Almelo,
eiseres,
advocaat mr. S.F.H. Jellinghaus te Tilburg,

tegen

de vereniging
KONINKLIJKE NEDERLANDSE GYMNASTIEK UNIE,
gevestigd te Beekbergen,
gedaagde,
advocaat mr. H.J.A. Knijff te Amsterdam

en

ANTOON JOHANNES VAN GERNER als wettelijk vertegenwoordiger van
CÉLINE HENRIËTTE BIANCA VAN GERNER
wonende te Emmeloord,
verzoekster tot voeging aan de zijde van de KNGU,
advocaat: mr. W.F.C. van Megen te Schiedam

Partijen zullen hierna Masela, de KNGU en Van Gerner genoemd worden.

1. De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding
- de incidentele conclusie houdende een verzoek tot voeging van Van Gerner
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van Masela
- de pleitnota van de KNGU
- de pleitnota van Van Gerner.

2. De feiten
2.1. Masela is deelnemer/lid van de Stichting Topturnen Oost Nederland (TON) van Bosan Ton te Almelo
en (als gevolg daarvan) als lid verbonden aan KNGU.

2.2. Masela maakt deel uit van de nationale turnselectie.
2.3. In juli en augustus 2012 zullen de Olympische Spelen plaatsvinden te Londen. Voor deelname aan
deze Spelen mag NOC*NSF voor Nederland één turnster aanwijzen.

2.4. Om in aanmerking te komen voor deelname aan de Olympische Spelen 2012 dient te worden
voldaan aan de kwalificatie-eis van NOC*NSF zoals opgenomen in de “Algemene Uitgangspunten voor
kwalificatie voor Olympische Spelen te Londen” (hierna: de Algemene Uitgangspunten) en de
“Sjabloon turnen”.
De Algemene Uitgangspunten houden onder meer het volgende in:
“(…)
1. Grondslag
1.1. De grondslag (norm) voor kwalificatie voor de Olympische Spelen Londen 2012 is: de atleet
kwalificeert zich wanneer hij heeft aangetoond een redelijke kans te hebben om op de Olympische
Spelen bij de beste acht van zijn discipline te eindigen
(…)
2. Kwalificatieprocedure
2.1 Kwalificatie is in beginsel een feit na:
1) nominatie op basis van prestatie volgens de vastgestelde norm waarna nog vaststelling van
vormbehoud plaatsvindt. De norm voor vormbehoud is dat handhaving op het prestatieniveau

bewezen wordt;
2) het voldoen aan de eisen voor directe kwalificatie;
(…)
NOC*NSF besluit tot nominatie en kwalificatie na schriftelijke voordracht van de betrokken
sportbonden, waarbij de sportbonden in het geval dat meer atleten voor kwalificatie in aanmerking
komen dan kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen een interne selectieprocedure hanteren
zoals uitgewerkt in 2.6.
(…)
2.2 Na overleg met alle Olympische sportbonden, waarbij de sportbonden vooraf atleten (…) en
bondscoaches betrekken, zijn uiterlijk per 1 oktober 2010 (…) door NOC*NSF de besluiten genomen
over de concrete invulling van de normen en limieten, die worden opgenomen in de sjablonen.
(…)
2.5. In de vastgestelde kwalificatieprocedure worden evenementen aangewezen waarop door
deelname nominatie- en vormbehoudprestaties kunnen worden geleverd dan wel directe kwalificatie
mogelijk is.
(…)
2.6 Waar zich in concreto de kans voordoet dat in een bepaalde discipline meer atleten voor
kwalificatie in aanmerking komen dan kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen, rapporteert de
betrokken sportbond dat aan NOC*NSF. De sportbond stelt hiervoor een interne selectieprocedure op,
waarbij ook atleten (bondsatletencommissie dan wel vertegenwoordiging van atleten) en
bondscoaches worden betrokken. De interne selectieprocedure wordt schriftelijk door de sportbond
vastgelegd. De interne selectieprocedure en de uiteindelijke voordracht voor kwalificatie aan NOC*NSF
zijn de verantwoordelijkheid van de sportbond. Een faire, doorzichtige en tijdige aanwijzing, gericht op
een optimale voorbereiding op de Olympische Spelen is te allen tijde het uitgangspunt bij (het
opstellen van) deze interne kwalificatieprocedure en voordracht.
(…)”.

2.5. Onderdeel van de Algemene Uitgangspunten is het Reglement Normen en Limieten, dat onder
meer het volgende inhoudt:
“(…) 2. Traject van besluitvorming en kwalificatie
(…)
Beslissingen
2.2 In het traject van kwalificatie voor de Olympische Spelen Londen 2012 zijn drie mogelijke door
NOC*NSF te nemen beslissingen te onderscheiden, welke schriftelijk worden bevestigd aan de
betreffende sportbonden.
Nominatie (1)
2.2.1 Gegeven de vastgestelde nominatieprocedure doet de betrokken sportbond zo spoedig mogelijk
na de prestatie van de atleet een schriftelijke voordracht voor nominatie gericht aan NOC*NSF, t.a.v.
Manager Topsport.
NOC*NSF besluit binnen 30 dagen na ontvangst van de voordracht of de voorgedragen atleet wordt
genomineerd. Dit besluit wordt “nominatiebeslissing” genoemd.
Kwalificatie (2)
2.2.2 Nadat de nominatiebeslissing is genomen en is vastgesteld dat vormbehoud is getoond dan wel
sprake is van directe kwalificatie dient door NOC*NSF nog het besluit tot kwalificatie te worden
genomen. Hiertoe doet de betrokken sportbond zo spoedig mogelijk nadat de atleet heeft voldaan
aan de kwalificatie eisen of - in het geval als bedoeld in artikel 2.6 van de ‘Algemene Uitgangspunten’nadat de interne selectieprocedure van de sportbond is afgerond een schriftelijke voordracht voor
kwalificatie gericht aan NOC*NSF, t.a.v. Manager Topsport.

NOC*NSF besluit binnen 30 dagen na ontvangst van de voordracht of de voorgedragen atleet wordt
gekwalificeerd. Dit besluit wordt “kwalificatiebeslissing” genoemd.
(…)”

2.6. De sjabloon turnen van december 2011, versie 2 vermeldt de kwalificatie-eisen van het
Internationaal Olympisch Comité (hierna: IOC) en de FIG en houdt onder meer het volgende in:
“Gymnastics / artistic

Kwalificatie-eisen Algemeen
(eisen voor nominatie en/of Voldoen aan de selectiecriteria zoals die zijn
kwalificatie) vastgesteld door het IOC in overleg met de FIG
en
Voldoen aan de selectiecriteria zoals door NOC*NSF
vastgesteld na overleg met de KNGU

Individueel
WK 2011: eerste 12 meerkamp (CI of CII)
of per toestel (CI) voor sprong geldt hierbij het gemiddelde cijfer van 2 sprongen
of
: in CII een score behalen op een toestel welke in CI eerste 12 had opgeleverd met uitzondering van
sprong
of
Testevent 2012: een score behalen op de meerkamp en/of een toestel (voor sprong geldt het
gemiddelde cijfer van 2 sprongen) welke op het WK 2011 eerste 12 had opgeleverd.
Voor de meerkampscore geldt eerste 12 CII, voor de toestelscores eerste 12 CI, voor sprong geldt
hierbij het gemiddelde cijfer van 2 sprongen

Kwalificatiemomenten • WK (Japan): 8 t/m 16 oktober 2011
(evenementen voor nominatie • Testevent 2012: 10 t/m 11 januari 2012
en eventueel vormbehoud) (Groot-Brittannië)
• EK dames (België) : 8 t/m 13 mei 2012
• EK heren (Frankrijk) : 21 t/m 27 mei 2012

World Cups/Challenger Cups
• World Cup Parijs: 17-18 maart 2012
• Challenger Cup Cottbus: 22-25 maart 2012
• Challenger Cup Doha: 28-30 maart 2012

Vormbehoud
Indien in 2011 een nominatieprestatie wordt geleverd dient in 2012 vormbehoud te worden getoond

door het behalen van een score* die minimaal gelijk is aan die van de top 16 uit CII (meerkamp) en/of
CI (toestel) van het WK 2011 (voor sprong geldt het gemiddelde van twee sprongen). Deze scores
kunnen worden behaald op vijf momenten te weten: het testevent, EK en drie World Cups/Challenger
Cups. In het geval deelname aan het testevent niet plaatsvindt, kan hiervoor in de plaats een extra
World Cup/Challenger Cup worden aangewezen.

Opmerkingen
• Indien een sporter zich tijdens het WK 2011 individueel nomineert op één of meerdere toestellen,
geldt deze nominatie alleen voor het (of de) toestel(len) waar deze nominatie(s) is (zijn) behaald
(…)
• De KNGU informeert NOC*NSF nog over de drie World Cups/Challenger Cups waar vormbehoud kan
worden getoond.
(…)”.

2.7. De sjabloon turnen van februari 2012, versie 3 vermeldt als kwalificatiemomenten:
“Kwalificatiemomenten • WK (Japan): 8 t/m 16 oktober 2011
(evenementen voor nominatie • Testevent 2012: 10 t/m 11 januari 2012
en eventueel vormbehoud) (Groot-Brittannië)
• EK dames (België) : 8 t/m 13 mei 2012
• EK heren (Frankrijk) : 21 t/m 27 mei 2012

World Cups/Challenger Cups
• Challenger Cup Cottbus : 22-25 maart 2012
• Challenge Cup Maribor :01-03 juni 2012
• Challenge Cup Gent : 09-10 juni 2012

Bij “Vormbehoud” staat onder meer vermeld: "In het geval deelname aan het testevent niet
plaatsvindt, kan hiervoor in de plaats een extra World Cup/Challenger Cup** worden aangewezen.”
De twee asteriksen bij Challenger Cup verwijzen naar de opmerking:
“** De KNGU informeert NOC*NSF over een vervangend evenement indien een sporter niet heeft
kunnen deelnemen aan het testevent”

2.8. De KNGU heeft de “Selectieprocedure Olympische Spelen 2012 Turnen Dames” (hierna: interne
selectieprocedure) opgesteld, zoals bedoeld in artikel 2.6 van Algemene Uitgangspunten van
NOC*NSF, die onder meer het volgende inhoudt:
“ (…) Uitgangspunten:
Deze kwalificatieprocedure is alleen van toepassing indien Nederland
1. heeft voldaan aan de kwalificatie-eisen zoals vastgesteld door het IOC in overleg met de FIG
2. heeft voldaan aan de kwalificatie-eisen zoals vastgesteld door NOC*NSF
(…)
Voordracht aan NOC*NSF bij landenplaats
1. één turnster heeft voldaan aan de NOC*NSF en FIG norm: Deze turnster wordt voorgedragen aan

NOC*NSF
2. twee of meer turnsters hebben voldaan aan de NOC*NSF norm: De voordracht wordt vastgesteld
door de topsportmanager van de KNGU op basis van een voordracht van de selectiecommissie
bestaande uit de KNGU coach(es), internationaal jurylid en consulent topsport.
De selectie vindt plaats op basis van:
a. Kans op een medaille
De selectiecommissie kan de behaalde resultaten van afgelopen WK’s, EK’s, Testevent en World Cups
meenemen in de totstandkoming van haar voordracht, evenals de resultaten van door de KNGU
georganiseerde trainingtests en een analyse van het deelnemersveld.
Meest recente resultaten tellen zwaarder dan resultaten langer geleden.

De selectiecommissie doet haar voordracht uiterlijk 1 maand na het Testevent 2012.
(…)”

2.9. Op 3 februari 2012 heeft KNGU door middel van een persbericht kenbaar gemaakt dat Masela is
geselecteerd om aan NOC*NSF te worden voorgedragen als deelnemer aan de Olympische Spelen. In
het persbericht wordt onder meer vermeld:
“ (…)
Ad Roskam, de topsportmanager a.i. van de KNGU, heeft de sporters geselecteerd die aan NOC*NSF
zullen worden voorgedragen als deelnemer aan de Olympische Spelen van Londen: bij de heren Epke
Zonderland en bij de dames Wyomi Masela. Jeffrey Wammes en Céline van Gerner worden
voorgedragen als reserve, zij hebben eveneens aan de kwalificatie-eis van NOC*NSF voldaan.
(…)
Dames
Bij de dames wordt Wyomi Masela voorgedragen als deelneemster en Céline van Gerner als reserve.
In de keuze bij de turnsters heeft het scoreniveau op het WK en het Testevent de doorslag gegeven.
Net zoals bij de heren heeft hier de laatste mondiale krachtmeting, het WK in Tokyo 2011, als
referentie gediend. Hierin scoort Wyomi Masela een 9e plaats (op sprong) terwijl Céline van Gerner
een 12e positie (op balk) inneemt. Een aanvullende overweging is de inschatting op basis van
voorgaande Olympische Spelen, dat het deelnemersveld op het toestel sprong minder ‘dicht’ bezet is
dan op de overige toestellen die meer het domein van Céline zijn. In een 5-3-3 format (deelnemers
per team, deelnemers per toestel, meetellende scores voor het teamresultaat) zullen landenteams
minder snel geneigd zijn een sprongspecialist pur sang in te zetten. Hoewel er niet direct zicht is op
een medaille zijn de perspectieven voor een finaleplaats zeer reëel.

Op basis van aanvullend intensief overleg met NOC*NSF is komen vast te staan dat vormbehoud toch
uitsluitend getoond kan worden op het toestel waarop aan de kwalificatie-eis is voldaan. Derhalve
dienen Epke Zonderland (rek) en reserve Céline van Gerner (balk) op één van de World Cups of
Challenger Cup-wedstrijden dan wel het EK vormbehoud te tonen door aan de daarvoor opgestelde
normscore te voldoen (geschoonde top 16 score van het WK 2011 in Tokyo) Voor Epke betekent dit
14.500 op rek en voor Céline 14.166 op balk.
2.10. Op 1 maart 2012 heeft NOC*NSF de KNGU meegedeeld dat zij heeft besloten de voordracht van
de KNGU over te nemen en Masela te kwalificeren voor de Olympische Spelen.
2.11. Bij e-mailbericht en brief van 7 maart 2012 is namens Van Gerner aan KNGU verzocht om de
beslissing tot voordracht van Masela te herzien en te wachten met een voordracht tot na de
wedstrijden die ingevolge de sjabloon turnen nog kunnen meetellen voor het aantonen van

vormbehoud. De KNGU is daartoe niet overgegaan, waarna Van Gerner een kort geding tegen de
KNGU aanhangig heeft gemaakt.
2.12. Bij op tegenspraak gewezen vonnis van 23 april 2012 van de voorzieningenrechter in deze
rechtbank is de KNGU veroordeeld om de voordracht van Masela voor deelname aan de Olympische
Spelen 2012 te Londen in te trekken en is bepaald dat de KNGU haar voordracht eerst zal doen na
afwikkeling van de wedstrijden die in het sjabloon turnen als kwalificatiemomenten zijn aangeduid,
met dien verstande dat, in het geval dat Céline in één van die wedstrijden vormbehoud toont, de
KNGU een keuze dient te maken tussen beide sporters aan de hand van het beslissingskader zoals
dat is opgenomen in haar Selectieprocedure Olympische Spelen 2012.
2.13. Masela heeft op het EK dames België de zesde plaats behaald bij de sprong. Bij de wedstrijden
in Maribor is zij licht geblesseerd geraakt en als gevolg daarvan heeft zij de Challenge Cup wedstrijd
in Gent niet kunnen turnen.

2.14. In een persbericht van 13 juni 2012 heeft de KNGU bekendgemaakt dat Van Gerner wordt
voorgedragen voor uitzending naar de Olympische Spelen. In dat persbericht schrijft de KNGU:
"Dames,
Bij de dames haalde Céline van Gerner in 2011 tijdens de WK in Tokyo haar nominatieprestatie op
balk. In mei 2012, tijdens de EK in Brussel, toonde Céline vormbehoud en voldeed daarmee aan alle
kwalificatie-eisen van NOC*NSF. Wyomi Masela voldeed in januari 2012 tijdens de testevent in Londen
op het onderdeel sprong direct aan de kwalificatie-eisen van NOC*NSF.

Evenals bij de heren is ook bij de dames sprake geweest van een verlengde kwalificatieperiode. Voor
Wyomi betekende dit een gedwongen aanpassing van haar voorbereidingstraject, terwijl Céline die
herstellende was van een enkelblessure, kon opbouwen in lijn met het internationale
wedstrijdprogramma (EK en Challenge Cups). In het perspectief van de kans op een medaille c.q. een
finaleplaats ontliepen beide sporters elkaar weinig tot aan de laatste Challenge Cup in Gent. Hier
zette Céline de door haar ingezette lijn voort en bekroonde dat met een prestatie op de brug (14,950)
die ten opzichte van de referentiescore op de WK Tokyo 2011 een fictieve derde plaats zou hebben
opgeleverd. Naast een stabiele prestatiereeks op brug in de afgelopen periode weegt mee dat Céline
ook op balk nog progressie kan boeken in de uitvoering én ze een serieuze kant is voor een goede
klassering in de meerkamp. Als gevolg van een in Maribor opgelopen knieblessure heeft Wyomi
moeten afzien van deelname aan het laatste meetmoment in Gent.
Voor Wyomi is het alsnog niet kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen na haar aanvankelijke
uitverkiezing ongetwijfeld een enorme tegenvaller. De KNGU heeft respect voor haar toezegging om,
net als Jeffrey, beschikbaar te zijn als reserve."
3. Het geschil
3.1. Masela vordert samengevat - dat de voorzieningenrechter de KNGU zal gelasten om Masela voor
deelname aan de Olympische Spelen 2012 in Londen voor te dragen althans zodanige voorziening zal
treffen als de voorzieningenrechter in goede justitie noodzakelijk acht.

3.2. Masela heeft aan haar vorderingen het volgende ten grondslag gelegd.
Van de KNGU mag worden verwacht dat zij de door haarzelf opgestelde kwalificatieregels nakomt.
Hieraan wordt niet voldaan. Na de (aanvankelijke) voordracht van Masela zijn kwalificatiewedstrijden
toegevoegd. Het is in strijd met de eigen regelgeving en met de redelijkheid en billijkheid (en derhalve
onrechtmatig jegens Masela) om gedurende de kwalificatieperiode de regels te veranderen en in het
bijzonder als dat ten nadele van Masela is. Het is Masela niet bekend of de atletencommissie hiermee
akkoord is gegaan.

Uit het persbericht van de KNGU blijkt dat met name veel gewicht is toegekend aan de prestaties van
Van Gerner tijdens de toegevoegde wedstrijden en dat die prestaties van doorslaggevend belang zijn
geweest. De gebezigde motivering kan de beslissing niet dragen, omdat er geen gewicht had mogen
worden toegekend aan de extra toegevoegde wedstrijden.
Met de beslissing van de KNGU wordt geen uitvoering gegeven aan het vonnis van de
voorzieningenrechter. Daarin is bepaald dat de KNGU haar voordracht eerst zal doen na afwikkeling
van de wedstrijden die in de sjabloon turnen als kwalificatiemomenten zijn aangeduid. Door een
toevoeging van kwalificatiemomenten wordt hieraan niet voldaan. De rechter heeft aangegeven dat er
sprake moet zijn van een aantoning van vormbehoud door Van Gerner en dat dan pas een deugdelijke
keuze wordt gemaakt tussen beiden. Uit de gebezigde motivering blijkt dat alleen gekeken wordt naar
vormbehoud hetgeen onterecht is. Het is voor Masela onbegrijpelijk dat nu door de KNGU een
standpunt wordt ingenomen dat volstrekt in tegenspraak is met het standpunt dat de KNGU innam bij
de aanvankelijke voordracht van Masela. In dit geval rust op de KNGU een verhoogde
motiveringsplicht. Door de gang van zaken is Masela ernstig in haar kansen om te komen tot een
uitzending naar de Olympische Spelen beperkt. De KNGU heeft in strijd met de redelijkheid en
billijkheid gehandeld door onbevoegd, zonder toepassing van hoor en wederhoor en op onjuiste
gronden de voordracht van eiseres voor de deelname aan de Olympische Spelen in te trekken. Masela
heeft een spoedeisend belang bij de gevorderde voorziening omdat vóór 5 juli aanstaande de atleten
die aan de Olympische Spelen in Londen meedoen door NOC*NSF moeten zijn ingeschreven.

3.3. De KNGU en Van Gerner voeren verweer. Zij hebben, ieder voor zich, onder meer het volgende
aangevoerd.
De KNGU heeft gehandeld conform de beslissing van de voorzieningenrechter van 23 april 2012. De
implicaties van dat vonnis zijn met Masela, Van Gerner en hun coaches besproken. Na de voordracht
van Masela voor de Olympische Spelen zijn er geen wedstrijden toegevoegd, maar zijn enkele
wedstrijdlocaties gewijzigd. Masela heeft tegen deze wijzigingen geen bezwaar gemaakt en met
name niet tegen de aanwijzing van Maribor als kwalificatiemoment.
Het besluit Van Gerner in plaats van Masela voor uitzending naar de Olypische Spelen voor te dragen
kan slechts marginaal door de voorzieningenrechter worden getoetst en alleen vernietigd worden als
de (topsportmanager van de) KNGU bij afweging van alle betrokken belangen naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid niet tot dat besluit had kunnen komen.
De prestatiereeks van Van Gerner in het algemeen en de resultaten van haar meest recente wedstrijd
in het bijzonder rechtvaardigen echter het oordeel van de (topsportmanager van de) KNGU dat Van
Gerner meer kans op een medaille respectievelijk een finaleplaats heeft (op brug en mogelijk ook op
balk) dan Masela (op sprong) en dat Van Gerner overigens geacht wordt een goede kans te maken op
het behalen van de meerkampfinale.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling
4.1. Nu Masela en de KNGU hebben verklaard geen bezwaar te hebben tegen voeging van Van Gerner
aan de zijde van de KNGU en (de dochter van) Van Gerner belang heeft bij het tussen Masela en de
KNGU aanhangig geding, zal het Van Gerner worden toegestaan zich als partij te voegen aan de zijde
van de KNGU.

4.2. In het vonnis van 23 april 2012 is overwogen onder rechtsoverwegingen 4.4. en 4.5.:
4.4. De KNGU heeft in haar selectieprocedure opgenomen dat de selectiecommissie haar voordracht
uiterlijk één maand na het Testevent 2012 dient te doen (…). Deze door de KNGU in haar eigen
selectieprocedure vastgestelde subregel verdraagt zich echter niet met de uitgangspunten in het

sjabloon turnen, waarin immers ook een aantal nog te organiseren wedstrijden wordt aangewezen
voor het aantonen van vormbehoud. (…)
In de Algemene Uitgangspunten en het sjabloon turnen is voor de voordracht geen termijn gesteld die
is verbonden met het Testevent 2012. (…) Aangezien er nog toernooien zullen volgen waarop dit
vormbehoud kan worden getoond, kan de KNGU thans nog geen voordracht doen. Die voordracht kan
pas worden gedaan, nadat de resultaten van de nog te organiseren wedstrijden bekend zijn
geworden en in het geval naast Wyomi ook Céline voor kwalificatie in aanmerking komt. Er zal alsdan
een keuze gemaakt moeten worden tussen beide sporters aan de hand van de interne
selectieprocedure van de KNGU.
Dit klemt overigens te meer nu de KNGU ter zitting met zoveel woorden heeft erkend dat in geen
enkele regel is bepaald dat ‘wie het eerst, komt het eerst maalt’ en terecht. In het sjabloon turnen
(zie vaststaande feiten onder 2.5) is immers niet alleen het Testevent in Londen, maar ook het EK en
de World/Challenger Cup-wedstrijden aangewezen als evenementen om vormbehoud aan te tonen,
zonder dat sprake is van enige rangorde tussen die toernooien.

4.5. Geconcludeerd wordt dan ook dat de KNGU veroordeeld dient te worden tot intrekking van haar
voorbarige beslissing waarbij zij Wyomi heeft voorgedragen voor deelname aan de Olympische Spelen
in Londen.
Ingevolge voormelde regelgeving zal de voordracht eerst kunnen plaatsvinden nadat Céline in één
van de in het sjabloon turnen als kwalificatiemomenten aangeduide wedstrijden vormbehoud heeft
getoond op het onderdeel balk. In geval Céline in geen van die wedstrijden vormbehoud heeft
getoond, zal Wyomi dienen te worden voorgedragen. In geval dat Céline wel vormbehoud heeft
getoond, zal een gemotiveerde keuze dienen te worden gemaakt tussen beide sporters aan de hand
van het beslissingskader zoals dat is opgenomen in de interne selectieprocedure van de KNGU.
Op grond van die interne selectieprocedure zal, in geval beide turnsters hebben voldaan aan de
NOC*NFS norm een selectie plaats dienen te vinden op basis van de kans op een medaille. In de
interne selectieprocedure is dienaangaande bepaald dat bij die afweging de behaalde resultaten van
de aflopen wereldkampioenschappen, Europese Kampioenschappen, Testevent en World Cups kunnen
worden meegenomen, evenals de resultaten van door de KNGU georganiseerde trainingstests en een
analyse van het deelnemersveld, waarbij de meest recente resultaten zwaarder zullen tellen dan
resultaten van langer geleden.”

4.3. Deze overwegingen hebben tot de conclusie geleid dat de voordracht van Masela moest worden
ingetrokken in afwachting van de resultaten van zowel Masela als Van Gerner bij de
kwalificatiemomenten. De KNGU heeft uitvoering gegeven aan het vonnis van 23 april 2012 en de
eerdere voordracht van Masela ingetrokken. De KNGU heeft onweersproken verklaard dat op 2 mei
2012 dit vonnis en de gevolgen daarvan voor de sporters met Masela en Van Gerner en hun coaches
is besproken. Masela was er dus mee bekend dat haar voordracht was ingetrokken.

4.4. Vast staat de KNGU in februari 2012 het wedstrijdschema heeft gewijzigd. Niet weersproken is
dat dit is gebeurd nadat Masela genomineerd was voor uitzending naar de Olympische Spelen.
Anders dan Masela heeft aangevoerd zijn er geen wedstrijden toegevoegd aan de
kwalificatiesjabloon. In de sjabloon van december 2011 staat immers het EK dames (België) van 10 tot
en met 13 mei 2012 al vermeld en vergelijking van de sjablonen leert dat in plaats van de in de
sjabloon van december 2011 genoemde World Cup wedstrijd in Parijs op 17 en 18 maart 2012 en de
Challenge Cup wedstrijd in Doha van 28 tot en met 30 maart 2012 als kwalificatiewedstrijden zouden
gaan gelden de Challenge Cup wedstrijden te Maribor op 1, 2 en 3 juni en te Gent op 9 en 10 juni
2012. Masela heeft niet weersproken dat deze wijzigingen noodzakelijk waren omdat Masela en Van
Gerner niet waren uitgenodigd voor de wedstrijd in Parijs en de wedstrijd in Doha was afgelast op
grond van kostentechnische redenen en zware fysieke belasting.

Masela heeft evenmin (voldoende) weersproken dat de coaches van Masela en Van Gerner bij deze
wijzigingen in het wedstrijdpakket betrokken zijn geweest en dat de KNGU bevoegd was deze
wijzigingen door te voeren, reeds op basis van in juni 2010 vastgestelde sjabloon, versie 1. Het is niet
aannemelijk dat Masela en/of haar coach van die eerste versie niet op de hoogte zijn gebracht. In die
eerste versie staat reeds vermeld dat in drie nader te specificeren World Cups/Challenger Cups
wedstrijden in 2012 ook nog vormbehoud kon worden getoond. De stelling van de KNGU dat het
gebruikelijk is dat de communicatie met de sporters via hun coaches verloopt is overigens onbetwist
gebleven, zodat niet gezegd kan worden dat deze wijzigingen zonder enige ruggespraak met de
sporters zijn doorgevoerd.

4.5. Masela kan gevolgd worden in haar stelling dat zij door de intrekking van de voordracht haar
trainingsschema heeft moeten aanpassen aan de nieuwe situatie. Daarbij past in de eerste plaats de
kanttekening dat ook zij van meet af aan kennis heeft gehad van de regels, aan de hand waarvan ook
zij had kunnen concluderen dat de race nog niet was gelopen en dat daarbij de meest recente
resulaten zwaarder zouden tellen. Ook los daarvan kan niet gezegd worden dat Masela pas na het
vonnis van 23 april 2012 in het door Van Gerner tegen de KNGU aanhangig gemaakte kort geding
rekening met een eventueel ander trainings- en wedstrijdschema moest houden.De KNGU was immers
al kort na de voordracht van 3 februari 2012 (2.9), namelijk reeds medio februari 2012, door Jeffrey
Wammes in rechte betrokken waarbij haar werd verweten prematuur, in strijd met de eigen
regelgeving, een andere turner, Epke Zonderland, te hebben voorgedragen voor deelname aan de
Olympische Spelen. De situatie rond de voordracht van Zonderland verschilde niet wezenlijk van de
situatie rond de voordracht van Masela. In het in die zaak op 6 maart 2012 gewezen vonnis is de
KNGU veroordeeld de voordracht van Zonderland in te trekken en eerst na afwikkeling van de
kwalificatiewedstrijden een gemotiveerde keuze te maken tussen beide turners. Gelet op de vele
publiciteit kan het Masela niet zijn ontgaan dat er discussie bestond over (het tijdstip van) de
voordracht door de KNGU van turners voor uitzending naar de Olympische Spelen. Ook moet het voor
haar duidelijk zijn geweest dat de situatie rond haar voordracht vergelijkbaar was met die rond de
voordracht van Zonderland. Masela had dan ook in ieder geval na het wijzen van het vonnis in de
zaak Wammes op 6 maart 2012 ernstig rekening moeten houden met een mogelijke intrekking van
haar voordracht, omdat Van Gerner nog vormbehoud zou kunnen tonen, waarna aan de hand van alle
resultaten een afweging tussen beide turnsters gemaakt diende te gaan worden.

4.6. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen moet de stelling van Masela dat de KNGU bij haar keuze
voor de voor te dragen turnster geen rekening mocht houden met de resultaten behaald bij de
Challenge Cup te Maribor en de Challenge Cup te Gent verworpen worden, ook al kan niet worden
ontkend dat zij door de onjuiste interpretatie door de KNGU van de geldende regels aanvankelijk
wellicht op het verkeerde been heeft gestaan en, kort durend, een andere trainingsschema is gaan
volgen. Zij is echter niet zodanig in haar belangen geschaad dat haar vordering om die reden geheel
of gedeeltelijk toewijsbaar is.
Het mag voorts zo zijn dat de omstandigheden bij de wedstrijd in Maribor niet optimaal waren, maar
dat kan Masela niet baten nu alle turners in vergelijkbare omstandigheden hebben moeten sporten.
Daar komt bij dat de KNGU onweersproken heeft verklaard dat de omstandigheden bij de wedstrijden
in Maribor niet anders waren dan voorheen en dat Masela noch haar coach bezwaar hebben gemaakt
tegen de wedstrijd te Maribor als kwalificatiemoment. Masela heeft aangevoerd dat er geen aanleiding
bestond om bezwaar te maken omdat zij al voor deelname aan de Spelen was voorgedragen, maar
daar wordt aan voorbij gegaan. Masela had immers ook nog bezwaar kunnen aantekenen toen haar
voordracht ingevolge het vonnis van 23 april 2012 werd ingetrokken en zij wist dat dat de wedstrijd in
Maribor op 1, 2 en 3 juni 2012 mee zou wegen bij de beslissing wie voor uitzending naar de
Olympische Spelen in aanmerking zou gaan komen.
Vast staat dat Masela geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om in verband met haar in
Maribor opgelopen blessure een vervangende kwalificatiewedstrijd te laten aanwijzen. De stelling van
Van Gerner dat Masela als gevolg van die blessure alleen de wedstrijd in Gent heeft gemist en dat
Masela binnen een week daarna in staat was de meerkamp NK te turnen is niet weersproken.

4.7. Feiten en omstandigheden die tot de conclusie zouden kunnen leiden dat de KNGU bij afweging
van alle belangen de KNGU naar maatstaven van redelijkheid in billijkheid niet tot voordracht van Van
Gerner had kunnen komen, zijn niet gebleken. Onweersproken is immers door de KNGU aangevoerd
dat Van Gerner in de periode van het testevent te Londen in januari 2012 tot en met de Challenge
Cup in Gent in juni 2012 als beste score een derde plaats (op brug) heeft behaald tegenover een
negende plaats (op sprong) voor Masela en dat Van Gerner daarmee een hogere kans heeft op het
behalen van een medaille, waarbij nog komt dat Van Gerner niet alleen op de brug, maar ook op de
balk goed presteert en een serieuze kandidaat is voor een goede klassering in de meerkamp. De
verklaring van de KNGU dat bij de keuze voor de voor te dragen turnster ook is meegewogen dat
Masela eerder voorgedragen was is onbetwist gebleven. Aldus heeft de KNGU haar beslissing
voorzien van een inzichtelijke motivering, die de genomen beslissing ook kan dragen, waaraan niet
afdoet dat Masela alle door haar en Van Gerner in het verleden behaalde resultaten anders weegt en
de vooruitzichten op het behalen van een medaille in London anders inschat. Deze afweging is echter
niet aan haar en ook niet aan de rechter, maar aan de daartoe door de KNGU aangewezen
selectiecommissie.
4.8. Al hetgeen hiervoor is overwogen leidt tot afwijzing van de vorderingen van Masela. De overige
stellingen van partijen behoeven geen bespreking.
4.9. De omstandigheden van het geval zijn aanleiding de kosten van deze procedure tussen partijen
te compenseren in die zin dat zij ieder de eigen kosten dragen.

5. De beslissing
De voorzieningenrechter

5.1. staat Van Gerner toe zich te voegen na de zijde van de KNGU
5.2. weigert de gevorderde voorzieningen;
5.3. compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen aldus dat zij ieder de eigen kosten
dragen.
Dit vonnis is gewezen door mr. D. Vergunst en in het openbaar uitgesproken op 2 juli 2012.
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VONNIS van de president van de
arrondissementsrechtbank te Utrecht in het kort geding van:

de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
PIM MULIER B.V.,
gevestigd te Zwolle,
e i s e r e s,
procureur: mr. J.W. Aartsen,
advocaat : mr. J.W. Munk te Wezep,

-tegen-

de vereniging
KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE SCHAATSENRIJDERS BOND,
gevestigd te Hoogland,
gemeente Amersfoort,
g e d a a g d e,
procureur: mr. C.A. Segaar.

1. Het verloop van het geding
1.1. Eiseres, hierna te noemen: Mulier, heeft gedaagde, verder te noemen: de KNSB, in kort geding
doen dagvaarden. Op de dienende dag, 23 oktober 2001, heeft zij van eis geconcludeerd
overeenkomstig de inhoud van het exploot van dagvaarding, waarvan een fotokopie aan dit vonnis is
gehecht.
1.2. Mulier heeft vervolgens bij monde van haar advocaat haar vordering doen toelichten mede aan de
hand van overgelegde pleitnotities en producties. Bij die gelegenheid heeft zij haar eis gewijzigd in die
zin dat zij thans niet meer de betaling vordert van de factuur die betrekking heeft op de regeling van
partijen ten aanzien van fysiotherapeut [..].
1.3. De KNSB heeft hierop bij monde van haar procureur verweer doen voeren mede aan de hand van
overgelegde pleitaantekeningen en producties.
1.4. Na voortgezet debat, waarbij ook enige inlichtingen zijn verschaft door [de statutair directeur van
Mulier] en door [de voorzitter van de KNSB], hebben partijen vonnis gevraagd.

2. De vaststaande feiten

2.1. In oktober 1999 hebben de KNSB als opdrachtgever en Mulier als opdrachtnemer een
overeenkomst gesloten tot het verzorgen van de fysiotherapie van de leden van [enkele kernploegen]
van de KNSB. Deze overeenkomst luidt - voor zover relevant - als volgt:
"Artikel 1
De overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd en wel voor de periode van
1 juli 1999 tot en met 31 maart 2000.
Onverminderd de wettelijke bepalingen zal dit contract door één der partijen kunnen worden
beëindigd als blijkt dat de omstandigheden van dien aard zijn dat één of beide partijen dit contract
wensen te beëindigen. (..)
Artikel 7
De Bond is bevoegd de fysiotherapeut al dan niet met onmiddellijke ingang op grond van voor haar
zwaar wegende redenen (tijdelijk) op non-actief te stellen. De Bond zal daartoe niet besluiten voordat
zij hierover overleg heeft gevoerd met het SB/LB [sectiebestuur Hardrijden Lange Baan en Shorttrack;
toevoeging president], de Bondsarts en de vertegenwoordiger van Pim Mulier BV [de statutair
directeur van Mulier]. Daarnaast wordt Pim Mulier BV in de gelegenheid gesteld zich met het dagelijks
bestuur van de Bond over de voorgenomen beslissing te verstaan. De Pim Mulier BV is alsdan bevoegd
zich door een derde te laten bijstaan.
In geval van het besluit van de Bond om fysiotherapeuten van de Pim Mulier BV op non-actief te
stellen is de Bond verplicht de Pim Mulier BV van dit besluit per aangetekend schrijven in kennis te
stellen, onder vermelding van de reden(en) welke aanleiding zijn geweest tot dit besluit.
Artikel 10
Bij verbreking van het contract door de KNSB na de proefperiode (één maand) zijn de doorlopende
kosten voor de KNSB behalve als het contract ontbonden wordt op basis van het bepaalde in artikel 7.
Met andere woorden Pim Mulier blijft volledig declareren over de volle contractperiode als ware de
betrokken fysiotherapeut nog actief voor de KNSB."

2.2. Mulier heeft één van haar werknemers, [de fysiotherapeut], bij de KNSB gedetacheerd teneinde
werkzaamheden als fysiotherapeut voor [de kernploeg van de KNSB] uit te voeren.

2.3. Bij aangetekend schrijven d.d. 2 juli 2001 heeft de KNSB aan Mulier - voor zover relevant - het
volgende medegedeeld:
"1. Wellicht ten overvloede bevestig ik u hierbij dat de samenwerking tussen Pim Mulier BV (PM) en de
KNSB per 31 maart 2002 zal worden beëindigd. (..)
4. [de fysiotherapeut] heeft zich het afgelopen seizoen onmogelijk gemaakt als fysiotherapeut bij [de
kernploeg van de KNSB]. Door het willen aangaan van een persoonlijke relatie met een van de leden
van de ploeg, is zijn positie onhoudbaar geworden. [de fysiotherapeut] heeft zich willens en wetens
zeer onprofessioneel gedragen en heeft dit ook toegegeven in uitlatingen jegens [de trainer van de
kernploeg]. (..)
De redenen waarom [de fysiotherapeut] niet meer op de positie te handhaven was, zijn zeer
zwaarwegend, u bent daarover direct door ons geïnformeerd en u heeft meegewerkt aan een andere
invulling van die positie. (..)"

2.4. Mulier heeft op 19 juli 2001, 31 juli 2001 en 4 september 2001 aan de KNSB declaraties gezonden
met betrekking tot de werkzaamheden van [de fysiotherapeut] over de maanden mei 2001 tot en met
augustus 2001. De KNSB heeft deze declaraties tot op heden niet voldaan.

3. Het geschil en de beoordeling ervan
3.1. Voor de volledige inhoud en de grondslagen van de vordering wordt verwezen naar de
aangehechte dagvaarding. Kort weergegeven houdt de vordering in dat de KNSB veroordeeld wordt
de onder 2.4 bedoelde declaraties te betalen.
3.2. Het verweer van de KNSB komt in het volgende voor zoveel nodig aan de orde.
3.3. De door Mulier gevraagde voorziening strekt tot betaling van een geldsom. Voor toewijzing van
een dergelijke vordering in kort geding is slechts dan aanleiding, als het bestaan (en de omvang) van
de vordering in hoge mate aannemelijk is, terwijl voorts uit hoofde van onverwijlde spoed een
onmiddellijke voorziening vereist is en het risico van onmogelijkheid van terugbetaling - bij afweging
van de belangen van partijen - aan toewijzing niet in de weg staat.
3.4. De KNSB heeft zich vooreerst verweerd met de stelling dat Mulier onvoldoende spoedeisend
belang bij haar vordering heeft.
3.5. Deze stelling wordt afgewezen. Het is voldoende aannemelijk geworden dat de gevorderde
geldsom voor Pim Mulier een aanzienlijk bedrag vertegenwoordigt en dat zij dit nodig heeft voor het
continueren van haar huidige financiële positie.
3.6. Vooropgesteld dient te worden dat tussen partijen niet in geschil is dat de onder 2.1 bedoelde
overeenkomst is voortgezet tot 31 maart 2002 en dat de bepalingen van deze overeenkomst - met
enkele in de correspondentie van partijen opgenomen aanpassingen die in het kader van dit kort
geding niet van belang zijn - ook in de periode na 31 maart 2000 zijn blijven gelden.
3.7. Op grond van artikel 7 van voormelde overeenkomst heeft de KNSB het recht een door Mulier aan
haar ter beschikking gestelde fysiotherapeut op grond van voor haar zwaarwegende redenen op nonactief te stellen.

3.8. Ten eerste dient dan ook beoordeeld te worden of de KNSB in redelijkheid heeft kunnen besluiten
dat er zwaarwegende redenen waren om [de fysiotherapeut] op non-actief te stellen. Uit het door de
KNSB overgelegde verslag van de bondscoach van de kernploeg waar [de fysiotherapeut] werkzaam
was, [..], alsook uit de door de KNSB overgelegde e-mail van [de fysiotherapeut] aan de bondscoach,
wordt voldoende aannemelijk dat [de fysiotherapeut] reeds gedurende een lange periode vóór zijn op

non-actiefstelling tengevolge van een onuitgesproken, kennelijk heftige verliefdheid op één van de
leden van de kernploeg functioneerde onder het niveau dat de KNSB van hem verwachtte en ook
mocht verwachten.
Daarbij komt dat in april dan wel mei 2001 zowel bij de kernploegleden als het vrouwelijke
kernploeglid waarop zich de verliefdheid van [de fysiotherapeut] richtte, deze verliefdheid bekend
werd. Hierdoor ontstond een situatie die tot gevolg had dat continuering van de professionele relatie
tussen [de fysiotherapeut] en het betreffende kernploeglid en de overige leden van de kernploeg gezien het grote belang van een vertrouwensband tussen een fysiotherapeut en de kernploegleden niet meer mogelijk was. Daarbij wenst de president voor de duidelijkheid in deze wel nadrukkelijk op
te merken dat in het onderhavige geval absoluut geen sprake was van enige seksuele intimidatie van
de zijde van [de fysiotherapeut]. Het betrof slechts een tot voor kort onuitgesproken, kennelijk heftige
verliefdheid die niet gevolgd is door enige ongepaste handelingen van de zijde van [de
fysiotherapeut] van welke aard ook.
Onder voormelde omstandigheden kan niet geconcludeerd worden dat de KNSB in redelijkheid niet tot
de conclusie heeft kunnen komen dat er zwaarwegende redenen waren om [de fysiotherapeut] op
non-actief te stellen.

3.9. Vervolgens dient beoordeeld te worden of de KNSB bij het nemen van het besluit tot het op nonactief stellen van [de fysiotherapeut] de in artikel 7 opgenomen procedure heeft gevolgd. Deze
procedure dient met name de belangen van Mulier, die onder andere gelegen zijn in het bieden van de
gelegenheid om de KNSB op andere gedachten te brengen, een tijdelijke vervanger voor de op nonactief gestelde fysiotherapeut aan te wijzen en eventueel de arbeidsovereenkomst tussen haar en de
betreffende fysiotherapeut rechtmatig te beëindigen. Ten aanzien van dit laatste belang van Mulier
dient wel opgemerkt te worden dat het risico dat gelegen is in de mogelijkheid dat de zwaarwegende
redenen van de KNSB om een fysiotherapeut op non-actief te stellen geen of onvoldoende grond
opleveren om de arbeidsovereenkomst met die fysiotherapeut rechtmatig te beëindigen, voor
rekening komt van Mulier en niet van de KNSB.
De KNSB dient bij de op non-actiefstelling van een fysiotherapeut met deze gerechtvaardigde
belangen van Mulier rekening te houden en voormelde procedure in acht te nemen.
Naar het oordeel van de president heeft het in artikel 7 bedoelde overleg tussen de KNSB en Mulier
over de beslissing om [de fysiotherapeut] op non-actief te stellen in voldoende mate plaatsgevonden.
Medio april dan wel begin mei 2001 heeft de bondsarts van de KNSB Mulier telefonisch op de hoogte
gesteld van het besluit van de KNSB om [de fysiotherapeut] op non-actief te stellen en van de
redenen voor dit besluit. Voorts heeft [de statutair directeur van Mulier] ter zitting aangegeven dat er
eind mei en begin juni 2001 overleg heeft plaatsgevonden tussen partijen, waarin de beëindiging van
de overeenkomst centraal stond en slechts zijdelings is gesproken over de beslissing van de KNSB om
[de fysiotherapeut] op non-actief te stellen, namelijk in die zin dat Mulier de KNSB om stukken heeft
gevraagd ter onderbouwing van haar besluit. Indien Mulier na het hiervoor bedoelde telefonische
overleg met betrekking tot het besluit nader overleg had willen plegen met de KNSB, had het op haar
weg gelegen om deze kwestie op voormelde vergaderingen inhoudelijk aan de orde te stellen. Het feit
dat de KNSB op deze vergaderingen heeft geweigerd de gevraagde stukken te overhandigen brengt
in het voorgaande geen verandering, aangezien artikel 7 van de overeenkomst niet van de KNSB
vergt dat zij haar besluit met nadere stukken onderbouwt.
Tenslotte heeft de KNSB door middel van het verzenden van de onder 2.3 bedoelde brief voldaan aan
het - in artikel 7 gestelde - vereiste dat de KNSB aan Mulier een aangetekend schrijven zendt met de
redenen voor de op non-actiefstelling. Anders dan Mulier betoogt, stelt artikel 7 aan de motivering van
een dergelijk besluit geen zwaardere eisen dan hetgeen in voormeld schrijven is vermeld.

3.10. De op non-actiefstelling van [de fysiotherapeut] heeft weliswaar feitelijk reeds eind april dan wel
begin mei 2001 plaatsgevonden, maar is pas formeel ingegaan op het moment dat de KNSB de

aangetekende brief met de redenen voor de op non-actiefstelling aan Mulier heeft verzonden,
derhalve op 2 juli 2001. Mulier was derhalve pas op deze datum op de hoogte van het definitieve
besluit van de KNSB om [de fysiotherapeut] op non-actief te stellen en heeft dan ook pas vanaf dat
moment actie kunnen ondernemen ter beperking van haar schade. De president is van oordeel dat het
tijdsverloop tussen de feitelijke op non-actiefstelling en de datum waarop de op non-actiefstelling
formeel is ingegaan, voor een belangrijk deel aan de KNSB te wijten is en dat zij derhalve verplicht is
de door Mulier tengevolge van dit tijdsverloop geleden schade - bestaande uit de werkgeverslasten
met betrekking tot [de fysiotherapeut] over de maanden mei tot en met juli 2001 - te vergoeden.
Voor een verdergaande verplichting tot schadevergoeding is geen aanleiding. Anders dan Mulier heeft
gesteld, is artikel 10 van de overeenkomst op het onderhavige geval niet van toepassing, nu het in
casu geen beëindiging van de overeenkomst betreft, doch de beëindiging van de werkzaamheden van
één van de personen die door Mulier belast zijn met de feitelijke uitvoering van de overeenkomst.

3.11. Aangezien het bestaan en de omvang van de vordering in zoverre in hoge mate aannemelijk is
geworden en voorts van een restitutierisico aan de zijde van Mulier niet is gebleken, zal deze met
inachtneming van het voorgaande worden toegewezen.
3.12. Mulier heeft gesteld buitengerechtelijke kosten gemaakt te hebben en ter zake daarvan een
bedrag gevorderd. Zij heeft die kosten ook gespecificeerd, doch daaruit valt niet af te leiden dat de
gestelde verrichtingen meer hebben omvat dan een enkele (eventueel herhaalde) sommatie of het
enkel doen van een niet aanvaard schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het
op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. De daarop betrekking hebbende kosten moeten,
nu een geding is gevolgd, worden aangemerkt als betrekking hebbende op verrichtingen waarvoor de
in artikelen 56 en 57 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde kosten een vergoeding
plegen in te sluiten. De president zal deze vordering dan ook afwijzen.
3.13. De gevorderde uitvoerbaar verklaring op de minuut zal worden afgewezen, nu Mulier, voor wie
terstond na deze uitspraak een grosse beschikbaar zal zijn, daarbij geen belang heeft.
3.14. Aangezien elk van partijen als op enig punt in het ongelijk gesteld is te beschouwen, zullen de
kosten van dit geding tussen hen worden gecompenseerd op de hierna te bepalen wijze.

4. De beslissing
De president:
4.1. veroordeelt de KNSB om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Mulier te betalen een bedrag
van f. 25.673,04 (vijfentwintigduizend zeshonderddrieënzeventig gulden en vier cent) te
vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot de dag van algehele
voldoening;
4.2. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
4.3. wijst af het meer of anders gevorderde;
4.4. compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen in die zin dat iedere partij haar eigen
kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.N. Brouwer, president, en is in het openbaar uitgesproken op 6

november 2001.
a
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Uitspraak
V O N N I S van de president
van de arrondissementsrechtbank
te Utrecht in het kort geding van

[eiser], in zijn hoedanigheid
van wettelijk vertegenwoordiger van
[de Cadetzeilster],
beiden wonende te [woonplaats],
e i s e r,
procureur: mr. N.B.F. Telders,
advocaat: mr. G.P.F. Vollebregt te Rotterdam,

-tegen-

1. de vereniging
KONINKLIJK NEDERLANDS WATERSPORT VERBOND, gevestigd en kantoorhoudende te Bunnik,
procureur: mr. B.F. Keulen,
advocaat: mr. H.J.A. Knijff te Den Haag,
2. de vereniging
DUTCH CADET CLASS ASSOCIATION, gevestigd
te Leiden, kantoorhoudende te Dordrecht,
verschenen bij haar voorzitter A.F. Cohen en
haar secretaris H. Versteeg,
g e d a a g d e n.

Het verloop van het geding
1.1. Eiser, hierna ook '[eiser]' te noemen, heeft gedaagden, hierna ook respectievelijk 'KNWV' en
'DCCA' te noemen, in kort geding gedagvaard. Op de dienende dag, 6 november 2001, heeft [eiser]
van eis geconcludeerd overeenkomstig het exploot van dagvaarding, waarvan een kopie aan dit
vonnis is gehecht.
1.2. [eiser] heeft haar vordering toegelicht, mede aan de hand van producties en een pleitnota.
Daarbij heeft [eiser] zijn vordering vermeerderd als hierna vermeld.
1.3. KNWV en DCCA hebben daarop verweer gevoerd, KNWV mede aan de hand van producties en
een pleitnota.
1.4. Ten slotte is vonnis gevraagd.

De vaststaande feiten
2.1. Tijdens de laatste week van december 2001 en de eerste week van 2002 zullen in Argentinië de
wereldkampioenschappen zeilen in de jeugdklasse "cadet" plaatsvinden. Door KNWV, de Nederlandse
wedstrijdzeilautoriteit, worden zeven teams, elk bestaande uit een stuurman en een bemanning
(derhalve twee personen), aangewezen voor deelname aan de wereldkampioenschappen.
2.2. DCCA doet een voordracht aan KNWV voor deelname aan de wereldkampioenschappen, waartoe
zij een selectiereglement hanteert. In dat reglement is onder meer het volgende bepaald.
Artikel 2 (voordracht): "De volgorde van voordracht wordt bepaald door het behaalde resultaat over
het aantal starts tijdens een aantal selectiewedstrijden. Het bestuur van het N.C.K.O. [=DCCA]
behoudt zich het recht voor bij de voordracht af te wijken van de in de selectie-wedstrijden behaalde
punten, als bijzondere omstandigheden hiertoe aanleiding geven. Aan de hand van het aantal
toegestane deelnemers heeft het bestuur het recht om een (1) boot aan te wijzen. Zulks met het doel
om de beste boot af te vaardigen naar het W.K. Uitdrukkelijk wordt gesteld, dat de uiteindelijke
selectie wordt bepaald door het bestuur van het Koninklijk Nederlandse Watersport Verbond
(K.N.W.V.).

Artikel 7 (deelname): "Aan de selectie-wedstrijden kan door iedere Cadetzeiler(-ster) worden
deelgenomen, met dien verstande, dat om in aanmerking te komen voor selectie-wedstrijdpunten, aan
de volgende voorwaarden moet zijn voldaan:
a. De deelnemer (-ster) moet lid zijn van de N.C.K.O.
b. De contributie voor het lopende verenigingsjaar moet voor de eerste start (selectiewedstrijd) zijn
voldaan.
c. (...)
d. De stuurman dient alle wedstrijden te zeilen met dezelfde bemanning. Het bestuur kan in
uitzonderlijke gevallen voorafgaande aan de te zeilen wedstrijden hiervoor dispensatie verlenen,
indien de deelnemer daartoe een schriftelijk verzoek indient.
(...)".

2.3. DCCO heeft na afloop van een aantal selectiewedstrijden de door de deelnemers behaalde scores
opgemaakt, waarbij [de Cadetzeilster] met 146 punten als achtste is geëindigd. Als zevende met 141

punten is geëindigd [een collega-cadetzeilster].

2.4. Bij brief van 2 oktober 2001 schrijft DCCO aan KNWV:
"Afgelopen weekend hebben wij onze laatste selectiewedstrijd gevaren. En daarna de definitieve
selectie gemaakt welke 7 boten wij gaan voordragen aan de KNWV om mee te doen aan de
wereldkampioenschappen, die eind dit jaar in Argentinië worden gehouden.
Hierbij zijn wij op een vervelend probleem gestuit. Afgaande op de resultaten is ons lid [een collegacadetzeilster] op de 7e plaats geëindigd. Maar zij heeft dit resultaat bereikt met verschillende
bemanningen. Van de 5 wedstrijden zeilde zij de eerst[[..]] met [[..]] en de laatste 2 met [[..]]. Beiden
zijn geen lid van onze vereniging. (...)
Wij moeten eerlijk erkennen dat ook wij ons niet aan deze bepaling [artikel 7 aanhef en sub d van het
selectiereglement] hebben gehouden toen [een collega-cadetzeilster] op 15 september met haar
nieuwe bemanning kwam - [[..]] was onverwachts met zeilen gestopt -, dat wil zeggen dat wij haar
noch hebben gevraagd om alsnog dispensatie aan te vragen noch om zulks dan in elk geval vóór de
wedstrijd van eind september te doen.
Dit plaatst ons voor een buitengewoon moeilijk dilemma, omdat degene die thans als 8e op de
ranglijst staat, [de Cadetzeilster], van ons als bestuur eist dat wij ons aan het selectiereglement
houden en niet achteraf voor beide wedstrijden dispensatie verlenen. (...)
Het is daarom dat wij graag de hulp van uw Commissie van Wijze Mannen, die naar wij hebben
begrepen vanavond in vergadering bijeenkomst. Het is trouwens de KNWV die eindverantwoordelijk is
voor de definitieve selectie. (...)".

2.5. Op 15 oktober 2001 heeft de Reglementencommissie aan de Hoofdselectie Wedstrijdzeilen van
KNWV een op schrift gestelde uitspraak doen toekomen.
2.6. Bij brief van 3 november 2001 heeft DCCO de (voordracht voor de) selectie aan het bestuur van
KNWV gezonden. [een collega-cadetzeilster] is daarop vermeld als zevende.

2.7. Bij brief van 30 oktober 2001 heeft het hoofd afdeling wedstrijdsport van KNWV aan DCCO het
volgende meegedeeld:
"De Hoofdsectie Wedstrijdzeilen (HWZ) heeft de gerezen problemen ten aanzien van de selectie voor
de wereldkampioenschappen Cadet in Argentinië uitvoerig besproken. Bovendien is advies gevraagd
aan enkele deskundigen en de reglementencommissie.
Het besluit van het KNWV is als volgt. De teams voor het WK Cadet worden samengesteld conform de
resultaten van de selectiewedstrijden. (...)".

Het geschil en de beoordeling
3.1. [eiser] vordert DCCO te bevelen [de Cadetzeilster] tezamen met haar teamgenoot bij KNWV voor
te dragen voor deelname aan de wereldkampioenschappen en alle daarmee verband houdende
handelingen naar behoren te verrichten, alsmede KNWV te bevelen deze voordracht te volgen en alle
daarbij horende faciliteiten aan [de Cadetzeilster] te verlenen, dan wel, indien DCCO niet voldoet aan
het haar te geven bevel, KNWV te bevelen [de Cadetzeilster] uit te zenden naar de
wereldkampioenschappen.
3.2. [eiser] voert ter ondersteuning van zijn vordering aan dat DCCO in strijd met haar eigen
reglement besloten heeft het team van [een collega-cadetzeilster] en niet dat van [de Cadetzeilster]
te selecteren voor uitzending naar de wereldkampioenschappen, omdat de bemanning van [een
collega-cadetzeilster] ([[..]]) ten tijde van de (laatste twee) selectiewedstrijden geen lid was van

DCCO en (dus) geen contributie had betaald, zoals artikel 7 sub a en b van het selectiereglement
voorschrijft, en omdat [een collega-cadetzeilster] niet voorafgaande aan de (laatste twee) te zeilen
selectiewedstrijden aan het bestuur van DCCO schriftelijk dispensatie heeft verzocht (en verkregen)
voor het zeilen met een andere bemanning, zoals op grond van artikel 7 sub d is vereist. [een collegacadetzeilster] heeft derhalve, aldus [eiser], niet in aanmerking kunnen komen voor (de met de laatste
twee wedstrijden te behalen) selectiewedstrijdpunten, zodat [de Cadetzeilster] moet worden geacht
op de zevende plaats te zijn geëindigd (in plaats van op de achtste) en zich daarmee te hebben
gekwalificeerd voor deelname aan de wereldkampioenschappen.
3.3. KNWV en DCCO voeren verweer. Op dat verweer en op hetgeen partijen ter ondersteuning van
hun standpunten overigens nog hebben aangevoerd zal in het hiernavolgende worden ingegaan.
3.4. Vooropgesteld wordt dat beslissingen van verenigingen genomen binnen het kader van hun
statuten in het algemeen niet in aanmerking komen voor toetsing door de burgerlijke rechter (in kort
geding). Slechts indien na marginale toetsing aannemelijk is dat een vereniging in redelijkheid niet tot
haar beslissing heeft kunnen komen, kan een voorlopige voorziening op haar plaats zijn.
3.5. Voorts wordt overwogen dat de uitzending naar (onder andere) wereldkampioenschappen aldus
is georganiseerd dat DCCO voordraagt aan KNWV en bij die voordracht is gebonden aan haar
selectiereglement en dat KNWV vervolgens de selectie bepaalt en uitzendt. KNWV is daarbij niet
gebonden aan het hiervoor aan de orde gekomen en deels geciteerde selectiereglement, zoals ook
blijkt uit artikel 2 van dat reglement, waarin uitdrukkelijk wordt gesteld dat de uiteindelijke selectie
door (het bestuur van) KNWV wordt bepaald. Dat KNWV bij de selectie aan enig ander reglement is
gebonden is gesteld noch gebleken. De omstandigheid dat KNWV feitelijk altijd de voordracht volgt
doet er niet aan af dat KNWV een eigen verantwoordelijkheid houdt en haar eigen oordeel mag
volgen. Zoals uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt kan dit oordeel door de burgerlijke rechter
slechts marginaal getoetst worden.
3.6. Voor zover [eiser]s vordering behelst DCCO te bevelen de voordracht aan KNWV ten voordele van
[de Cadetzeilster] - en dus ten nadele van [een collega-cadetzeilster] - te wijzigen, heeft [eiser] - nu
DCCO KNWV van de gerezen problematiek bij de voordracht op de hoogte had gesteld - daarbij op
zichzelf geen belang. Dat zou slechts anders zijn indien KNWV verplicht was de voordracht te volgen of
daarvan slechts bij uitzondering kon afwijken, maar dat is blijkens het vorenoverwogene niet het
geval. Op die grond kan het jegens DCCO gevorderde niet worden toegewezen.
3.7. Aan het jegens KNWV gevorderde legt [eiser] - zoals ook nog ter zitting is verklaard - ten
grondslag dat KNWV de op onjuiste wijze tot stand gekomen voordracht van DCCO heeft gevolgd.
3.8. Bij brief van 15 oktober 2001 heeft de Reglementencommissie van KNWV het advies uitgebracht
om uitzending naar de wereldkampioenschappen plaats te doen vinden conform de voordracht van
DCCO. Zij heeft daartoe overwogen dat - toegegeven dat [een collega-cadetzeilster] niet vooraf en
schriftelijk en conform het reglement dispensatie had gevraagd voor de bemanningswissel - DCCO
stilzwijgend dispensatie heeft gegeven, nu het bestuur van de wissel afwist en ook een schriftelijk
verzoek te allen tijde zou hebben toegewezen. De Reglementencommissie van KNWV heeft voorts
overwogen dat [eiser] op zichzelf niet is benadeeld door de omstandigheid dat het verzoek niet
schriftelijk is gedaan en dat een (andere) deelnemer geen bezwaar kan maken tegen de acceptatie
van een bemanningswissel door het bestuur.
3.9. Nu KNWV - zo moet op grond van haar brief van 30 oktober 2001 worden aangenomen - de in het
advies van de Reglementencommissie vermelde argumenten aan haar beslissing ten grondslag heeft
gelegd en verder nog andere deskundigen heeft geraadpleegd en de beslissing na ampel beraad
heeft genomen, heeft zij in redelijkheid tot het besluit kunnen komen - toch - de voordracht van DCCO
te volgen.
3.10. Voor zover [eiser] heeft betoogd dat de uitslag van de (laatste) selectiewedstrijd(en) is

beïnvloed doordat zij - naar eerst achteraf bleek ten onrechte - er van uit mocht gaan dat het
(nieuwe) team van [een collega-cadetzeilster] niet meer in aanmerking zou komen voor uitzending
naar de wereldkampioenschappen, doet die stelling aan het voorgaande niet, althans onvoldoende af.
Bovendien heeft het bestuur van DCCO nimmer bevestigd dat geen schriftelijk verzoek om dispensatie
was ingediend en dat het team van [een collega-cadetzeilster] niet meer meedeed, zodat [eiser]
daarvan niet zonder meer kon uitgaan.
3.11. Gelet op het voorgaande slaagt het verweer en moet de vordering worden afgewezen. Als de in
het ongelijk gestelde partij zal [eiser] in de kosten van het geding worden veroordeeld.

De beslissing
De president:
wijst de vordering af;
veroordeelt eiser in de kosten van het geding aan de zijde van gedaagden gevallen, waarin begrepen
ƒ 1.550,00 voor salaris van de procureur van gedaagde sub 1 en ƒ 427,00 griffierecht.

Aldus gewezen door mr. G.A.M.E. van der Burg-van Geest, fungerend president, en in het openbaar
uitgesproken op 8 november 2001.

ECLI:NL:RBUTR:2004:AR8235
Instantie

Rechtbank Utrecht

Datum uitspraak

28-12-2004

Datum publicatie

28-12-2004

Zaaknummer

K.G. nummer 186091 KG ZA 04/1064

Rechtsgebieden

Civiel recht

Bijzondere kenmerken Kort geding
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De Loor maakt geen deel uit van een door de KNSB erkend merkenteam. Zij
bereidt zich via een eigen bedrijf voor op deelname aan de (inter)nationale
wedstrijden. De Loor mag van de KNSB op de KNSB-wedstrijdkleding slechts 1
logo plaatsen, te weten een borstlogo. De merkenteams hebben het recht om het
rechterborstlogo en een linkerbeenlogo van een KNSB-wedstrijdpak ter
beschikking te stellen aan eigen sponsoren. De Loor eist gelijke logorechten als een
merkenteam.
De vordering wordt afgewezen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de
KNSB niet het gelijkheidsbeginsel heeft geschonden.
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Uitspraak
K.G. nummer 186091 KG ZA 04/1064
Vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector handel & familie, in het kort
geding van:

BARBARA DE LOOR,
wonende te Heerenveen,
eiseres,
procureur: mr. J.P.C. Obbink,
advocaat: mr. J.C.A. Stevens te ‘s-Gravenhage,

-tegen-

de vereniging
“DE KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE SCHAATSENRIJDERS BOND,
gevestigd te Hoogland, gemeente Amersfoort,
gedaagde,
procureur: mr. C.A. Segaar.

1. Het verloop van het geding
1.1. Eiseres, hierna te noemen: De Loor, heeft de gedaagde, verder te noemen: de KNSB, in kort
geding doen dagvaarden. Op de dienende dag, 14 december 2004, heeft De Loor van eis
geconcludeerd overeenkomstig de inhoud van het exploot van dagvaarding, waarvan een fotokopie
aan dit vonnis is gehecht.
1.2. De Loor heeft haar vordering bij monde van haar advocaat toegelicht mede aan de hand van
overgelegde pleitaantekeningen en (reeds op voorhand toegezonden) producties.
1.3. De KNSB heeft daarop, bij monde van haar procureur, verweer gevoerd mede aan de hand van
overgelegde pleitnotities en (reeds op voorhand toegezonden) producties.
1.4. Na voortgezet debat, waarbij aan de zijde van De Loor ook enige inlichtingen zijn verschaft door
De Loor zelf, hebben partijen vonnis gevraagd.

2. De vaststaande feiten
2.1. De Loor, schaatsster, heeft gedurende vele jaren deel uitgemaakt van de nationale selectie voor
deelname aan internationale schaatsevenementen onder auspiciën van de International Skating Union
(ISU), welke nationale selectie wordt samengesteld door de KNSB. Sinds het seizoen 2003/2004 is zij
als individueel rijdster actief. Zij bezit al een aantal jaren de A status als sporter, erkend door het NOCNSF.
2.2. De KNSB is een rechtspersoonlijkheidbezittende vereniging, waarvan onder meer gewesten en
gewone leden lid zijn. Gewone leden kunnen slechts zijn verenigingen met volledige
rechtsbevoegdheid en stichtingen. De leden van de KNSB zijn gehouden om aan hun leden op te
leggen dat deze zich zullen onderwerpen aan de statuten, reglementen en besluiten van de KNSB. Op
grond van deze in artikel 8 van de statuten opgenomen bepaling zijn onder meer individuele
schaatsers via dit getrapte lidmaatschap gehouden de statuten en de reglementen van de KNSB na te
leven. Individuele topschaatsers verkrijgen ongeacht waar zij zich voorbereiden op wedstrijden van
de KNSB een licentie en zij zijn ook op die wijze rechtstreeks aan de KNSB verbonden en gehouden de
statuten en reglementen van de KNSB na te leven.
2.3. In artikel 8 lid 5 van de statuten van de KNSB is bepaald dat door de KNSB naast de in de
statuten vermelde verplichtingen aan leden en getrapte leden verplichtingen kunnen worden
opgelegd na voorafgaande toestemming van het bondscongres. Met betrekking tot sponsoring zijn de
rechten en verplichtingen van de KNSB en haar leden door het bondscongres nader uitgewerkt in het
door de KNSB als productie 3 overgelegde “reglement sponsoring en reclame KNSB”, verder te
noemen: het sponsorreglement.
2.4. Het sponsorreglement staat toe dat een gewest, een vereniging of een lid daarvan zelf een
sponsorovereenkomst aangaat. Dergelijke overeenkomsten mogen niet in strijd zijn met de statuten
of de reglementen van de ISU of de KNSB.

2.5. In artikel 2 van het sponsorreglement is onder meer het volgende bepaald:
“ 2.1. Als uitvloeisel van een sponsorrelatie is het KNSB-licentiehouders, onder na te
noemen voorwaarden, toegestaan aan wedstrijden deel te nemen in wedstrijd-,
trainingskleding en attributen waarop waardig commerciële uitingen zijn aangebracht.

2.2. De plaatsing, het aantal en de omvang van die commerciële uitingen is aan
voorwaarden gebonden.
Voor alle (wedstrijd-)licentiehouders Langebaan, Kortebaan/Supersprint, Short Track
en Kunstrijden zijn dienaangaande onderstaande bepalingen van toepassing welke zijn
gebaseerd op de ISU-1998-regelgeving (ISU-Rule 102, lid 6).
a. de totale oppervlakte van alle aan te brengen commerciële uitingen mag niet meer
dan 550 cm² bedragen. Het maximum aantal commerciële uitingen op het bovenlichaam, mag niet meer dan 4 (vier) zijn. Op het onderlichaam mogen maximaal
twee (2) commerciële uitingen worden aangebracht.
b. (…).
c. De maximale oppervlakte van een enkele commerciële uiting op het bovenlichaam
is 45 cm². (…).
d. De maximale oppervlakte van een enkele commerciële uiting op het onderlichaam
is 200 cm².
e. (…).”
In artikel 2.3 van het sponsorreglement is verder het volgende bepaald:
“De commerciële uitingen die zijn toegestaan aan de leden van kernploegen/nationale
selecties, zijn meer in detail geregeld in de “overeenkomst inzake het lidmaatschap van
een kernploeg/nationale selectie” en de daarbij behorende reglementen c.q, bijlagen.
Voorzover daarin bepalingen voorkomen die afwijken van het onderhavige Reglement,
hebben eerstgenoemde overeenkomst en reglementen c.q. bepalingen voorrang.”

2.6. De uit artikel 2.3 van het sponsorreglement voortvloeiende afspraken zijn nader vastgelegd en
aan de leden van de KNSB kenbaar gemaakt in de KNSB nieuwsbrief van onder andere september
2004, welke nieuwsbrief door de KNSB als productie 4 in het geding is gebracht. In deze nieuwsbrief
zijn de “Logorechten Licentiehouders Langebaan op wedstrijdkleding seizoen 2004-2005 en 20052006 opgenomen. Daarin is onder meer vermeld dat bij ISU-kampioenschappen en World Cup
wedstrijden de erkende merkenteams 2 van de 6 logo’s op de KNSB-wedstrijdkleding mogen dragen
en de onafhankelijke licentiehouders 1 logo. Tevens is daarin opgenomen waaraan moet zijn voldaan
wil een team zich kwalificeren als erkend merken- team (A of B).
2.7. De niet voor merkenteams en onafhankelijke licentiehouders beschikbare logorechten worden
benut door de KNSB-sponsors Aegon en Deloitte.
2.8. Op 21 november 2003 heeft de KNSB met de Vereniging voor Professioneel Schaatsen (verder te
noemen: VPS) een collectieve samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarin de wederzijdse rechten
en plichten van de KNSB en de erkende merkenteams en hun professionele schaatsers en begeleiders
zijn vastgelegd.
2.9. Deelname aan de ISU schaatsevenementen geschiedt onder verantwoordelijkheid en voor
rekening van de KNSB volgens door de KNSB gestelde regels.
2.10. De KNSB is met de merkenteams overeengekomen dat de leden van deze teams, indien zij deel
uitmaken van de nationale selectie, het recht hebben om het rechterborstlogo (45cm²) en het
linkerbeenlogo (200 cm²) van een KNSB-wedstrijdpak ter beschikking te stellen aan eigen sponsoren.
2.11. De Loor maakt geen deel uit van een door de KNSB erkend merkenteam. Zij is een
onafhankelijke licentiehouder en bereidt zich, via een door haar eigen bedrijf georganiseerd

schaatsteam, geheel voor eigen rekening en risico voor op deelname aan de (inter)nationale
wedstrijden en de daarvoor aangewezen wedstrijden. Door de KNSB is aan De Loor toegestaan op de
KNSB-wedstrijdkleding 1 logo te plaatsen, te weten een borstlogo.
2.12. Falkcourier is bereid het hoofdsponsorschap van De Loor op zich te nemen om als zodanig een
“beenplek” te verwerven.
2.13. De KNSB heeft het verzoek van De Loor om dezelfde rechten te krijgen als de zgn. merkenteams,
te weten het ter beschikking krijgen van het rechterborstlogo en het linkerbeenlogo voor een eigen
sponsor, niet ingewilligd.

3. De vorderingen en de grondslagen daarvan en de verweren
3.1. Voor de inhoud van de vordering en de grondslagen daarvan wordt verwezen naar het aan dit
vonnis gehechte exploot van dagvaarding. De stellingen van de dagvaarding en de daarin omschreven
vordering dienen als hier ingelast te worden aangemerkt. Kort weergegeven vordert De Loor de KNSB
te bevelen aan haar mede te delen dat het haar is toegestaan om op haar wedstrijdkleding aan te
brengen twee logo’s, qua grootte en wat plaats betreft omschreven zoals in 2.10 aangegeven en De
Loor daarbij mede te delen dat het haar is toegestaan om met die logo’s, aangebracht op haar
wedstrijdkleding, deel te nemen aan alle nationale en internationale wedstrijden, indien en voorzover
zij zich voor deelname aan die wedstrijden kwalificeert, kosten rechtens.
3.2. De Loor legt aan haar vordering ten grondslag dat de KNSB, door haar onder 2.13 genoemde
verzoek af te wijzen, onrechtmatig jegens haar handelt. De Loor stelt dat het standpunt van de KNSB
buitengewoon onbillijk, onredelijk en niet eerlijk is en getuigt van willekeur. Verder voert zij aan dat er
sprake is van een discriminatie die op niets gebaseerd is en die er alleen maar toe leidt dat het haar
als onafhankelijk sportster bijna onmogelijk wordt gemaakt om optimaal te kunnen functioneren,
terwijl een sportster die in een A-merkenteam rijdt, wel twee logo’s mag aanbrengen. Voorts stelt De
Loor dat het handelen van de KNSB in strijd is met de zorgvuldigheid die de KNSB jegens haar behoort
te betrachten. Ten slotte heeft De Loor gesteld dat zij, nu het wedstrijdseizoen inmiddels is
aangebroken, zij een spoedeisend belang bij haar vordering heeft.
3.3. De KNSB bepleit afwijzing van de vordering van De Loor. Op de door de KNSB gevoerde verweren
zal in het navolgende, voor zover nodig, worden teruggekomen.

4. De beoordeling van het geschil
4.1. De KNSB heeft in de eerste plaats het verweer gevoerd dat de door De Loor in deze procedure
ingestelde vordering geen geschil betreft dat zich – gelet op de grote financiële belangen van de KNSB
bij instandhouding van het logorechten systeem – leent om daarover in kort geding te oordelen.
Reeds om deze reden dient De Loor, aldus de KNSB, in haar vordering niet ontvankelijk te worden
verklaard. Dit verweer van de KNSB faalt. De vordering van De Loor is immers onder meer gebaseerd
op onrechtmatige daad en financiële belangen van de KNSB kunnen niet bij voorbaat verhinderen dat
een voorlopige toetsing van dit handelen van de KNSB plaatsvindt. De Loor heeft voorts, gelet op het
aangebroken schaatsseizoen, voldoende aannemelijk gemaakt dat zij een spoedeisend belang heeft
bij de door haar gevraagde voorzieningen.

4.2. De Loor stelt dat zij tenminste twee logo’s nodig heeft om financiële ondersteuning van sponsors
te verwerven teneinde op die manier in haar levensonderhoud, waar ook onder vallen haar aan de
sportbeoefening verbonden kosten, te kunnen voorzien. Het onthouden van de tweede logopositie
betekent, aldus De Loor, dat niet alleen haar sportieve carrière gevaar loopt, maar dat zulks ook
consequenties heeft voor haar maatschappelijke carrière.

De Loor stelt dat zij qua sportprestaties niet onderdoet voor de leden van de merkenteams die onder
de A-licentie vallen en dat zij wat begeleiding betreft een volkomen gelijkwaardige begeleiding krijgt
die deelnemers van de A-merkenteams krijgen. Er is, aldus De Loor, geen enkele reden aanwezig om
haar slechts één logo op haar wedstrijdkleding toe te staan, terwijl er op de kleding van een rijder of
rijdster van een A-team wel twee logo’s mogen worden aangebracht. Zij heeft verder gesteld dat zij
geen partij is geweest bij de door de KNSB met de VPS gesloten collectieve
samenwerkingsovereenkomst. Voorts heeft
De Loor er opgewezen dat zij het vorig seizoen, in het kader van een regeling en met instemming van
de KNSB, heeft mogen schaatsen met op haar been de woorden “Right to Play” zijnde de stichting van
Johan Olaf Koss, welke stichting zoveel goed doet voor kinderen. De Loor stelt voorts dat zij
individueel in feite aan alle door de KNSB gestelde en onder het kopje “Logorechten Licentiehouders
Langebaan op wedstrijdkleding” genoemde voorwaarden voldoet. Zij vraagt zich echter af of het nu
zo belangrijk is hoeveel sporters er in een ploeg zitten en of dat de KNSB daarom gerechtigd is om
haar een tweede logopositie te onthouden.

4.3. De KNSB daarentegen heeft gesteld, dat zij een beleid voorstaat waarbij de teamstructuur van de
professionele schaatssport wordt bevorderd en dat door middel van de tot stand gebrachte regels
met betrekking tot sponsoring, alsmede ook met de VPS gesloten collectieve
samenwerkingsovereenkomst rust is gebracht in de (zakelijke) verhoudingen tussen de
desbetreffende partijen, als gevolg waarvan de schaatsers en de Nederlandse schaatssport floreren.
De KNSB is van oordeel dat dit collectieve belang zwaarder dient te wegen dan het individuele belang
van De Loor. De KNSB is van oordeel dat De Loor niet wordt belemmerd in haar individuele belang door
slechts één logo-uiting op haar wedstrijdpak te mogen voeren. De KNSB voert daartoe aan dat er voor
De Loor voldoende alternatieven zijn dan enkel de tweede sponsoruiting op het wedstrijdpak.
Bovendien wordt De Loor – afgezien van de logorechten – volledig op gelijke voet behandeld als
andere licentiehouders en geldt de beperking ten aanzien van de logorechten alleen voor bepaalde
internationale wedstrijden, te weten ISU-kampioenschappen en de World Cup-wedstrijden.

4.4. Als onweersproken staat vast dat De Loor op grond van de in artikel 8 lid 2 van de statuten van
de KNSB opgenomen bepaling gehouden is de statuten en de reglementen van de KNSB na te leven.
De Loor heeft niet weersproken dat zij, als individueel topschaatsster, een licentie van de KNSB heeft
verkregen en dat zij ook uit dien hoofde rechtstreeks aan de KNSB verbonden is en gehouden is de
statuten en reglementen van de KNSB na te leven.
4.5. De KNSB heeft voorts onweersproken gesteld dat krachtens artikel 8 lid 5 van haar statuten,
naast de in de statuten vermelde verplichtingen, aan leden en getrapte leden verplichtingen kunnen
worden opgelegd na voorafgaande toestemming van het bondscongres. De Loor heeft niet betwist
dat met betrekking tot sponsoring de rechten en verplichtingen van de KNSB en haar leden met
instemming van het bondscongres zijn vastgesteld in het onder 2.3 genoemde sponsorreglement. Ook
heeft zij niet betwist dat de logorechten van licentiehouders Langebaan door de KNSB in detail zijn
uitgewerkt, vastgesteld en kenbaar zijn gemaakt in de onder 2.6 genoemde nieuwsbrief van
september 2004 onder de kop “Logorechten Licentiehouders Langebaan op wedstrijdkleding seizoen
2004-2005 en 2005 – 2006.” De Loor is derhalve als licentiehouder en tevens als gevolg van haar
getrapte lidmaatschap van de KNSB in beginsel aan deze regels gebonden. De inachtneming van de
formele regels met betrekking tot de totstandkoming van deze regels zijn door De Loor niet betwist.

4.6. De kern van het geschil betreft de vraag of in de regelgeving met betrekking tot de toekenning
van logorechten en waarop de beslissing van de KNSB tot afwijzing van het verzoek van De Loor is
gebaseerd, een ongerechtvaardigd onderscheid wordt gemaakt tussen een onafhankelijk
licentiehouder en een merkenteam.
Deze vraag dient voorshands ontkennend te worden beantwoord.

De KNSB heeft aangevoerd dat zij in het belang van de kwaliteit en de organisatie van de
professionele schaatssport het ontstaan en in stand blijven van merkenteams wil bevorderen,
aangezien met de merkenteamstructuur het collectieve belang van de Nederlandse schaatssport het
beste gediend is.
Dit is een kwestie van beleid en staat niet ter beoordeling van de rechter.

4.7. Het ter bevordering van het ontstaan van merkenteams toekennen van meer logorechten aan
een merkenteam dan aan een onafhankelijke licentiehouder is gelet op voormeld beleid dan ook
begrijpelijk en in beginsel ook gerechtvaardigd. Dit wordt alleen anders, indien er aldus een
wanverhouding zou worden geschapen tussen het daarmee beoogde collectieve belang van de
Nederlandse schaatssport en het individuele belang van de onafhankelijke licentiehouder m.a.w.
indien het gelijkheidsbeginsel zou worden geschonden.
Voorshands is daarvan niet gebleken. Daarbij is in de eerste plaats van belang dat een merkenteam
(naast het verwerven van logovoordeel) jegens de KNSB ook verplichtingen aangaat zoals op het
gebied van management, beloningen van rijders etc en dat zij met betrekking tot de opleiding van
juniorrijders de KNSB als opleidingsinstituut aanvaardt.
Voorts is van belang dat de beperking in de toekenning van logorechten van onafhankelijke
licentiehouders beperkt blijft tot internationale wedstrijden, te weten de ISU-kampioenschappen en
de World Cup wedstrijden.
Tevens is van belang, zoals door de KNSB onweersproken gesteld, dat een onafhankelijke
licentiehouder in de nationale selectie verder volledig dezelfde voordelen geniet als een lid van een
merkenteam.
Voorts is enig inzicht in het financiële nadeel van De Loor als gevolg van het niet toekennen van een
tweede logo niet door De Loor gegeven, hetgeen een toetsing van een mogelijke wanverhouding
tussen het collectieve belang en het individuele belang bemoeilijkt.

4.8. Uit het vorenstaande volgt dat de vordering van De Loor moet worden afgewezen.
4.9. De Loor zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de aan de zijde van de
KNSB gevallen proceskosten.

5. De beslissing
De voorzieningenrechter:
5.1. Wijst de vordering van De Loor af.
5.2. Veroordeelt De Loor in de aan de zijde van de KNSB gevallen proceskosten, tot aan de uitspraak
van dit vonnis aan de zijde van de KNSB begroot op € 816,-- voor salaris van haar procureur en op €
241,-- voor verschotten.
5.3. Verklaart de onder 5.2 vermelde kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.J. Schepen, voorzieningenrechter, en uitgesproken ter openbare
terechtzitting van 28 december 2004.
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Partijen zullen hierna [Eiser] en de NKB genoemd worden.
1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 8 februari 2008,
- de producties van [Eiser],
- de producties van NKB,
- de mondelinge behandeling van 26 februari 2008 waarin tegen de niet rechtsgeldig
verschenen NKB verstek is verleend,
- de zuivering van het verstek door NKB,
- de mondelinge behandeling van 5 maart 2008,
- de pleitnota van [Eiser],
- de pleitnota van NKB.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.
2. De feiten

2.1. [Eiser] is lid van de NKB. Vanaf 2001 maakt [Eiser] deel uit van het nationale selectieteam voor
heren, onderdeel slalom.
Dit team wordt jaarlijks door de Slalomcommissie van de NKB vastgesteld.

2.2. Bij e-mailbericht van 21 juni 2007 heeft de voorzitter van de Slalomcommissie aan [Eiser] bericht
dat hij met onmiddellijke ingang geen deel meer uitmaakt van de nationale selectie.
[Eiser] had op het moment dat dit besluit van 21 juni 2007 werd genomen de B-status.

2.3. [Eiser] heeft als productie 3 de Algemene Uitgangspunten voor kwalificatie voor de Olympische
Spelen te Beijing in 2008 van het NOC*NSF (hierna te noemen: “de Algemene Uitgangspunten van het
NOC*NSF”) in het geding gebracht.
Artikel 4.1 van deze Algemene Uitgangspunten luidt als volgt:

4.1 In geval van bijzondere omstandigheden – waarvan het bestaan uitsluitend ter beoordeling van
NOC*NSF staat – kan na overleg met de betreffende sportbond van de vastgestelde
kwalificatieprocedure worden afgeweken.
2.4. De Nederlandse heren hebben zich nog niet gekwalificeerd voor deelname aan het onderdeel
“kano slalom” op de Olympische Spelen van 2008 in Beijing.
3. Het geschil
3.1. [Eiser] vordert dat bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, :

a) de werking van het besluit van de Slalomcommissie van 21 juni 2007 wordt geschorst
totdat over de nietigheid c.q. vernietigbaarheid daarvan in een bodemprocedure is beslist,
b) de NKB wordt verplicht om [Eiser] binnen twee dagen na betekening van de in deze
zaak te wijzen vonnis toe te laten tot de nationale selectie en alle daarbij behorende
trainingsfaciliteiten, dit op straffe van een dwangsom,
c) de NKB wordt verplicht om [Eiser] tijdig in te schrijven voor de World Cup
wedstrijden in 2008 en een afschrift van die inschrijvingen aan [Eiser] te zenden, dit
op straffe van dwangsom,
d) de NKB wordt bevolen om binnen twee dagen na betekening van het in deze zaak te
wijzen vonnis de A-status van [Eiser] bij het NOC*NSF aan te vragen, dit op straffe
van een dwangsom,
e) de NKB wordt bevolen om binnen twee dagen na betekening van het in deze zaak te
wijzen vonnis aan [Eiser] te betalen een bedrag van EUR 9.378,81, te vermeerderen
met de wettelijke rente daarover vanaf 16 januari 2008, althans vanaf de dag van
dagvaarding,
tot aan de dag van algehele voldoening,
f) de NKB wordt bevolen om binnen twee dagen na betekening van het in deze zaak te
wijzen vonnis op grond van artikel 4.1 van de Algemene Uitgangspunten van het
NOC*NSF, het NOC*NSF deugdelijk en gemotiveerd te verzoeken om ten aanzien van
[Eiser] af te wijken van de kwalificatieprocedure voor uitzending naar de
Olympische Spelen van 2008 in Beijing door :
primair, te bepalen dat bij de beoordeling of [Eiser] heeft voldaan aan de door de
NOC*NSF vastgestelde kwalificatie-eisen de door [Eiser] behaalde prestaties op
internationale wedstrijden in het jaar 2006 als uitgangspunt worden genomen,
subsidiair, te bepalen dat [Eiser] bij de nog resterende World Cup wedstrijden in
2008 die door het NOC*NSF zijn aangemerkt als kwalificatiemogelijkheid slechts
eenmaal aan de kwalificatienorm hoeft te voldoen,
g) de NKB wordt bevolen om binnen twee dagen na betekening van het in deze zaak te
wijzen vonnis [Eiser] op te nemen in de pre-selectie voor deelname aan het
Europees Kampioenschap 2008 en de World Cup wedstrijden in 2008 zonder dat
[Eiser] daarvoor dient deel te nemen aan de daarvoor bestemde kwalificatiewedstrijden op 12 en 13 april 2008 en hem voor al deze wedstrijden tijdig en correct in te
schrijven en dit [Eiser] schriftelijk te bevestigen, dit op straffe van een dwangsom,
h) de NKB wordt veroordeeld in de proceskosten.

3.2. [Eiser] voert ter onderbouwing van deze vorderingen – samengevat – het volgende aan.
Het besluit van de Slalomcommissie van 21 juni 2007, inhoudende dat [Eiser] met onmiddellijke ingang
uit het nationale selectieteam wordt gezet, is nietig, althans vernietigbaar, omdat de besluitvorming
op een onjuiste wijze tot stand is gekomen en/of in strijd met interne regelgeving van de NKB is
genomen. [Eiser] heeft geen waarschuwing vooraf gehad en het besluit is genomen zonder hoor en
wederhoor toe te passen. De Slalomcommissie was verder niet bevoegd om dit besluit te nemen
omdat op grond van de interne regelgeving van de NKB het besluit alleen door de tuchtcommissie had

kunnen worden genomen.
Deze onrechtmatige besluitvorming heeft ertoe geleid dat [Eiser] een belangrijke tijd, het
zogenaamde pre-olympisch jaar, niet heeft kunnen meedoen met internationale wedstrijden en zich
dientengevolge niet heeft kunnen kwalificeren voor de Olympische spelen van 2008. De
kwalificatienorm voor de Olympische Spelen is tweemaal de limiet halen. [Eiser] heeft deze limiet de
afgelopen jaren telkens gehaald, maar dan over het hele kanoseizoen.
Daarnaast heeft de onrechtmatige uitsluiting van [Eiser] ertoe geleid dat [Eiser] geen A-status als
sporter heeft gehad, met alle financiële gevolgen van dien. Op basis van zijn sportieve prestaties, in
het bijzonder bij het EK 2007, had [Eiser] de A-status wel moeten hebben als hij niet uit het nationale
selectieteam was gezet. De schade die [Eiser] daardoor lijdt, bedraagt in totaal EUR 9.378,81.
Nu de onrechtmatige besluitvorming vaststaat, moet [Eiser] in de gelegenheid worden gesteld om zich
volledig te kunnen richten op de voorbereiding van de Olympische Spelen van 2008. Dat betekent
concreet dat de NKB:
- [Eiser] direct dient toe te laten tot het nationale selectieteam zonder dat [Eiser]
daarvoor kwalificatiewedstrijden dient te volgen;
- het NOC*NSF deugdelijk en gemotiveerd dient te verzoeken om ten aanzien van
[Eiser] af te wijken van de kwalificatieprocedure voor uitzending naar de Olympische
Spelen van 2008 in Beijing;
- de NKB de A-status van [Eiser] bij het NOC*NSF dient aan te vragen.

3.3. De NKB voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader
ingegaan.
4. De beoordeling

Schorsing besluit van de Slalomcommissie van 21 juni 2007
4.1. [Eiser] vordert dat de werking van het besluit van de Slalomcommissie van
21 juni 2007 wordt geschorst totdat over de nietigheid c.q. vernietigbaarheid daarvan in een
bodemprocedure is beslist. Deze vordering zal worden afgewezen omdat [Eiser] – zoals de NKB
aanvoert – onvoldoende (spoedeisend) belang bij deze vordering heeft. Dit wordt als volgt
gemotiveerd.
De NKB heeft onvoldoende weersproken aangevoerd dat het lidmaatschap van het nationale
selectieteam één jaar duurt en dat ieder lid zich ieder jaar weer dient te kwalificeren door deelname
aan kwalificatiewedstrijden. Verder heeft de NKB aangevoerd dat het besluit van de Slalomcommissie
van 21 juni 2007 slechts voor het jaar 2007 gold en dat indien [Eiser] zich door deelname aan
kwalificatiewedstrijden voor het nationale selectieteam zou kwalificeren hij tot dit team zal worden
toegelaten. Aangezien uit het voorgaande volgt dat het besluit van de Slalomcommissie van 21 juni
2007 alleen betrekking heeft op het jaar 2007 en niet geldt voor het jaar 2008 valt zonder nadere
toelichting, die ontbreekt, niet in te zien dat [Eiser] een (spoedeisend) belang bij zijn vordering tot
schorsing van het besluit van 21 juni 2007 heeft.

Toelating tot het nationale selectieteam
4.2. [Eiser] vordert dat de NKB wordt verplicht om hem toe te laten tot het nationale selectieteam en
alle daarbij behorende trainingsfaciliteiten. Ook deze vordering zal worden afgewezen.
Als uitgangspunt geldt dat [Eiser] zich om te worden toegelaten tot het nationale selectieteam –
evenals iedere andere sporter – dient te kwalificeren door middel van kwalificatiewedstrijden. Feiten
en omstandigheden die meebrengen dat [Eiser] zich in dit geval niet zou hoeven te kwalificeren zijn
onvoldoende gebleken. De door [Eiser] aangevoerde omstandigheid dat het besluit van de

Slalomcommisie van 21 juni 2007 nietig, althans vernietigbaar is, is ontoereikend om de conclusie te
dragen dat hij zich voor het jaar 2008 niet meer zou hoeven te kwalificeren voor het nationale
selectieteam. Immers, het besluit van 21 juni 2007 had – zoals in 4.1 is overwogen – alleen betrekking
op het jaar 2007 en vaststaat dat het lidmaatschap van het nationale selectieteam één jaar duurt en
dat ieder lid zich ieder jaar weer dient te kwalificeren door deelname aan kwalificatie-wedstrijden. Van
de NKB kan niet worden verwacht dat zij een sporter in het nationale selectieteam opneemt die
daarvoor gelet op zijn sportieve prestaties mogelijkerwijs niet in aanmerking komt. De NKB zou indien
zij daartoe wel zou worden verplicht niet in de gelegenheid zijn om het sterkst mogelijke nationale
selectieteam te selecteren, terwijl de NKB daarbij wel een gerechtvaardigd belang heeft. In het
nationale selectieteam kunnen slechts vier kanoërs deelnemen en het is niet uitgesloten dat indien de
NKB zou worden verplicht om [Eiser] toe te laten tot het nationale selectieteam een betere kanoër, die
zich in tegenstelling tot [Eiser] op de reguliere wijze voor het nationale selectieteam heeft
gekwalificeerd, voor [Eiser] zou moeten wijken.

Inschrijving voor de World Cup wedstrijden in 2008
4.3. [Eiser] vordert dat de NKB wordt verplicht om hem tijdig in te schrijven voor de World Cup
wedstrijden in 2008 en een afschrift van die inschrijvingen aan [Eiser] te zenden. Deze vordering zal
worden afgewezen omdat de grondslag voor toewijzing van deze vordering ontbreekt.
Niet in geschil is dat alleen leden van het nationale selectieteam naar de World Cup wedstrijden
kunnen worden afgevaardigd. Vaststaat dat [Eiser] op dit moment geen deel uitmaakt van het
nationale selectieteam. De NKB kan [Eiser] op dit moment dan ook niet inschrijven voor de World Cup
wedstrijden in 2008. Zij zal dit wel moeten doen in het geval dat [Eiser] zich voor het nationale
selectieteam kwalificeert. De NKB heeft tijdens de zitting verklaard dat indien dit geval zich voordoet
zij [Eiser] zal inschrijven voor de World Cup wedstrijden.

Aanvragen A-status bij het NOC*NSF
4.4. [Eiser] vordert dat de NKB wordt bevolen om de A-status van [Eiser] bij het NOC*NSF aan te
vragen. Deze vordering zal eveneens worden afgewezen omdat de grondslag voor toewijzing van
deze vordering ontbreekt. Tussen partijen is niet in geschil dat alleen leden van het nationale
selectieteam in aanmerking kunnen komen voor de
A-status. [Eiser] maakt op dit moment geen deel uit van het nationale selectieteam. Het aanvragen
door de NKB van de A-status voor [Eiser] is op dit moment dan ook niet aan de orde en zinloos.

Betaling bedrag van EUR 9.378,81
4.5. [Eiser] vordert dat de NKB wordt veroordeeld tot betaling van een bedrag van EUR 9.378,81, te
vermeerderen met de wettelijke rente daarover. [Eiser] legt
– samengevat – het volgende aan deze vordering ten grondslag.
Het besluit van de Slalomcommissie van 21 juni 2007, inhoudende dat [Eiser] uit het nationale
selectieteam wordt gezet, is nietig, althans vernietigbaar, omdat de besluitvorming op een onjuiste
wijze tot stand is gekomen en/of in strijd met interne regelgeving van de NKB is genomen. Als gevolg
van dit nietige, althans vernietigbare, besluit van de Slalomcommissie van 21 juni 2007 komt [Eiser]
vanaf juni 2007 niet meer in aanmerking voor de A-status van het NOC*NSF. Op basis van zijn
sportieve prestaties komt hij daarvoor wel in aanmerking. De schade die [Eiser] daardoor lijdt
bedraagt in totaal EUR 9.378,81.

4.6. Voor toewijzing van een vordering tot betaling van een geldsom is in kort geding slechts dan
aanleiding, als het bestaan (en de omvang) van de vordering in hoge mate aannemelijk is, terwijl
voorts uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening vereist is en het risico van

onmogelijkheid van terugbetaling – bij afweging van de belangen van partijen – aan toewijzing niet in
de weg staat.

4.7. De NKB betwist het bestaan (en de omvang) van de door [Eiser] gestelde
schadevergoedingsvordering. Zij betwist – kort gezegd – dat het besluit van de Slalomcommissie van
21 juni 2007 ongeldig is. Zij stelt zich op het standpunt dat de Slalomcommissie bevoegd was om dit
besluit te nemen en dat [Eiser] diverse keren
is gewaarschuwd dat indien hij zijn gedrag niet zou aanpassen hij uit het nationale selectieteam zou
worden gezet.

4.8. Teneinde vast te kunnen stellen wie in dit geval gelijk heeft, is een nader onderzoek naar de
feiten en omstandigheden en mogelijk bewijslevering nodig, waarvoor in dit kort geding geen plaats
is.
4.9. Het voorgaande brengt mee dat niet kan worden geconcludeerd dat het bestaan van de door
[Eiser] gestelde en de NKB betwiste schadevergoedingsvordering ad EUR 9.378,81 in hoge mate
aannemelijk is. Deze vordering zal dan ook reeds om die reden worden afgewezen. Overigens is
onvoldoende gebleken dat – zoals [Eiser] stelt en de NKB betwist – uit hoofde van onverwijlde spoed
een onmiddellijke voorziening vereist is, zodat ook om die reden de vordering van [Eiser] moet worden
afgewezen.

Verzoek aan het NOC*NSF om ten aanzien van [Eiser] af te wijken van de kwalificatieprocedure voor
uitzending naar de Olympische Spelen van 2008 in Beijing
4.10. [Eiser] vordert dat de NKB wordt bevolen om het NOC*NSF deugdelijk en gemotiveerd te
verzoeken om ten aanzien van [Eiser] af te wijken van de kwalificatieprocedure voor uitzending naar
de Olympische Spelen van 2008 in Beijing
door:
primair, te bepalen dat bij de beoordeling of [Eiser] heeft voldaan aan de door de
NOC*NSF vastgestelde kwalificatie-eisen de door [Eiser] behaalde prestaties op
internationale wedstrijden in het jaar 2006 als uitgangspunt worden genomen,
subsidiair, te bepalen dat [Eiser] bij de nog resterende World Cup wedstrijden in
2008 die door het NOC*NSF zijn aangemerkt als kwalificatiemogelijkheid slechts
eenmaal aan de kwalificatienorm hoeft te voldoen.

4.11. [Eiser] voert ter onderbouwing van deze vordering – samengevat – het volgende aan.
Het besluit van de Slalomcommissie van 21 juni 2007, inhoudende dat [Eiser] uit het nationale
selectieteam wordt gezet, is nietig, althans vernietigbaar, omdat de besluitvorming op een onjuiste
wijze tot stand is gekomen en/of in strijd met interne regelgeving van de NKB is genomen. Deze
onrechtmatige besluitvorming heeft ertoe geleid dat [Eiser] een belangrijke tijd, het zogenaamde preolympisch jaar, niet heeft kunnen deelnemen aan internationale wedstrijden waardoor hij zich kon
kwalificeren voor de Olympische spelen van 2008. [Eiser] kan ten gevolge van de onrechtmatige
besluitvorming nog maar aan drie kwalificatiewedstrijden voor de Olympische Spelen meedoen en
dient dan ten minste tweemaal aan de limiet te voldoen. Dit is feitelijk ondoenlijk. De NKB dient er dan
ook voor zorg te dragen dat [Eiser] van de door de NOC*NSF gestelde kwalificatienormen wordt
vrijgesteld. Artikel 4.1 van de Algemene Uitgangspunten van het NOC*NSF biedt daarvoor de
grondslag.

4.12. Ook deze vordering zal worden afgewezen. Dit wordt als volgt gemotiveerd.
Het is nog onzeker of de Nederlandse heren voor het onderdeel “kano slalom” zullen worden
uitgevaardigd naar de Olympische spelen van 2008. Nederland dient zich daarvoor namelijk nog te
kwalificeren. De eerste mogelijkheid om zich daarvoor te kwalificeren is tijdens de Europese
Kampioenschappen die in mei 2008 zullen worden gehouden.
Indien Nederland zich kwalificeert dan zullen drie van de vier heren uit het nationale selectieteam voor
uitvaardiging naar de Olympische spelen in aanmerking kunnen komen.
[Eiser] kan, indien hij zich kwalificeert voor het nationale selectieteam, nog aan drie
kwalificatiewedstrijden voor de Olympische Spelen meedoen.
Het is – gelet op de standpunten van partijen – onvoldoende duidelijk aan wie het te wijten is dat
[Eiser] niet aan meerdere kwalificatiewedstrijden voor de Olympische Spelen heeft kunnen deelnemen.
Partijen verschillen daarover van mening. [Eiser] stelt zich op het standpunt dat het besluit van de
Slalomcommissie om hem uit het nationale selectieteam te zetten nietig, althans vernietigbaar is. De
NKB betwist dit en stelt zich op het standpunt dat de Slalomcommissie bevoegd was om [Eiser] uit het
nationale selectieteam te zetten en dat [Eiser] diverse malen erop is gewezen dat hij uit het nationale
selectieteam zou worden verwijderd indien hij zijn gedrag niet zou aanpassen en niet zou deelnemen
aan het trainingsprogramma van het nationale selectieteam. Verder voert de NKB aan dat zij
herhaalde malen aan [Eiser] te kennen heeft gegeven dat er te praten viel over het besluit om hem uit
het nationale selectieteam te verwijderen en dat [Eiser] daarop niet is ingegaan.
Het voorgaande brengt mee dat niet kan worden beoordeeld of van de NKB kan worden verlangd dat
zij zich inspant om bij de NOC*NSF de door [Eiser] verlangde vrijstelling van de kwalificatienormen
voor de Olympische Spelen te bewerkstelligen.

Opname van [Eiser] in de pre-selectie voor deelname aan het Europees Kampioenschap 2008 en de
World Cup wedstrijden in 2008 zonder dat [Eiser] daarvoor dient deel te nemen aan de daarvoor
bestemde kwalificatiewedstrijden op 12 en 13 april 2008
4.13. [Eiser] vordert dat de NKB wordt bevolen om hem op te nemen in de
pre-selectie voor deelname aan het Europees Kampioenschap 2008 en de World Cup wedstrijden in
2008 zonder dat [Eiser] daarvoor dient deel te nemen aan de daarvoor bestemde
kwalificatiewedstrijden, die op 12 en 13 april 2008 zullen worden gehouden.
[Eiser] voert daartoe – kort gezegd – het volgende aan.
Ten gevolge van het onbevoegd genomen besluit van de Slalomcommissie van 21 juni 2007 heeft
[Eiser] niet kunnen trainen op het Olympische parcours in Beijing. De eerste gelegenheid om op dit
parcours te kunnen trainen vindt in de periode dat de kwalificatiewedstrijden zullen worden gehouden
(12 en 13 april 2008) plaats.
De NKB zou de belangen van [Eiser] ernstig veronachtzamen indien [Eiser] niet in de gelegenheid zou
worden gesteld om op het Olympische parcours te trainen.

4.14. Ook deze vordering zal worden afgewezen. Dit wordt als volgt gemotiveerd.
De kwalificatiewedstrijden die op 12 en 13 april 2008 zullen worden gehouden, hebben betrekking op
kwalificatiewedstrijden voor het nationale selectieteam.
Niet in geschil is dat alleen leden van het nationale selectieteam kunnen deelnemen aan
het Europees Kampioenschap 2008 en de World Cup wedstrijden in 2008.
De vordering van [Eiser] komt erop neer dat hij zonder dat hij zich hoeft te kwalificeren voor het
nationale selectieteam toch kan deelnemen aan het Europees Kampioenschap 2008 en de World Cup
wedstrijden in 2008.
Uit wat in 4.2 is overwogen, volgt dat de door [Eiser] aangevoerde omstandigheid dat het besluit van
de Slalomcommisie van 21 juni 2007 nietig, althans vernietigbaar is, ontoereikend is om de conclusie

te dragen dat hij zich voor het jaar 2008 niet meer zou hoeven te kwalificeren voor het nationale
selectieteam. Zoals daar reeds is overwogen kan van de NKB niet worden verwacht dat zij een sporter
in het nationale selectieteam opneemt die daarvoor gelet op zijn sportieve prestaties mogelijkerwijs
niet in aanmerking komt. Bovendien voorziet het reglement van de NKB – zoals tijdens de mondelinge
behandeling is gebleken – niet meer in de mogelijkheid om een sporter in het nationale selectieteam
op te nemen zonder dat hij zich daarvoor heeft gekwalificeerd .

Proceskosten
4.15. [Eiser] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De
kosten aan de zijde van de NKB worden begroot op:
- vast recht EUR 254,00
- salaris rechtshelper 408,00
Totaal EUR 662,00.

4.16. De NKB zal daarnaast worden veroordeeld in de proceskosten die [Eiser] nodeloos gemaakt
heeft, te weten EUR 527,00 voor salaris procureur.

5. De beslissing
De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,
5.2. veroordeelt [Eiser] in de proceskosten, aan de zijde van de NKB tot op heden begroot op EUR
662,00,
5.3. veroordeelt de NKB in de proceskosten, aan de zijde van [Eiser] tot op heden begroot op EUR
527,00,
5.4. verklaart dit vonnis wat betreft 5.2 en 5.3 uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. G.A.M.E. van der Burg-van Geest en in het openbaar uitgesproken op
19 maart 2008.?
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[X],
wonende te Tilburg,
eiser,
procureur mr. J.M. van Noort,
advocaat mr. H.J.A. Knijff te 's-Gravenhage,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
JUDOBOND NEDERLAND,
gevestigd te Nieuwegein,

gedaagde,
advocaat mr. A.W. Brantjes te Amsterdam.

alsmede tegen

[Y]
wonende te Haarlem,
gevoegde partij,
procureur: mr. M.C. Franken-Schoemaker.
advocaat: mr. C.E. Schillemans te Amsterdam,

Partijen zullen hierna [X], de Judobond Nederland en [Y] genoemd worden.

1. De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding d.d. 13 mei 2008;
- het schriftelijke verzoek van [Y] tot voeging aan de zijde van de Judobond;
- de mondelinge behandeling;
- de pleitnota van [X];
- de pleitnota van Judobond Nederland;
- de pleitnota van [Y].

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. incident tot voeging
[X], noch de Judobond Nederland hebben bezwaar gemaakt tegen voeging van partij [Y] aan de zijde
van de Judobond. [Y] wordt mitsdien toegelaten als gevoegde partij.
3. De feiten
3.1. [X] en [Y] zijn beiden judoka in de gewichtsklasse 100+ kg.

3.2. In de gewichtsklasse 100+ kg is voor de Olympische Spelen 2008 voor Nederland één
quotumplaats beschikbaar.
De kwalificatie-eisen zijn als volgt:
WK 2007 : plaats bij de eerste 7
of
EK 2007 : plaats bij de eerste 5
of
EK 2008 : plaats bij de eerste 5
of
Super World Cup toernooien : een plaats bij de eerste 3
of
World Cup toernooien : een plaats bij de eerste 3

3.3. De Judobond Nederland hanteert een Topsportreglement (verder te noemen het reglement). Dit
reglement luidt, voor zover van belang, als volgt:

“Artikel 1: Doelstelling en uitgangspunten
(...)
1.2 Resultaatgericht
Uitgangspunt voor het topsportbeleid van de JBN is het behalen van het hoogst mogelijke resultaat op
Europese Kampioenschappen, Wereldkampioenschappen en Olympische Spelen. De JBN kiest in alle
gevallen voor de optie die, gelet op resultaten tot nu toe, de inschatting van de toekomstige
resultaten en de specifieke omstandigheden van het moment, naar haar verwachting de hoogst
mogelijke resultaten opleveren. Dit uitgangspunt prevaleert daarbij boven andere uitgangspunten de
topsport betreffende zoals een evenredige verdeling van faciliteiten, tegemoet komen aan gewekte
verwachtingen of in bijzondere gevallen zelfs het nakomen van gedane toezeggingen of handelen
volgens de tot dan geldende regels.

Artikel 2: Partijen betrokken bij de topsport
(…)
2.5 Nationale Topsport Commissie (N.T.C.)
De N.T.C. heeft de vanuit het bondsbestuur gedelegeerde bevoegdheid om de door de technische staf
gedane voordracht voor uitzending naar Europese kampioenschappen, Wereldkampioenschappen en
Olympische Spelen te accorderen. Daarnaast bewaakt de N.T.C. de juiste toepassing van geldende
regels met betrekking tot de toekenning van wedstrijd- en trainingsfaciliteiten aan individuele
sporters. Tenslotte adviseert de N.T.C. de technische staf en het bondsbestuur zowel gevraagd als
ongevraagd.”

3.4. De Judobond Nederland hanteert eveneens de Selectiecriteria NOC*NSF. Deze selectiecriteria
luiden, voor zover van belang, als volgt:

“2. Traject van besluitvorming en kwalificatie
(…)
Beslissingen
2.2. In het traject van kwalificatie voor de Olympische Spelen Beijing 2008 zijn drie mogelijke
beslissingen te onderscheiden.

Nominatie (1)

2.2.1 Gegeven de vastgestelde nominatieprocedure doet de betrokken sportbond zo spoedig mogelijk
een
schriftelijke voordracht voor nominatie gericht aan NOC*NSF, t.a.v. de directeur Sport.
NOC*NSF besluit binnen 30 dagen na ontvangst van de voordracht of de voorgedragen sporter wordt
genomineerd. Dit besluit wordt “nominatiebeslissing”genoemd.

Kwalificatie (2)
2.2.2. Nadat de nominatiebeslissing is genomen dient nog tot kwalificatie te worden besloten, zulks op

grond van de vaststelling van vormbehoud. De betrokken sportbond doet zo spoedig mogelijk na het
aangetoonde vormbehoud een schriftelijke voordracht voor kwalificatie t.a.v. de directeur Sport.
NOC*NSF besluit binnen 30 dagen na ontvangst van de voordracht of de voorgedragen sporter wordt
gekwalificeerd. Dit besluit wordt “kwalificatiebeslissing”genoemd.

Uitsluiting (3)
2.2.3 In iedere fase van de nominatie en kwalificatie(procedure) tot en met de duur van de Olympische
Spelen kan NOC*NSF besluiten – op gronden genoemd in het algemeen deel van de “Normen en
Limieten Beijing 2008” en in de voorgaande artikelen – een atleet of een team niet uit te zenden of
terug te trekken. Dit besluit wordt uitsluitingsbeslissing”genoemd.”
3.5. De Technische Staf heeft op 21 maart 2007 in een memo aan alle Centrale Coaches de
“Uitgangspunten en procedure selecteren sporters OS 2008” vastgesteld (verder te noemen de
memo. De memo vermeldt, voor zover van belang, het volgende:

“UITGANGSPUNTEN
(…)
- Om een quotum plaats via de EJU ranking te halen moet een judoka op de geschoonde lijst bij de
heren een plaats bij de beste negen staan en de dames bij de beste vijf.
(…)

PROCEDURE
Bij twijfel beslist de TS op basis van kennis en inzicht.

- In ieder gewicht kan er maximaal 2 judoka’s het Olympisch kwalificatietraject voor een quotum plaats
voor de
OS 2008 worden gestart.
- In een gewicht waar een topjudoka zit en er een behoorlijk verschil zit met de nummers twee of drie
in dat
gewicht, kan de TS besluiten alleen met de topjudoka het Olympisch kwalificatietraject in te gaan. De
andere
judoka’s in dat gewicht krijgen meer dan één of meerdere toernooien om zichzelf te ontwikkelen.
- Uiterlijk 7 maart 2007 of zoveel eerder als mogelijk is, wordt er door de TS besloten welke judoka(’s)
per
gewicht wordt opgenomen in het Olympisch kwalificatietraject.
- Na de Super World Cup van Rotterdam wordt per gewicht de selectie procedure opnieuw bekeken en
een
tussenevaluatie gedaan. Dan kunnen er judoka’s toegevoegd worden tot het Olympisch
kwalificatietraject en er
kunnen dan ook judoka’s uit het Olympisch kwalificatietraject gehaald worden.
- Als één of meer judoka’s in hetzelfde gewicht aan de nominatie eisen van de NOC*NSF hebben
voldaan, dan
bepaalt de TS wie wanneer word voorgedragen voor een nominatie. Nominatie kan resulteren in een
kwalificatie. Dit hoeft niet de hoogst geplaatste judoka op de EJU ranking te zijn.
- Een judoka die op het WK 2007 een plaats bij de beste vijf in een gewicht haalt, heeft voldaan aan

de
nominatie eisen en kan genomineerd worden. De judoka is dan nog niet gekwalificeerd. Zie NOC*NSF
en TS regels.
- Het NOC*NSF heeft andere selectie eisen dan de IJF. Denk bijvoorbeeld aan vormbehoud enz.
- Alleen judoka’s die genomineerd zijn, kunnen dus worden uitgezonden naar de OS. Wel kan een
judoka die
genomineerd is in een ander gewicht, waar natuurlijk wel een quotum plaats is gehaald,
gekwalificeerd
worden.”

3.6. Op 21 maart 2007 zijn de toernooiverdeling Heren en Categorie-indeling bekend gemaakt. [Y] is
ingedeeld in categorie 1. [Y] kan deelnemen aan alle kwalificatietoernooien en aan alle
trainingskampen en zit hiermee in het Olympisch kwalificatietraject.
“Categorie 1
In categorie 1 bevinden zich de sporters die op grond van hun prestaties op O.S. en/of WK
aangetoond hebben tot de absolute wereldtop te behoren. Ook kan de Technische Staf iemand in
categorie 1 plaatsen wanneer deze judoka uitzonderlijke resultaten behaald heeft tijdens (Super)
World Cups. De sporters in categorie 1 hebben het recht om in overleg met de centrale coach en de
Technische Staf hun wensen kenbaar te maken ten aanzien van het trainings- en
wedstrijdprogramma. Indien de TS akkoord gaat met dit opgestelde programma, en de financiële
middelen dit toe te laten, zal het programma conform de wens van de sporter worden uitgevoerd.”

[X] is ingedeeld in categorie 3. [X] kan deelnemen aan (enkele) (Super) World Cups om zichzelf te
ontwikkelen.
“Categorie 3
De sporters in categorie 3 hebben recht op uitzending naar 1 (super) World Cups.”

3.7. [X] heeft tijdens de Super World Cup te Rotterdam, gehouden op 29 en 30 september 2007, een
vijfde plaats behaald en daarmee voldaan aan de kwalificatie-eisen voor nominatie voor de
Olympische Spelen 2008.
3.8. In oktober 2007 – na de Super World Cup te Rotterdam – heeft de Technische Staf een
tussentijdse evaluatie verricht. De Technische Staf heeft besloten om [Y] in het kwalificatietraject te
laten. [X] werd voor een aantal toernooien ingedeeld.

3.9. Bij brief van 20 januari 2008 heeft de Judobond Nederland aan [X] het volgende, voor zover van
belang, meegedeeld:
“Namens het bestuur, de technische staf, de Nationale Topsport Commissie en de medewerkers van de
Judo Bond Nederland zijn wij verheugd je te feliciteren met je nominatie voor de Olympische Spelen
Beijing 2008.

Door het NOC*NSF-bestuur, de directie en de Chef de Mission voor Beijing 2008 zijn de prestaties in
2007 getoetst aan de in de normen en limieten vastgestelde afspraken en deze zijn gehonoreerd.
Namens hen ook gefeliciteerd!
(…)
Rest ons je heel veel succes te wensen het komende seizoen!” […]

3.10. [Y] heeft tijdens de Super World Cup te Parijs, gehouden op 9 en 10 februari 2008, een vijfde
plaats behaald en daarmee voldaan aan de kwalificatie-eisen voor nominatie voor de Olympische
Spelen 2008.

3.11. Bij besluit van 31 maart 2008 (verder te noemen het besluit) heeft de Nationale Topsport
Commissie (verder NTC te noemen) het volgende bepaald:
“Na drie vergaderingen en uw schriftelijk voorstel van 25 maart j.l. heeft de NTC in goed overleg
besloten tot een uitspraak te komen op het door u gedane voorstel betreffende de Olympische
aanwijzing in de + 100 kg klasse heren.
Uitspraak

[Y] heeft aan alle voorwaarden voldaan die uitzending naar de Olympische Spelen 2008
rechtvaardigen.

Een vijfde plaats bij de SWC Parijs 2008 = nominatie +vormbehoud voor de NOC/NSF
Een vijfde plaats bij de WC Wenen 2008 = vormbehoud NOC/NSF
Een achtste plaats op de EJU ranglijst 2008 = eis Internationale Judo Federatie

De Technische Staf heeft gewerkt conform de regels van 21 maart 2007, uitgangspunten en procedure
selecteren sporters Olympische Spelen 2008.” […]
4. Het geschil
4.1. [X] vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

Primair:
Judobond Nederland te veroordelen om het besluit om [Y] aan NOC*NSF voor te dragen als deelnemer
voor de Olympische Spelen 2008 in te trekken, althans aan dat besluit geen verdere uitvoering te
geven en zulks ook aan NOC*NSF te laten weten, en opnieuw een besluit te nemen dat [X] aan
NOC*NSF wordt voorgedragen om aan de Olympische Spelen deel te nemen;

Subsidiair:
Judobond Nederland te veroordelen om het besluit om [Y] aan NOC*NSF voor te dragen als deelnemer
voor de Olympische Spelen 2008 in te trekken, althans geen verdere uitvoering aan te geven en zulks
ook aan NOC*NSF te laten weten, en alsnog een nieuw besluit te nemen, zulks nadat in een
onderlinge wedstrijd en/of in een reeks van onderlinge wedstrijden tussen enerzijds [X] en anderzijds
[Y] wordt uitgemaakt wie zich kwalificeert voor een voordracht aan NOC*NSF voor deelname aan de
Olympische Spelen 2008;

meer subsidiair:
althans die voorziening te treffen die de voorzieningenrechter vermeent juist en billijk te zijn;

zowel primair, subisdiair als meer subsidiair:

te bepalen dat Judobond Nederland bij niet nakomen van het te wijzen vonnis een dwangsom
verbeurt van EUR 10.000,-- voor iedere dag dat Judobond Nederland nalatig is om aan het vonnis te
voldoen en voorts Judobond Nederland te veroordelen in de kosten van dit geding.

4.2. Judobond Nederland voert verweer, bij welk verweer [Y] zich heeft aangesloten. Op de stellingen
van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
5. De beoordeling
5.1. [X] legt aan zijn vordering ten grondslag dat de Judobond Nederland door het besluit te nemen
om [Y] voor te dragen aan NOC*NSF als deelnemer aan de Olympische Spelen fundamentele
rechtsbeginselen heeft geschonden en dat dit besluit in redelijkheid geen stand kan houden omdat
het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. [X] heeft zich er verder nog op
beroepen dat het besluit onrechtmatig jegens hem is.

5.2. [X] heeft daartoe aangevoerd dat hij nooit is aangemerkt als kandidaat voor deelname aan de
Olympische Spelen, terwijl de Judobond Nederland hem anders heeft doen geloven. De Judobond
Nederland heeft hem misleid en zij heeft niet transparant gehandeld.
[X] voert daarbij het volgende aan.
De Judobond Nederland heeft hem, mede namens het NOC*NSF-bestuur, de directie en de Chef de
Mission voor Beijing 2008, in een brief van 20 januari 2008 gefeliciteerd met zijn nominatie voor de
Olympische Spelen. Op de Website van de Judobond Nederland staan berichten die melding maken
van concurrentie tussen hem, [X], en van [Y]. In werkelijkheid had [Y] echter een beschermde status,
hetgeen noch aan hem, [X], noch aan zijn coach is meegedeeld. Op de door zijn sponsor, NL
Supporter, in een brief van 6 maart 2008 gestelde vraag op grond van welke criteria een afweging zou
worden gemaakt of [X] of zijn concurrent [Y] zou worden afgevaardigd naar de Olympische Spelen en
welke prestaties [X] nog zou moeten leveren, heeft de Judobond Nederland geen duidelijk antwoord
gegeven en evenmin meegedeeld dat de verwachtingen van [X] niet reëel waren.

5.3. [X] voert verder aan dat de Judobond Nederland in strijd met haar eigen reglement heeft
gehandeld door [Y] na de tweede evaluatie in oktober 2007 een beschermde status te geven, terwijl
hij op dat moment – anders dan [X] - niet aan de eis voor nominatie had voldaan. [X] stelt dat het
verlenen van een beschermde status in strijd is met het beleid binnen de Judobond Nederland. [X] legt
in dat verband over een brief van 5 juni 2007, die betrekking heeft op de selectie voor het WK in de
klasse tot
-60 kg, waarin is vermeld dat er binnen het beleid van de Judobond Nederland geen sprake is van een
beschermde status.

5.4. [X] erkent dat de Technische Staf een zekere vrijheid heeft bij de bepaling wie en wanneer wordt
voorgedragen voor deelname. Hij stelt echter dat de Technische Staf in dit geval - gezien het verschil
in prestaties – een onbegrijpelijke voordracht heeft gedaan en dat er sprake is van willekeur en strijd
met het gelijkheidsbeginsel. [X] wijst er in dit verband op dat twee van de vijf leden van de Technische
Staf betrokken zijn bij de sportschool waarvan ook [Y] deel uitmaakt en dat daarnaast de vader van
[Y] de voorzitter van de Technische Staf is, waardoor er -zo er al geen sprake is van vriendjespolitiek in ieder geval sprake is van belangenverstrengeling.

5.5. De Judobond Nederland betwist dat hij in redelijkheid niet tot de beslissing heeft kunnen komen
om [Y] voor te dragen voor deelname aan de Olympische Spelen.
Hij stelt dat hij het besluit heeft genomen in overeenstemming met de bepalingen van het reglement.

Op grond van het reglement heeft de NTC de vanuit het bondsbestuur gedelegeerde bevoegdheid om
de door de Technische Staf gedane voordracht te accorderen. De NTC bewaakt daarbij de toepassing
van de geldende regels. Het criterium dat voor selectie geldt is neergelegd in artikel 2.1 van het
reglement en is in die zin resultaatsgericht.

5.6. De Judobond Nederland betwist dat [Y] een beschermde status had. Hij wijst erop dat de
Technische Staf op 21 maart 2007 een memo heeft uitgevaardigd waarin de uitgangspunten en de
procedure voor het selecteren van de sporters voor de Olympische Spelen 2008 zijn neergelegd. Deze
memo, als ook de toernooi-indeling is aan alle centrale coaches, waaronder de coach van [X], [Z],
gestuurd. Noch [X], noch [Z] hebben bezwaren geuit met betrekking tot deze memo.
Op grond van de memo moet het [Z], en dus ook [X], duidelijk zijn geweest dat [X] in geen enkel
traject zat voor de Olympische Spelen.
Na de Super World Cup van Rotterdam (september 2007) is er in oktober 2007 een tussentijdse
evaluatie gemaakt. [X] kwam toen in aanmerking voor nominatie. Desondanks heeft de Technische
Staf toen besloten om [Y] in het Olympische kwalificatietraject te laten omdat hij nog steeds geacht
werd de meeste kans op een medaille te maken. [X] werd slechts voor een aantal toernooien
ingedeeld. [X] noch zijn coach hebben tegen die indeling bezwaar aangetekend of daarover vragen
gesteld.

5.7. Van misleiding van [X] kan geen sprake zijn, nu hij uit de wedstrijdindeling zonder meer kon
begrijpen dat hij niet in het Olympische kwalificatie traject was opgenomen.
Ook nadat [X] in januari 2008 was genomineerd, hebben de Judobond Nederland, de bondscoach, de
Technische Staf of de NTC geen mededelingen aan [X] of zijn coach gedaan waardoor de verwachting
gewekt kon worden dat [X] in concurrentie zou zijn met [Y]. De Judobond Nederland wijst er in dat
verband op dat de tekst van de Website niet onder verantwoordelijkheid van het bestuur of de
Technische Staf van de Judobond Nederland tot stand komt.

5.8. De Judobond Nederland betwist ook dat er sprake is van willekeur. De Technische Staf heeft in
maart 2008 unaniem besloten om [Y] voor te dragen voor deelname aan de Olympische Spelen. Deze
beslissing is daarop gebaseerd dat [Y] in de ogen van de bondscoach en de Technische Staf de
meeste kans op een medaille maakt. De vader van [Y] heeft niet aan deze besluitvorming
deelgenomen.
5.9. In het onderhavige kort geding moet vooropgesteld worden dat de Judobond Nederland en zijn
krachtens delegatie handelende onderdelen, in beginsel de autonomie hebben om het onderhavige
besluit te nemen en dat de gevraagde voorziening, die strekt tot intrekking, althans het terzijde
stellen van dit besluit, slechts gegeven kan worden indien - na marginale toetsing - geoordeeld wordt
dat het besluit evident en kennelijk onredelijk is.
5.10. Tussen partijen is niet in geschil dat de Technische Staf een voordracht doet met betrekking tot
aanwijzing voor deelname aan de Olympische Spelen, die door de NTC krachtens aan haar door het
bestuur van de Judobond Nederland gedelegeerde bevoegdheid, wordt geaccordeerd, waarbij de NTC
nagaat of de Technische Staf heeft gewerkt overeenkomstig de voor de selectie geldende regels.
5.11. [X] heeft ook niet bestreden dat die regels waren neergelegd in de memo van 21 maart 2007.
[X] heeft evenmin de inhoud van die regels zelf bestreden, zodat ervan uitgegaan moet worden dat
deze regels golden en nageleefd moesten worden. [X] heeft tenslotte niet ontkend dat de regels aan
hem, althans aan zijn coach ter kennis zijn gebracht.

5.12. De Technische Staf heef in overeenstemming met de regels in maart 2007 bepaald dat [Y]

toegelaten werd tot het Olympisch kwalificatietraject.
Vervolgens heeft de Technische Staf – zoals het memo aangeeft - na de Super World Cup in Rotterdam
in oktober 2007 de selectieprocedure opnieuw bekeken. De Technische Staf heeft toen besloten om
[Y] in het Olympisch kwalificatietraject te laten omdat hij het meest kans maakte op een medaille en
[X] niet in dat traject op te nemen.

5.13. Het feit dat [X] op 9/10 februari 2008 (World Cup Parijs), op 23/24 februari 2008 (Super World
Cup Hamburg) en op 1/2 maart 2008 (World Cup Praag) aanmerkelijk beter heeft gepresteerd dan [Y],
doet hem niet zonder meer in concurrentie treden met [Y]. Deze volgde immers het Olympisch
kwalificatietraject en [X] niet. [X] kon op die tijdstippen volgens de in de memo neergelegde – en aan
[X] bekende – regels, ook niet meer in het Olympisch kwalificatietraject opgenomen worden omdat
daarvoor volgens de in de memo neergelegde regeling, slechts bij de tussenevaluatie na de Super
World Cup in Rotterdam een mogelijkheid openstond. Deze regeling, die - zoals hiervoor al overwogen
– inhoudelijk niet door [X] is bestreden, kan op zich ook niet als onredelijk worden aangemerkt, omdat
zij geacht moet worden de strekking te hebben om de judoka’s die voor uitzending naar de
Olympische Spelen in aanmerking komen gedurende langere tijd de mogelijkheid te bieden om zich
voor te bereiden, zonder dat hun positie wordt bedreigd.
5.14. Aangenomen moet dus worden dat de Technische Staf volgens de regels heeft gehandeld door
bij de voordracht voor uitzending naar de Olympische Spelen de prestaties van [Y] in ogenschouw te
nemen en deze te toetsen aan het in het reglement neergelegde algemeen geldende criterium voor
selectie.

5.15. [X] beroept zich er echter op dat de Judobond Nederland hem misleid heeft en dat de Judobond
Nederland niet transparant heeft gehandeld. Hierover wordt het volgende overwogen.
[X] heeft niet aangevoerd dat hij niet begrepen had dat [Y] in maart 2007 was toegelaten tot het
Olympisch kwalificatietraject, zodat aangenomen moet worden dat hij daarvan op de hoogte was.
Met betrekking tot de situatie na de Super World Cup in Rotterdam stelt de Judobond Nederland dat
[X] had moeten begrijpen uit de hem, dan wel zijn coach, ter hand gestelde wedstrijdindeling dat hij,
[X], niet was toegevoegd aan het Olympisch kwalificatietraject en dat [Y] daarvan nog steeds deel
uitmaakte.
Op zich is aannemelijk dat [X] en zijn coach deze feiten uit de wedstrijdindeling hadden kunnen
afleiden, zodat niet gezegd kan worden dat [X] misleid is.
[X] en zijn coach hebben kennelijk niet begrepen dat zij na de Super World Cup in Rotterdam bij de
tussenevaluatie de mogelijkheid hadden om te bewerkstelligen dat [X] toegelaten zou worden tot het
Olympisch kwalificatietraject. Dit is echter een omstandigheid die voor rekening van [X] moet komen.
Wel kan [X] worden toegegeven dat de Technische Staf niet duidelijk heeft meegedeeld dat zijn
prestatie bij de Super World Cup in Rotterdam geen aanleiding vormde om hem tot het Olympisch
kwalificatietraject toe te laten. Dit lag wel in de rede omdat niet uitgesloten kan worden geacht dat [X]
tegen die beslissing protest had willen aantekenen en deze eventueel in rechte had willen
aanvechten. Deze nalatigheid kan er echter niet toe leiden dat op grond van redelijkheid en billijkheid
moet worden aangenomen dat [X] jegens [Y] in een concurrentiepositie stond of moest worden
gesteld. Dit kan evenmin worden aangenomen op grond van de felicitatiebrief van 20 januari 2008, die
(slechts) betrekking heeft op nominatie voor de Olympische Spelen, noch op de publicaties op de
website van de Judobond Nederland, die een overwegend journalistiek karakter hebben.
Ook het feit dat de Judobond Nederland NL Sporter geen duidelijk antwoord heeft gegeven op zijn
vraag waaraan [X] nog moest voldoen om voor uitzending naar de Olympische Spelen in aanmerking
te komen, noch het feit dat niet is meegedeeld dat de verwachting van [X] dat hij nog als kandidaat
voor uitzending in aanmerking kwam niet reëel was, kan tot een ander oordeel leiden.

5.16. De Technische Staf kon dus tot de voordracht van [Y] besluiten zonder de prestaties van deze

judoka te vergelijken met die van [X], althans niet kan worden gezegd dat een op deze wijze tot
stand gekomen voordracht evident en kennelijk onredelijk is.
5.17. [X] verwijt de Judobond Nederland verder dat het besluit op grond van willekeur tot stand is
gekomen omdat de voorzitter en een tweetal leden van de Technische Staf [Y] tengevolge van
vriendjespolitiek bewust hebben bevoordeeld, dan wel dat er sprake is van belangenverstrengeling bij
de besluitvorming, waardoor de voordracht in strijd met redelijkheid en billijkheid geacht moet worden.
[X] leidt daarbij uit het feit dat [Y] is voorgedragen ondanks zijn veel geringere prestaties, af, dat er
sprake is van vriendjespolitiek dan wel belangenverstrengeling.
5.18. Deze stelling van [X] moet reeds worden verworpen op grond van het feit dat aannemelijk is
geworden dat de Technische Staf overeenkomstig de regels van de memo heeft gehandeld. Daarbij
komt dat [X] niet heeft weersproken dat de vader van [Y] niet heeft meegestemd en dat de beslissing
door de overige leden van de Technische Staf unaniem is genomen. Hieruit volgt dat in ieder geval de
twee leden van de Technische Staf die geen speciale band met [Y] hebben, ook voor diens voordracht
hebben gestemd.
5.19. Het vorenstaande voert tot de slotsom dat het besluit van 31 maart 2008 van de NTC van de
Judobond Nederland om [Y] aan NOC*NSF voor te dragen als deelnemer aan de Olympische Spelen
2008, welk besluit gebaseerd is op de voordracht van de Technische Commissie, niet voor intrekking of
terzijde stelling in aanmerking komt. Hiermee komt de grondslag aan alle vorderingen te ontvallen,
zodat zij alle zullen worden afgewezen.
5.20. [Y] heeft zich aangesloten bij het door de Judobond Nederland gevoerde verweer, zodat de
beslissing ook jegens hem geldt.

5.21. [X] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten
aan de zijde van de Judobond Nederland worden begroot op:
- vast recht EUR 254,00
- salaris advocaat 816,00
Totaal EUR 1.070,00

De kosten aan de zijde van [Y] worden begroot op:
- vast recht EUR 254,00
- salaris advocaat EUR 816,00
Totaal EUR 1.070,00

6. De beslissing
De voorzieningenrechter

6.1. wijst de vorderingen af,
6.2. veroordeelt [X] in de proceskosten, aan de zijde van Judobond Nederland tot op heden begroot
op EUR 1.070,00,
6.3. veroordeelt [X] in de proceskosten, aan de zijde van [Y] tot op heden begroot op EUR 1.070,00,
6.4. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.A.M.E. van der Burg-van Geest en in het openbaar uitgesproken op
13 juni 2008.?
w.g. griffier w.g. rechter
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onduidelijkheid heeft laten bestaan over de vraag of de door haar voorgenomen
wijziging van de speelperiode betreffende de Eredivisie Gemengd Proftennis met
ingang van 2009 zou worden ingevoerd, is daarvoor ontoereikend.
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TENNISVERENIGING GROENEKAN,
gevestigd te Groenekan, gemeente De Bilt,
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gevestigd te Amersfoort,
verweerster,
advocaat mr. V.L.M.J. Boitelle.

Partijen zullen hierna Tennisvereniging Groenekan en KNLTB genoemd worden.

1. De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de conceptdagvaarding van Tennisvereniging Groenekan naar aanleiding waarvan
de KNLTB vrijwillig is verschenen,
- de producties 1 tot en met 20 van Tennisvereniging Groenekan,
- de producties 1 tot en met 3 van de KNLTB,
- de mondelinge behandeling van 3 november 2008,
- de pleitnota van Tennisvereniging Groenekan,
- de pleitnota van de KNLTB.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten
2.1. De KNLTB stelt zich ten doel de beoefening van het tennisspel en de ontwikkeling van de
tennissport in Nederland te bevorderen. Zij organiseert in dit verband jaarlijks verschillende soorten
competities, waaronder de competitie “Eredivisie Gemengd Proftennis”.

2.2. Tennisvereniging Groenekan is lid van de KNLTB en nam in 2008 deel aan de competitie “Eredivisie
Gemengd Proftennis”.
2.3. In de Eredivisie Gemengd Proftennis wordt gespeeld door acht ploegen die in één afdeling eerst
een halve competitie spelen. Daarna spelen de vier hoogst geëindigde ploegen in de zogenaamde
play-offs om het landskampioenschap.

2.4. De Eredivisie Gemengd Proftennis is de afgelopen vijfentwintig jaar gespeeld gedurende twee
aaneengesloten weken.
In 2007 heeft de KNLTB het plan opgevat om deze speelperiode te wijzigen in die zin dat deze
competitie in het vervolg op zeven zondagen zal worden gespeeld.

Diverse tennisverenigingen, onder wie Tennisvereniging Groenekan, hebben aan de KNLTB kenbaar
gemaakt daartegen bezwaar te hebben.
Tennisvereniging Groenekan heeft daartegen bezwaar omdat het voor haar uit financieel en
organisatorisch oogpunt niet mogelijk is om deze competitie op zeven zondagen te spelen.

2.5. Bij e-mailbericht van 15 juli 2007 heeft de voorzitter van de landelijke werkgroep competitie van
de KNLTB aan diverse tennisverenigingen, onder wie Tennisvereniging Groenekan, meegedeeld dat de
Eredivisie Gemengd Proftennis in 2008 in twee weken gespeeld zal gaan worden en dat voor 2009
een voorbehoud wordt gemaakt.
2.6. Bij e-mailbericht van 6 september 2007 heeft de manager wedstrijdtennis van de KNLTB aan
diverse tennisverenigingen, onder wie Tennisvereniging Groenekan, geschreven dat het streven erop
is gericht om vanaf 2009 de gemengde Eredivisie competitie gelijktijdig met alle overige
competitiesoorten, dus gedurende zeven speelweken, te laten plaatsvinden.
2.7. Bij brief van 27 februari 2008 heeft het bondsbestuurslid van de KNLTB, [bestuurslid], aan de
vertegenwoordigers van de Eredivisie Gemengd Proftennis 2008 meegedeeld dat de intentie er is om
in 2009 de Eredivisie competitie in twee weken te spelen.
2.8. Gedurende de competitie van de Eredivisie Gemengd Proftennis 2008 hebben de aan deze
competitie deelnemende clubs, onder wie Tennisvereniging Groenekan, geruchten opgevangen dat de
speelperiode in 2009 zeven zondagen zal zijn.
2.9. Bij brief van 19 mei 2008 hebben Tennisvereniging Groenekan en vijf andere tennisverenigingen
die deelnemen aan de Eredivisie Gemengd Proftennis 2008 aan de KNLTB meegedeeld dat zij vóór 22
mei 2008 een officieel standpunt van de KNLTB willen hebben over de speelperiode in 2009. Zij
hebben de KNLTB er daarbij op gewezen dat dit standpunt van belang is voor de wijze waarop de
komende play-offs zullen worden ingaan.

2.10. Bij e-mailbericht van 20 mei 2008 heeft de KNLTB aan de desbetreffende tennisverenigingen
laten weten dat zij op 29 mei 2008 zal reageren op de brief van
19 mei 2008.

2.11. Bij brief van 23 mei 2008 heeft Tennisvereniging Groenekan aan de KNLTB
bericht dat zij zich terugtrekt voor de op 7 en 8 juni 2008 te spelen play-offs omdat het onduidelijk is
hoe de competitieopzet Eredivisie Gemengd Proftennis voor 2009 en later er zal uitzien.

Naar aanleiding van deze brief heeft de Landelijke Commissie Wedstrijdtennis van de KNLTB (hierna te
noemen: “de LCW”) bij brief van 29 mei 2008 aan Tennisvereniging Groenekan – samengevat – bericht
dat:
- op grond van het bepaalde in artikel II-13 van het Competitiereglement (CR) het team van
Tennisvereniging Groenekan de laatste plaats inneemt in de landelijke competitie,
- het aantal winstpunten dat de andere zeven ploegen in de Eredivisie Gemengd Proftennis
tegen het team van de Tennisvereniging Groenekan hebben behaald, is komen te
vervallen,
- het team van de Tennisvereniging Groenekan voor de landelijke competitie van 2009
uitsluitend in de laagste klasse kan worden ingeschreven,

- op grond van het bepaalde in artikel III-02 lid 3 juncto lid 1 sub f Competitiereglement
2008 (CR) aan Tennisvereniging Groenekan een boete wordt opgelegd van EUR 454,00.

2.12. Bij e-mailbericht van 30 mei 2008 heeft de KNLTB aan de tennisverenigingen, onder wie
Tennisvereniging Groenekan, te kennen gegeven dat zij nog geen duidelijkheid kan geven over de
speelperiode in 2009.
2.13. Bij e-mailbericht van 3 juli 2008 heeft de KNLTB aan de tennisverenigingen, onder wie
Tennisvereniging Groenekan, bericht dat de speelperiode in de Eredivisie competitie gedurende de
periode 2009 – 2013 twee weken zal zijn.

2.14. Tennisvereniging Groenekan heeft de KNLTB vervolgens mondeling verzocht om haar toe te laten
tot de Eredivisie Gemengd Proftennis voor 2009.
De KNLTB heeft daarop aan Tennisvereniging Groenekan te kennen gegeven dat dit verzoek niet kan
worden gehonoreerd, maar dat indien Tennisvereniging Groenekan een schriftelijk dispensatie- dan
wel promotieverzoek indient het misschien wel mogelijk is dat Tennisvereniging Groenekan in 2009 in
de hoofdklasse kan uitkomen.

2.15. In het Competitiereglement 2008 is, voor zover van belang, het volgende bepaald:
II-13 Terugtrekking en uitsluiting van deelname

D 1. Een ploeg die voor of tijdens de competitie wordt teruggetrokken neemt in haar
afdeling de laatste plaats in. Het eventueel behaalde aantal winstpunten tegen deze
ploeg komt te vervallen.
Deze ploeg mag door haar vereniging in het volgende bondsjaar uitsluitend in de
laagste competitieklasse worden ingeschreven.

XII-01 Artikelen met dispensatie

P 1. De LCW kan van de volgende artikelen of onderdelen van artikelen dispensatie
verlenen:
II-13 lid 1 tweede alinea
(…)

XII-02 Verzoek om dispensatie
Een verzoek om dispensatie dient door de belanghebbende vereniging schriftelijk en met redenen
omkleed bij de LCW te worden ingediend.
3. Het geschil
3.1. Tennisvereniging Groenekan vordert dat de KNLTB bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, wordt
bevolen om Tennisvereniging Groenekan alsnog toe te laten tot de Eredivisie Gemengd Proftennis
2009, dit met veroordeling van de KNLTB in de proceskosten.
3.2. De KNLTB voert verweer.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling
4.1. Aan de orde is beantwoording van de vraag of de KNLTB kan worden verplicht om
Tennisvereniging Groenekan toe te laten tot de Eredivisie Gemengd Proftennis 2009.
Deze vraag wordt ontkennend beantwoord. Dit wordt als volgt gemotiveerd.

4.2. Tennisvereniging Groenekan is lid van de KNLTB. Op grond van haar lidmaatschap is zij gebonden
aan de reglementen van de KNLTB, waaronder het Competitiereglement 2008.
Tennisvereniging Groenekan heeft zich bij haar brief van 23 mei 2008 tijdens de competitie “Eredivisie
Gemengd Proftennis 2008” teruggetrokken.
Uit het in 2.15 geciteerde artikel II-13 van het Competitiereglement 2008 volgt dat een ploeg die voor
of tijdens de competitie wordt teruggetrokken in het volgende bondsjaar uitsluitend in de laagste
competitieklasse mag worden ingeschreven.

4.3. Tijdens de mondelinge behandeling heeft Tennisvereniging Groenekan, bij monde van de heer K.
Overvest, verklaard dat zij op het moment dat zij zich uit de competitie “Eredivisie Gemengd Proftennis
2008” terugtrok bekend was met deze regel en besefte dat zij vanwege haar terugtrekking in 2009
uitsluitend in de laagste competitieklasse zou kunnen uitkomen.
De KNLTB (de LCW) heeft in overeenstemming met artikel II-13 van het Competitiereglement 2008 aan
Tennisvereniging Groenekan meegedeeld dat Tennisvereniging Groenekan vanwege het terugtrekken
uit de play offs in het seizoen 2009 uitsluitend in de laagste competitieklasse kan worden
ingeschreven.

4.4. Feiten en omstandigheden die de conclusie kunnen dragen dat het – zoals Tennisvereniging
Groenekan stelt en de KNLTB betwist – in dit geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar is dat de KNLTB (de LCW) de in artikel II-13 van het Competitiereglement 2008
neergelegde regel toepast, zijn niet gebleken. Daarbij wordt het volgende in aanmerking genomen.
Er is geen omstandigheid gesteld of gebleken die de noodzakelijkheid van het terugtrekken uit de
competitie van Tennisvereniging Groenekan in mei 2008 aannemelijk maakt.
De door Tennisvereniging Groenekan in dit verband aangevoerde omstandigheid dat de KNLTB lange
tijd onduidelijkheid heeft laten bestaan over de vraag of de door haar voorgenomen wijziging van de
speelperiode betreffende de Eredivisie Gemengd Proftennis met ingang van 2009 zou worden
ingevoerd en heeft nagelaten daarover duidelijkheid te geven binnen de door, onder meer,
Tennisvereniging Groenekan bij brief van 19 mei 2008 gestelde termijn, is daarvoor ontoereikend.
Daarbij wordt in aanmerking genomen dat de andere aan de competitie deelnemende
tennisverenigingen die eveneens bezwaar hadden tegen de voorgenomen wijziging van de
speelperiode van 2009 en samen met Tennisvereniging Groenekan de in 2.9 genoemde brief van 19
mei 2008 hebben gestuurd, zich kennelijk niet genoodzaakt hebben gezien zich uit de competitie 2008
terug te trekken.

4.5. Voorts dient nog te worden beoordeeld of de KNLTB op grond van de dispensatiebepaling van
artikel XII-01 van het Competitiereglement 2008 verplicht is om Tennisvereniging Groenekan alsnog
toe te laten tot de Eredivisie Gemengd Proftennis 2009. Geconcludeerd wordt dat dit niet het geval is.
Daartoe is het volgende redengevend.

4.5.1. In het in 2.15 geciteerde artikel XII-01 van het Competitiereglement 2008 is bepaald dat de
LCW dispensatie kan verlenen van de in artikel II-13 van het Competitiereglement 2008 neergelegde
regel dat een ploeg die voor of tijdens de competitie wordt teruggetrokken in het volgende bondsjaar
uitsluitend in de laagste competitieklasse mag worden ingeschreven.
Uit de tekst van dit artikel en in het bijzonder de zinsnede “kan” volgt dat dit een discretionaire
bevoegd betreft. Dit betekent dat de LCW niet verplicht is om ten aanzien van bovengenoemde regel
dispensatie te verlenen. Het is dan ook in beginsel aan de LCW om te bepalen of zij in een
voorkomend geval dispensatie verleent of niet. De rechter kan slechts marginaal toetsen of de LCW in
redelijkheid tot haar beslissing met betrekking tot het al dan niet verlenen van dispensatie heeft
kunnen komen.

4.5.2. Uit artikel XII-02 van het Competitiereglement 2008 volgt dat een verzoek om dispensatie door
de belanghebbende vereniging schriftelijk en met redenen omkleed bij de LCW moet worden
ingediend. Dat Tennisvereniging Groenekan een schriftelijk en met redenen omkleed
dispensatieverzoek bij de LCW heeft ingediend is niet gebleken.
4.5.3. De KNLTB heeft tijdens de mondelinge behandeling opgemerkt dat Tennisvereniging Groenekan
dit verzoek nog steeds kan indienen, maar dat dit niet tot gevolg zal hebben dat Tennisvereniging
Groenekan in 2009 zal mogen meedoen aan de Eredivisie Gemengd Proftennis. Wel bestaat volgens
de KNLTB de mogelijkheid dat Tennisvereniging Groenekan in 2009 zal kunnen uitkomen in de
hoofdklasse.

4.5.4. Er zijn geen feiten en omstandigheden gebleken die de conclusie kunnen dragen dat de KNLTB
(de LCW) naar aanleiding van een schriftelijk en met redenen omkleed dispensatieverzoek van
Tennisvereniging Groenekan in redelijkheid niet zal kunnen besluiten dat Tennisvereniging Groenekan
in 2009 niet zal kunnen uitkomen in de Eredivisie Gemengd Proftennis, maar wel in de hoofdklasse.
Uit de dispensatiebepaling en de overige bepalingen in het Competitiereglement 2008 volgt niet dat
de LCW indien zij gebruik wil maken van haar bevoegdheid om dispensatie te verlenen, dient te
bepalen dat het teruggetrokken team weer in dezelfde klasse kan spelen als waarin zij op het
moment dat zij zich terugtrok speelde. Indien de LCW gebruik wil maken van haar bevoegdheid om
dispensatie te verlenen dan staat het haar vrij om in dat verband te beslissen dat het team dat zich
voor of tijdens de competitie heeft teruggetrokken uitkomt in een hogere competitieklasse dan de
laagste klasse. Dat dit het geval is, ligt besloten in de bepaling waarvan dispensatie wordt verleend,
te weten de bepaling dat een ploeg die voor of tijdens de competitie wordt teruggetrokken in het
volgende bondsjaar uitsluitend in de laagste competitieklasse mag worden ingeschreven.

4.6. Het voorgaande leidt ertoe dat de vordering van Tennisvereniging Groenekan zal worden
afgewezen.

4.7. Tennisvereniging Groenekan zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden
veroordeeld. De kosten aan de zijde van KNLTB worden begroot op:
- vast recht EUR 254,00
- overige kosten 0,00
- salaris procureur 816,00
Totaal EUR 1.070,00

5. De beslissing
De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,
5.2. veroordeelt Tennisvereniging Groenekan in de proceskosten, aan de zijde van KNLTB tot op heden
begroot op EUR 1.070,00,
5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. J.P. Killian en in het openbaar uitgesproken op 19 november 2008.?

ECLI:NL:RBUTR:2009:BH2750
Instantie

Rechtbank Utrecht

Datum uitspraak

11-02-2009

Datum publicatie

12-02-2009

Zaaknummer

248699 / HAZA 08-963

Rechtsgebieden

Civiel recht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie
Geschil tussen kanovaarder en Kanobond. Besluit van Slalomcommissie van NKB
genomen in strijd met eigen reglementen en derhalve nietig ex artikel 2:14 BW.
Gedeeltelijke toewijzing van vergoeding van ten gevolge van besluit geleden
schade. Verwijzing schadestaat afgewezen.
Wetsverwijzingen

Burgerlijk Wetboek Boek 2
Burgerlijk Wetboek Boek 2 14
Burgerlijk Wetboek Boek 6
Burgerlijk Wetboek Boek 6 162

Vindplaatsen

Rechtspraak.nl
NJF 2009, 243
JRV 2009, 332
JIN 2009/209
JOR 2009/103 met annotatie van G.J.C. Rensen

Uitspraak
vonnis
RECHTBANK UTRECHT

Sector handels- en familierecht
zaaknummer / rolnummer: 248699 / HA ZA 08-963
Vonnis van 11 februari 2009
in de zaak van

[eiser]
wonende te [woonplaats],
eiser,
advocaat mr. J.F.H. Jellinghaus,

tegen

de vereniging
NEDERLANDSE KANO BOND,
gevestigd te Nieuwegein,
gedaagde,
advocaat mr. M.C. Hoogendam.

Partijen zullen hierna [eiser] en de NKB genoemd worden.
1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het tussenvonnis van 8 juli 2008
- het proces-verbaal van comparitie van 12 november 2008.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.
2. De feiten
2.1. [eiser] is lid van de NKB. Vanaf 2001 maakt [eiser] deel uit van het nationale selectieteam voor
heren, onderdeel slalom. Dit team wordt jaarlijks door de Slalomcommissie van de NKB vastgesteld.
[eiser] was voor het seizoen 2007 door de Slalomcommissie als deelnemer geselecteerd.

2.2. Het bestuur van de NKB heeft conform artikel 12 van de statutaire bepalingen van de NKB, zoals
opgenomen in het Vademecum Onderdeel Wildwater en Afvaart, een
BondsWildwaterWedstrijdCommissie (voorloper van de Slalomcommissie) ingesteld en daartoe een
reglement vastgesteld, dat – voor zover relevant – als volgt bepaalt:
(..)
4. De BWWC is bevoegd tot:
Het samenstellen van de ‘nationale selectie’;
(..)
Het afvaardigen van wedstrijdvaarders naar (internationale) wildwaterwedstrijden.

2.3. Bij e-mailbericht van 21 juni 2007 (hierna: het besluit) heeft de voorzitter van de Slalomcommissie
aan [eiser] - voor zover relevant - als volgt bericht.

“Jouw gedrag zoals getoond tijdens het afgelopen Europees kampioenschap is voor onze commissie
onaanvaardbaar.
(..)
Wij kunnen hier helaas geen andere conclusie aan verbinden dat jij niet met onze coach wenst te
communiceren.
(..)
Wij zijn van mening dat jij het begrip topsport niet meer serieus neemt en dat jouw misplaatste
gedrag een uiterst negatieve invloed heeft op de prestaties van de overige selectie leden.

Wij kunnen en wensen dit niet langer te tolereren omdat het naar onze mening al lang niet meer om
een incident gaat doch om een structurele en bewust door jou gekozen houding ten opzichte van
onze commissie en de bondscoach.
Helaas moeten wij jou dan ook meedelen dat jij met onmiddellijke ingang geen deel meer uitmaakt
van de nationale selectie.”

2.4. De statuten van de NKB bepalen - voor zover relevant - als volgt:

Artikel 7 Rechtspraak
1.a Aan de tuchtrechtspraak van de bond zijn alle leden onderworpen, alsmede alle in artikel 6 lid 3
bedoelde personen (leden van verenigingen).
b. In het algemeen zal strafbaar zijn handelen of nalaten in strijd met statuten, reglementen,
wedstrijdbepalingen en/of besluiten van organen van de bond, of waardoor de belangen van de bond
of van de kanosport in al haar verschijningsvormen, worden geschaad.
2.a. De tuchtcommissie en de commissies van beroep van de bond zijn bevoegd om, in geval van
overtredingen als bedoeld in lid 1 onder b, de aan de in lid 1a. bedoelde leden en personen, de
volgende straffen op te leggen:
1. berisping;
2. tuchtrechtelijke boetes;
3. schorsing;
4. overige boetes;
5. Het tijdelijk of definitief ontzeggen van het recht tot het uitoefenen van één of meer functies in de
bond en/of het recht tot het deelnemen aan evenementen en/of bepaalde activiteiten;
6. ontzetting (royement).
(..)
5.d Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te
gaan bij de desbetreffende commissie van beroep. Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep is het lid geschorst, met dien verstande dat het betrokken lid voor het voeren van verweer
toegang heeft tot de desbetreffende commissievergadering en bevoegd is aldaar het woord te
voeren. Het betrokken lid is tevens bevoegd zich in bedoelde vergadering door een raadsman te doen
bijstaan.
6.a. Met uitzondering van overtredingen of geschillen die ingevolge het bepaalde in de leden 1 tot en
met 3 van dit artikel aan de daarin genoemde commissies (tuchtcommissie en beroepscommissie)
respectievelijk krachtens het bepaalde in lid 7 van dit artikel aan de reglementscommissie moeten
worden voorgelegd, worden geschillen tussen organen en leden van de bond en tussen leden van de
bond onderling, voor zover deze samenhangen met de beoefening van de kanosport in de ruimste zin
des woords, met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, zulks met inachtneming
van het daartoe in een afzonderlijk reglement bepaalde.

2.5. [eiser] heeft tegen het besluit op 6 juli 2007 een klaagschrift ingediend bij de tuchtcommissie van
de NKB. Bij besluit van 28 juli 2007 is de klacht van [eiser] door de Tuchtcommissie ongegrond
verklaard. [eiser] is voorafgaand aan laatstgenoemd besluit niet door de Tuchtcommissie gehoord.
2.6. [eiser] is op 27 augustus 2007 tegen het besluit van de Tuchtcommissie in beroep gegaan bij de
Commissie van Beroep van de NKB.

3. Het geschil

3.1. [eiser] vordert samengevat – en voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1. te verklaren voor recht dat het besluit van de Slalomcommissie van de NKB d.d. 21 juni 2007 nietig
is althans dat besluit te vernietigen;
2. te verklaren voor recht dat de NKB onrechtmatig jegens [eiser] heeft gehandeld door een besluit te
nemen dat nietig, althans vernietigbaar is;
3. te verklaren voor recht dat de NKB onrechtmatig jegens [eiser] heeft gehandeld door in het kort
geding tussen partijen d.d. 26 februari 2008 niet juist danwel niet in de procedure te verschijnen;
4. de NKB te veroordelen tot betaling van een bedrag ad EUR 15.221,69 te vermeerderen met
wettelijke rente;
5. de NKB te veroordelen tot betaling van schadevergoeding aan [eiser], nader op te maken bij staat
6. met veroordeling van de NKB in de proceskosten.

3.2. De NKB voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader
ingegaan.
4. De beoordeling
4.1. [eiser] stelt primair dat op grond van artikel 7 lid 2 sub a onder 5 van de statuten de
Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep bevoegd zijn om een lid deelname aan evenementen te
ontzeggen, en derhalve niet de Slalomcommissie, zoals is gebeurd, zodat het besluit nietig is
ingevolge het bepaalde in artikel 2:14 Burgerlijk Wetboek (hierna BW).
4.2. De NKB heeft betwist dat er sprake is van een nietig besluit in de zin van artikel 2:14 BW. Zij stelt
daartoe onder meer dat de Slalomcommissie wel degelijk bevoegd was tot het nemen van het besluit,
aangezien zij bij uitsluiting bevoegd is tot het afvaardigen van wedstrijdvaarders en dit besluit niet
kan worden gekwalificeerd als een tuchtrechtelijke straf.
4.3. De rechtbank kan de NKB niet volgen in haar verweer. Blijkens de tekst van het door de NKB
vastgestelde reglement (zie r.o. 2.2) is de Slalomcommissie weliswaar bevoegd tot het samenstellen
van de selectie, maar deze strekt zich niet mede uit tot het verwijderen van eenmaal geselecteerde
deelnemers, althans niet op grond van gedragingen zoals die [eiser] worden verweten (zie r.o. 2.3.).
Wellicht is dit anders indien de Slalomcommissie een deelnemer verwijdert op grond van diens
sportieve prestaties, maar daarvan is i.c. geen sprake. Uit de tekst van het besluit blijkt immers dat de
reden van het besluit was gelegen in de houding en het gedrag van [eiser], zodat het besluit een
tuchtrechtelijk karakter heeft. Nu aan de Slalomcommissie geen bevoegdheid is toegekend om een
eenmaal geselecteerde deelnemer op de door de NKB gestelde gronden uit de selectie te verwijderen
is dat laatste – conform de statuten van de NKB – uitsluitend mogelijk middels een schorsing of een
tijdelijke ontzegging overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 sub 2a van deze statuten (zie r.o. 2.4).
Deze bevoegdheid is toegekend aan de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep van de NKB. Dit
betekent dat de Slalomcommissie niet bevoegd was tot het nemen van het besluit.
4.4. Uit het vorenstaande volgt dat het besluit van de Slalomcommissie is genomen in strijd met haar
reglementen, zodat dit besluit nietig is in de zin van artikel 2:14 BW. De stelling van NKB dat het
besluit door haar bestuur is bekrachtigd kan haar niet baten, aangezien gesteld noch gebleken is dat
dit door het bevoegde orgaan, i.c. de Tuchtcommissie, is gebeurd zodat niet sprake is van een
rechtsgeldige bekrachtiging ex artikel 2:14 lid 2 BW . De primaire vordering van [eiser] zal derhalve
worden toegewezen.
4.5. [eiser] vordert te verklaren voor recht dat de NKB door het nemen van het besluit onrechtmatig
jegens hem heeft gehandeld. De NKB heeft dit niet gemotiveerd betwist. De rechtbank is van oordeel
dat het nietige besluit ten opzichte van [eiser] een onrechtmatige daad oplevert, en de NKB in

beginsel aansprakelijk is voor de door [eiser] dientengevolge geleden schade.
4.6. Ten aanzien van deze schade heeft [eiser] gesteld dat die bestaat uit enerzijds uit a) gederfde
inkomsten vanwege het niet verkrijgen van de A-status, b) reputatieschade en c) (immateriële) schade
vanwege het niet hebben kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen van 2008 en de WK en de
World Cup wedstrijden. De rechtbank zal deze vorderingen afzonderlijk behandelen.

Ad a)
4.7. [eiser] onderbouwt zijn vordering door te stellen dat hij ten gevolge van de door hem geleverde
prestaties in aanmerking kwam voor een A-status tot en met februari 2009. Hij stelt voorts dat hij als
gevolg van het besluit de A-status van het NOC*NSF heeft moeten ontberen, hetgeen ertoe heeft
geleid dat hij een vergoeding van in totaal EUR 13,456,59 is misgelopen bestaande uit een
maandelijks stipendium en een (na verrekening resterende) onkostenvergoeding. De NKB heeft zich
tegen deze vordering verweerd door te stellen dat er geen sprake is van enig causaal verband tussen
de schadeveroorzakende gedraging (het besluit) en de gestelde schade. De NKB onderbouwt dit door
te stellen dat de beslissing tot het al dan niet verkrijgen van de A-status afhankelijk is van de
inspanningen van de deelnemer en uitsluitend genomen wordt door de topsportcoördinator van het
NOC*NSF, zodat dit geen verband houdt met het besluit van de Slalomcommissie. Voorts is er sprake
van eigen schuld aan de zijde van [eiser], aldus de NKB. [eiser] heeft vervolgens ter comparitie van
partijen gesteld dat hij reeds vanwege diens enkele verwijdering uit de selectie geen A-status heeft
kunnen verkrijgen. Dit heeft de NKB niet betwist. Evenmin is door de NKB gemotiveerd betwist dat
[eiser], gezien zijn prestaties, in aanmerking zou zijn gekomen voor de A-status. De rechtbank neemt
derhalve als vaststaand aan dat met het besluit van de Slalomcommissie de weg naar de A-status,
ongeacht diens verdere inspanningen, voor [eiser] was afgesloten, alsmede dat [eiser] gezien zijn
prestaties in aanmerking zou zijn gekomen voor de A-status. Dit betekent dat de door [eiser] geleden
schade bestaande uit het niet verkrijgen van een stipendium en onkostenvergoeding behorende bij
de A-status - waarvan de hoogte niet door de NKB is betwist -, tot het bedrag ad EUR 13.456,59 voor
toewijzing vatbaar is.

Ad b).
4.8. [eiser] stelt tot een bedrag ad EUR 1.000,= reputatieschade te hebben geleden als gevolg van
het besluit. [eiser] heeft onvoldoende gesteld om een bedrag aan - kennelijk - immateriële
schadevergoeding toe te kennen. In het bijzonder heeft [eiser] nagelaten feiten en omstandigheden
te stellen waaruit afgeleid kan worden dat deze schade het gevolg is van het besluit.

Ad c).
4.9. [eiser] vordert (immateriële) schadevergoeding vanwege het niet hebben kunnen deelnemen aan
de Olympische Spelen, het WK en de World Cup wedstrijden, nader op te maken bij staat. De NKB
heeft het bestaan van enig causaal verband tussen de verweten gedraging (het besluit) en de schade
betwist. [eiser] had sportief gezien de kans om zich te kunnen kwalificeren voor de Olympische
Spelen, maar zijn 45ste plek op het EK in 2008 was onvoldoende voor deze kwalificatie, aldus de NKB.
[eiser] heeft hier vervolgens op gereageerd door te stellen dat hij weliswaar in 2008 weer in de
nationale selectie was opgenomen maar dat dit niet wegneemt dat hij in 2007 minder wedstrijden
heeft kunnen varen. De rechtbank is van oordeel dat het - gezien de gemotiveerde betwisting door de
NKB - op de weg van [eiser] had gelegen om voldoende feiten en omstandigheden te stellen op grond
waarvan de rechtbank tot het oordeel had kunnen komen dat de Olympische, WK-en World Cup
ambities van [eiser] de das om zijn gedaan door het besluit van de Slalomcommissie en dat hij
daardoor (immateriële) schade heeft geleden. Nu [eiser] dat heeft nagelaten, en deze vordering
voorts op geen enkele wijze heeft geconcretiseerd (anders dan door te stellen dat er sprake is van
gederfde levensvreugde en carrièreperspectieven) heeft hij onvoldoende aannemelijk gemaakt dat hij
vergoedbare (immateriële) schade heeft geleden ten gevolge van het besluit, zodat de rechtbank de

vordering tot verwijzing naar de schadestaatprocedure zal afwijzen.

4.10. Ten slotte vordert [eiser] te verklaren voor recht dat de NKB onrechtmatig jegens hem heeft
gehandeld door niet juist vertegenwoordigd ter kort geding zitting te verschijnen, waardoor hij schade
heeft geleden, waarvan hij thans vergoeding vordert. Hij stelt daartoe dat de NKB ten gevolge van
een beroepsfout van haar gemachtigde niet juist ter zitting is verschenen, hetgeen heeft geleid tot
een verstekvonnis dat later door de NKB is gezuiverd, waardoor hij tweemaal reis –en verblijfkosten
heeft moeten maken en waardoor hij schade heeft geleden tot een bedrag van EUR 768,10. De NKB
heeft gesteld dat de reis- en verblijfkosten worden geacht te zijn vervat in de
proceskostenveroordeling. De rechtbank kan de NKB niet volgen in deze stelling aangezien, zonder
nadere motivering die ontbreekt, niet valt in te zien dat deze kosten worden gedekt door een
proceskostenveroordeling. Nu de NKB de stellingen van [eiser] voor het overige niet heeft betwist zal
de rechtbank de gevorderde verklaring voor recht alsmede schadevergoeding op hierna te bepalen
wijze toewijzen.

4.11. De NKB zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden
veroordeeld. De kosten aan de zijde van [eiser] worden begroot op, te voldoen aan de griffier:
- dagvaarding EUR 85,44
- overige explootkosten 0,00
- betaald vast recht 335,00
- in debet gesteld vast recht 0,00
- getuigenkosten 0,00
- deskundigen 0,00
- overige kosten 0,00
- salaris advocaat 904,00 (2,0 punten × tarief EUR 452,00)
Totaal EUR 1.324,44

5. De beslissing
De rechtbank
5.1. verklaart voor recht dat het besluit van de Slalomcommissie d.d. 21 juni 2007 nietig is;
5.2. verklaart voor recht dat de NKB met het nemen van het besluit door de Slalomcommissie van 21
juni 2007 onrechtmatig jegens [eiser] heeft gehandeld;
5.3. veroordeelt de NKB om aan [eiser] te betalen een bedrag van EUR 14.224,69
(veertienduizendtweehonderdvierentwintig euro en negenenzestig eurocent), vermeerderd met de
wettelijke rente als bedoeld in art. 6: 119 BW over het toegewezen bedrag vanaf 29 april 2008 tot de
dag van volledige betaling,
5.4. veroordeelt de NKB in de proceskosten, aan de zijde van [eiser] tot op heden begroot op EUR
1.324,44,
5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
5.6. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.A. Messer en in het openbaar uitgesproken op 11 februari 2009.?

w.g. griffier w.g. rechter

ECLI:NL:RBUTR:2009:BI3146
Instantie

Rechtbank Utrecht

Datum uitspraak

29-04-2009

Datum publicatie

07-05-2009

Zaaknummer

266622 / KG ZA 09-436

Rechtsgebieden

Civiel recht

Bijzondere kenmerken Kort geding
Inhoudsindicatie
Rechtspersonenrecht. Eiseres is een karateka en is lid van de vereniging Karate-do
Bond Nederland (KBN). Zij behoort tot de Nationale selectie van de KBN. Het
bestuur van de KBN heeft besloten niet eiseres, maar een ander selectielid af te
vaardigen naar de Europese Kampioenschappen (EK) te Zagreb. Eiseres vordert
dat de KBN dat besluit intrekt en in een nieuw besluit eiseres afvaardigt naar de
EK. Hoewel aan het bestuur van de KBN beleidsvrijheid toekomt, wordt de
vordering toegewezen. De grond daarvoor is dat (i) het genomen besluit in strijd is
met de redelijkheid en de billijkheid die volgens art. 2:15 BW zijn vereist, en (ii) het
vervallen van dat besluit meebrengt dat geen andere mogelijkheid overblijft dan het
afvaardigen van eiseres.
Wetsverwijzingen

Burgerlijk Wetboek Boek 2
Burgerlijk Wetboek Boek 2 15

Vindplaatsen

Rechtspraak.nl
JRV 2009, 570
JIN 2009/449
JOR 2009/217 met annotatie van G.J.C. Rensen

Uitspraak
vonnis
RECHTBANK UTRECHT

Sector handels- en familierecht
zaaknummer / rolnummer: 266622 / KG ZA 09-436
Vonnis in kort geding van 29 april 2009
in de zaak van

[eiseres],
wonende te [woonplaats],
eiseres,

advocaat mr. D.H.S. Donk te Amsterdam,

tegen

de vereniging
KARATE-DO BOND NEDERLAND,
gevestigd te Utrecht,
gedaagde,
advocaat mr. F.C. Kollen te Bussum.

Partijen zullen hierna [eiseres] en de KBN genoemd worden.
1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding
- de mondelinge behandeling
- pleitnota en producties van [eiseres]
- pleitnota en producties van de KBN.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.
1.3. Wegens de spoedeisendheid van de zaak is op 29 april 2009 een verkort vonnis gewezen, waarin
alleen de beslissing was vermeld. Op diezelfde dag is aan partijen een aanvulling op dat verkorte
vonnis verstrekt, waarin de kern van de motivering van de beslissing was vermeld. Het onderstaande
vormt de uitwerking van dat verkorte vonnis en de aanvulling daarop.
2. De feiten
2.1. [eiseres] beoefent de karatesport, onderdeel kata. Zij is lid van de KBN en behoort tot de
Nationale selectie Kata van de KBN. Tot deze selectie behoort ook [A.], hierna te noemen: [A.].
2.2. Voor de leden van de Nationale selectie geldt een puntensysteem, waarbij voor nader
omschreven wedstrijden en trainingen bepaalde punten worden toegekend aan het selectielid dat
aan een wedstrijd of training heeft deelgenomen. De KBN bepaalt met name aan de hand van de
behaalde punten wie van de selectieleden naar wedstrijden zoals de Wereldkampioenschappen of de
Europese kampioenschappen wordt afgevaardigd.
2.3. Van 8 tot 10 mei 2009 worden te Zagreb, Kroatië, de Europese kampioenschappen (EK)
gehouden.
2.4. Via het internet heeft [eiseres] vernomen, dat de KBN heeft besloten [A.] naar de EK af te
vaardigen.
2.5. Bij brief van 1 april 2009 (abusievelijk gedateerd 1 april 2008) heeft [eiseres] bij het bestuur van
de KBN een klacht ingediend tegen het besluit om [A.] naar de EK af te vaardigen.
3. Het geschil

3.1. [eiseres] vordert – samengevat – dat de KBN op straffe van verbeurte van een dwangsom wordt
veroordeeld:
* primair (i) om het besluit [A.] af te vaardigen naar de EK, in te trekken dan wel daaraan geen
uitvoering te geven, en dit aan de organisatie van de EK mee te delen, alsmede (ii) om een nieuw
besluit te nemen, dat inhoudt dat [eiseres] naar de EK wordt afgevaardigd;
dan wel
* subsidiair om het besluit [A.] af te vaardigen naar de EK, in te trekken en zo nodig een besluit te
nemen dat inhoudt dat in één of meer onderlinge wedstrijden tussen [eiseres] en [A.] wordt
uitgemaakt wie van hen door de KBN naar de EK zal worden afgevaardigd.

Het meer subsidiaire onderdeel strekt tot het geven van een juiste en billijke voorziening, doch dit
onderdeel kan buiten beschouwing blijven, nu het te onbepaald is en de voorzieningenrechter ook
zonder een daartoe strekkende vordering tot het geven van een zodanige voorziening bevoegd is.
3.2. De KBN voert verweer.
3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4. De beoordeling
4.1. Vooropgesteld moet worden dat een voorziening in kort geding naar zijn aard een voorlopig
karakter heeft. Gelet echter op de inhoud van het gevorderde en het feit dat de EK reeds op korte
termijn, te weten van 8 tot 10 mei a.s., worden gehouden, komt de vordering neer op een vrijwel
definitieve voorziening. Een dergelijke voorziening kan in kort geding wel worden gegeven, doch
vereist is dan dat het hoogstwaarschijnlijk is dat de voorziening ook in een eventuele
bodemprocedure zal worden toegewezen.

4.2. Het geschil van partijen betreft de vraag of de KBN ten onrechte het besluit heeft genomen [A.]
naar de EK af te vaardigen en, zo ja, of de KBN kan worden verplicht dat besluit te herzien en een
nieuw besluit nemen, waarbij [eiseres] naar de EK wordt afgevaardigd.
Volgens [eiseres] heeft de KBN fouten gemaakt bij het berekenen van de punten die aan haarzelf en
aan [A.] voor de diverse wedstrijden en trainingen zijn toegekend, waardoor [A.] volgens die
berekening ten onrechte op een hoger puntentotaal zou zijn uitgekomen dan zijzelf. Naar zij stelt,
komt bij een juiste berekening haar eigen puntentotaal aanmerkelijk hoger uit dan dat van [A.], en
moet de KBN op die grond haar, [eiseres], naar de EK afvaardigen.
Volgens de KBN is de door de KBN opgestelde puntenberekening bepalend en kan niet van een eigen
berekening van een lid worden uitgegaan. Bovendien is het besluit tot afvaardiging van [A.] niet alleen
gebaseerd op de puntentelling, maar ook op andere criteria, aldus de KBN. Voorts beroept de KBN zich
erop, dat zij niet kan worden verplicht tot het intrekken van het bestreden besluit, dat door het
bestuur is genomen, en ook niet tot het nemen van een besluit met een voorgeschreven inhoud.

4.3. Overwogen wordt dat het besluit om [A.] af te vaardigen, door het bestuur van de KBN is
genomen, zodat het gaat om een besluit van een orgaan van een rechtspersoon. Een dergelijk besluit
kan door de rechter slechts marginaal worden getoetst, dat wil zeggen dat slechts beoordeeld kan
worden of het bestuur van de KBN in redelijkheid tot dit besluit heeft kunnen komen. Volgens artikel
2:15 Burgerlijk Wetboek is een besluit dat in strijd is met de redelijkheid en de billijkheid waarnaar het
bestuur van de KBN zich behoort te gedragen, vernietigbaar en kan een dergelijk besluit
desgevorderd door de rechter worden vernietigd.
4.4. Voor de beoordeling van het besluit is allereerst de puntentelling van belang. Daarbij kan, gezien

de hierna volgende overwegingen, buiten beschouwing blijven dat ter zitting is gebleken dat er
onduidelijkheid bestaat over de versie van het puntensysteem die op de toekenning van de punten
van toepassing is. Ook kan buiten beschouwing blijven dat volgens de puntentelling van de KBN –
door de KBN overgelegd als productie 4 – twee andere leden een hoger puntentotaal hadden behaald
dan [eiseres] (vermeld als [B.]) en [A.], nu deze andere leden volgens de eigen stelling van de KBN
niet voor deelname aan de EK in aanmerking konden of wilden komen.
4.5. Uitgaande van de puntentelling van de KBN geldt voor [A.] een puntentotaal van 185 en voor
[eiseres] een puntentotaal van 180.
4.6. Voor [A.] geldt echter dat de KBN ter zitting heeft erkend dat in die puntentelling ten onrechte aan
[A.] 5 punten zijn toegekend voor een centrale training (CT) waaraan [A.] niet had deelgenomen. Het
puntentotaal van [A.] kan derhalve in elk geval – wat er ook zij van andere punten, die volgens
[eiseres] ten onrechte aan [A.] zouden zijn toegekend – niet méér dan 180 bedragen.
4.7. Voor [eiseres] geldt dat de KBN aan [eiseres] ten onrechte geen punten voor haar deelname aan
de Heijoshin Cup heeft toegekend. Blijkens het overgelegde e-mail-bericht van 9 november 2008 was
aan [eiseres] onvoorwaardelijk toestemming verleend voor die deelname. Volgens [eiseres] had zij
daarvoor 35 punten moeten krijgen, omdat zij de 1e plaats had behaald (30 punten plus 5
bonuspunten). De KBN heeft dat aantal punten op zich zelf niet betwist, doch heeft gesteld dat aan
die wedstrijd onvoldoende (internationaal) belang toekwam om daarvoor punten te kunnen
toekennen. De KBN heeft deze stelling echter niet nader onderbouwd, hoewel dat op haar weg had
gelegen. Bovendien had de KBN bij het verlenen van toestemming aan [eiseres] dienen te melden, dat
zij voor die deelname geen punten kon scoren. Het puntentotaal van [eiseres] moet dan in elk geval –
wat er ook zij van andere punten, die volgens [eiseres] ten onrechte niet aan haar zijn toegekend –
minstens 215 bedragen.
4.8. Het totaal van [eiseres] komt aldus in elk geval 35 punten hoger uit dan dat van [A.]. Nu volgens
de KBN slechts één selectielid naar de EK kan worden afgevaardigd, betrof het besluit van de KBN dus
enkel de vraag of [eiseres] dan wel [A.] daarvoor moest worden aangewezen. De beleidsvrijheid die
aan het bestuur van de KBN toekomt, brengt weliswaar mee dat het bestuur ondanks het hogere
puntentotaal van [eiseres] toch kan besluiten om [A.] af te vaardigen, maar de redelijkheid en de
billijkheid die het bestuur in acht behoort te nemen, vereisen dan dat het bestuur voor dat besluit een
deugdelijke motivering geeft.
4.9. Aan die eis is niet voldaan. Volgens de KBN was het besluit van het bestuur gebaseerd op het
advies van de technisch adviseur. Gesteld noch gebleken is dat het bestuur dan wel de technisch
adviseur op enig moment heeft gemotiveerd waarom aan [A.] de voorkeur moest worden gegeven.
Eerst na de klacht van [eiseres] heeft de KBN bij brief van 20 april 2009 gewezen op “criteria zoals
technisch niveau en vormbehoud”, die naast de puntentelling van belang zouden zijn geweest. Die
enkele opmerking kan niet gelden als de vereiste motivering, nu de de KBN daarbij verder niets heeft
gesteld of overgelegd, waaruit zou kunnen blijken op welke wijze die criteria ten aanzien van de beide
kandidaten in relatie tot elkaar zijn beoordeeld en afgewogen en hoe die afweging ertoe heeft geleid,
dat aan [A.] ondanks haar lagere puntentotaal de voorkeur is gegeven. Hetzelfde geldt voor de
criteria die de KBN ter zitting nog heeft genoemd als criteria waarop [A.] beter zou hebben gescoord
dan [eiseres]. Overigens zijn die betere scores op diverse punten door [eiseres] gemotiveerd
weersproken.
4.10. Uit de voorgaande overwegingen volgt dat het besluit om [A.] naar de EK af te vaardigen naar
voorlopig oordeel in strijd is met de vereiste redelijkheid en billijkheid. Gelet op de gronden waarop dit
oordeel is gebaseerd, valt met een hoge mate van waarschijnlijkheid te verwachten, dat ook de
bodemrechter desgevraagd tot dat oordeel zal komen en het besluit, indien gevorderd, op die grond
zal vernietigen. Het is dan verantwoord om thans reeds, vooruitlopend op het eventuele oordeel van
de bodemrechter, een voorziening te geven waardoor aan dat besluit de werking wordt ontnomen.

4.11. De aan de KBN toekomende beleidsvrijheid staat er voorts in de gegeven omstandigheden niet
aan in de weg, dat ook een verder strekkende voorziening wordt gegeven, te weten dat aan de KBN –
zoals primair gevorderd – wordt opgelegd dat zij het besluit moet intrekken en in een nieuw besluit
[eiseres] moet afvaardigen. Het gaat immers om een gebonden beslissing, nu (i) reeds iemand voor
afvaardiging naar de EK is aangewezen en het de KBN derhalve niet meer vrijstaat om alsnog van een
afvaardiging af te zien, en (ii) hiervoor onder 4.4 en 4.10 is overwogen en geoordeeld dat enkel [A.]
en [eiseres] voor afvaardiging in aanmerking komen en ten onrechte is besloten tot afvaardiging van
[A.].
4.12. Het primaire onderdeel van de vordering is derhalve voor toewijzing vatbaar. Het subsidiaire
onderdeel behoeft geen bespreking meer.
4.13. Voor de gevorderde dwangsom geldt dat redelijkerwijze aan de KBN de hierna te bepalen
termijn moet worden gegund, alvorens de dwangsom wordt verbeurd. Voorts kan de dwangsom pas
na de betekening van dit vonnis worden verbeurd. Verder dient de dwangsom redelijkerwijze aan het
hierna te bepalen maximum te worden gebonden.
4.14. De gevorderde uitvoerbaarverklaring op de minuut dient te worden afgewezen, nu [eiseres]
daarbij geen belang heeft, aangezien onmiddellijk na de uitspraak van dit vonnis de grosse ervan voor
haar beschikbaar zal zijn.
4.15. De vordering zal derhalve op de hierna te bepalen wijze worden toegewezen.

4.16. De KBN zal, als de in het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten worden veroordeeld.
De kosten aan de zijde van [eiseres] worden begroot op:
- dagvaarding EUR 85,98
- vast recht -- 262,00
- salaris procureur -- 816,00
Totaal EUR 1.163,98

DE BESLISSING
De voorzieningenrechter

a) veroordeelt de KBN om binnen twee dagen na de dag van betekening:
(i) het besluit om [A.] af te vaardigen als deelneemster aan de Europese Kampioenschappen (EK) te
Zagreb, in te trekken en dit aan de organisatie van de EK mede te delen;
(ii) een nieuw besluit te nemen, inhoudende dat [eiseres] door de KBN wordt afgevaardigd als
deelneemster aan de EK te Zagreb;

b) bepaalt dat de KBN een dwangsom verbeurt van EUR 10.000,-- voor iedere dag dat zij in gebreke
blijft te voldoen aan hetgeen onder a) is bepaald, zulks tot een maximum van EUR 50.000,--;
c) veroordeelt de KBN in de proceskosten, aan de zijde van [eiseres] tot op heden begroot op EUR
1.163,98;
d) verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
e) wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.J. Schepen en is in het openbaar uitgesproken op 29 april 2009.?
w.g. griffier w.g. rechter

ECLI:NL:RBUTR:2009:BI8398
Instantie

Rechtbank Utrecht

Datum uitspraak

17-06-2009

Datum publicatie

17-06-2009

Zaaknummer

268744 / KG ZA 09-583

Rechtsgebieden

Civiel recht

Bijzondere kenmerken Kort geding
Inhoudsindicatie
Kort geding. De voorzieningenrechter schorst de besluiten van de
Licentiecommissie en de Beroepscommissie van de KNVB strekkende tot
intrekking van de licentie van Fortuna Sittard per 30 juni 2009 tot 1 juli 2010 en
beveelt de KNVB om Fortuna Sittard toe te laten tot de door de KNVB
georganiseerde Jupiler League zulks met betrekking tot het seizoen 2009/2010 en
op straffe van verbeurte van een dwangsom. Zowel aan het besluit van de
Licentiecommissie als aan het besluit van de Beroepscommissie kleven ernstige
(formele) gebreken, die voldoende zijn om aan te nemen dat de bodemrechter deze
besluiten zal vernietigen.
Vindplaatsen

Rechtspraak.nl

Uitspraak
vonnis
RECHTBANK UTRECHT

Sector handels- en familierecht
zaaknummer / rolnummer: 268744 / KG ZA 09-583
Vonnis in kort geding van 17 juni 2009
in de zaak van

1. de stichting
STICHTING FORTUNA SITTARD,
statutair gevestigd te Sittard,
hierna te noemen: “Fortuna Sittard”,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
FORTUNA SITTARD HOLDING B.V.,
statutair gevestigd te Sittard,
hierna te noemen: “Fortuna Sittard Holding”,
3. de stichting

STICHTING TROTS OP FORTUNA,
gevestigd te Sittard,
hierna te noemen: “TOF”,
eiseressen,
hierna gezamenlijk aan te duiden als: “Fortuna Sittard c.s.”,
advocaat mr. M.C. Schepel,

tegen

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBAL BOND,
gevestigd te Zeist,
hierna te noemen: “de KNVB”,
gedaagde,
advocaat mr. H.J.A. Knijff.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de conceptdagvaarding van Fortuna Sittard c.s. naar aanleiding waarvan de KNVB
vrijwillig is verschenen,
- de producties 1 tot en met 27 van Fortuna Sittard c.s.,
- de producties 1 tot en met 6 van de KNVB,
- de mondelinge behandeling van 10 juni 2009,
- de pleitnota van Fortuna Sittard c.s.,
- de pleitnota van KNVB.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.
2. De feiten
2.1. Fortuna Sittard is een voetbalclub en is lid van de KNVB. Zij neemt op basis van een daartoe door
de KNVB verstrekte licentie deel aan de door de KNVB georganiseerde betaald voetbal competitie en
meer in het bijzonder de Jupiler League.

2.2. Fortuna Sittard Holding treedt op als houdstermaatschappij voor vennootschappen waarin de
commerciële belangen van en de activiteiten van Fortuna Sittard zijn
ondergebracht. Fortuna Sittard houdt alle aandelen in Fortuna Sittard Holding.

2.3. TOF ondersteunt Fortuna Sittard. Zij stelt zich ten doel financiële middelen te generen ten einde
Fortuna Sittard als betaaldvoetbalorganisatie (hierna ook wel aan te duiden als “BVO”) in stand te
houden en te revitaliseren. Daarnaast ondersteunt zij de jeugdopleiding bij Fortuna Sittard en zet zij
zich in voor het behouden van het voetbalerfgoed van Fortuna Sittard en haar voorgangers, Sittardia

en Fortuna ’54.
2.4. De Licentiecommissie beoordeelt als orgaan van de KNVB of nieuwe toetreders aan de licentieeisen voldoen en ziet toe op de naleving van de licentie-eisen en verplichtingen door de
licentiehouders. Zij kan onder omstandigheden bij niet naleving van deze eisen de licentie intrekken.
De kamer jaarrekeningen en begrotingen van de KNVB (hierna te noemen: “de Kamer”) ondersteunt
de Licentiecommissie bij de uitvoering van haar taken.
2.5. In het Licentiereglement en de daarbij behorende richtlijnen van het bestuur betaald voetbal zijn
de regels met betrekking tot het verstrekken en het intrekken van licenties aan BVO’s neergelegd.
Partijen zijn het erover eens dat in deze zaak kan worden uitgegaan van het Licentiereglement zoals
laatstelijk gewijzigd in de algemene vergadering betaald voetbal van 1 december 2008.

2.6. De toetsing of wordt voldaan aan de eis omtrent de financiële positie geschiedt aan de hand van
een door het bestuur betaald voetbal vastgesteld financieel ratingsysteem op basis waarvan de
licentiehouders worden ingedeeld in Categorie I, II of III (artikel 8 lid 3 Licentiereglement). De
categorieën II en III worden als veilige categorieën beschouwd. Categorie I is de “gevarenzone”.
Indien een BVO wordt ingedeeld in categorie I kan de Licentiecommissie die BVO de verplichting
opleggen om een plan van aanpak te maken (artikel 11 lid 4 jo artikel 8 Licentiereglement). Het plan
van aanpak dient te voorzien in concrete prestaties van de licentiehouder waaraan op vastgestelde
tijdstippen dient te zijn voldaan en dient erin te voorzien dat de BVO uiterlijk binnen drie jaar na de
indeling in categorie I kan worden ingedeeld in categorie II of III (artikel 11 lid 5 en 6
Licentiereglement).
De wijze waarop dit plan van aanpak dient te worden opgesteld is neergelegd in de “Richtlijn ten
behoeve van het opstellen van een plan van aanpak conform artikel 11 lid 2 van het
Licentiereglement”.
Het plan van aanpak moet door de Licentiecommissie worden goedgekeurd.

2.7. Bij brief van 25 april 2008 heeft de Licentiecommissie aan Fortuna Sittard te kennen gegeven dat
zij per
1 maart 2008 is ingedeeld in Categorie I en dat zij de verplichting krijgt opgelegd om uiterlijk 1 juni
2008 een plan van aanpak ter goedkeuring aan de Licentiecommissie aan te bieden.

2.8. Bij brief van 31 mei 2008 heeft Fortuna Sittard een voorlopig plan van aanpak bij de
Licentiecommissie ingediend en om uitstel verzocht voor het indienen van een definitieve versie
daarvan.
2.9. Bij brief van 15 juli 2008 heeft de Licentiecommissie aan Fortuna Sittard bericht dat zij bereid is
om Fortuna Sittard tot 1 september 2008 uitstel te verlenen voor het indienen van het plan van
aanpak en dat een volgend verzoek tot uitstel niet zal worden gehonoreerd.
2.10. Op 29 augustus 2008 heeft Fortuna Sittard haar plan van aanpak bij de Licentiecommissie
ingediend.

2.11. De Licentiecommissie heeft naar aanleiding daarvan de Kamer opdracht gegeven een
probleemanalyse van de situatie bij Fortuna Sittard te maken en de door Fortuna Sittard ingediende
stukken te beoordelen. De Kamer heeft haar bevindingen vastgelegd in een memo van 8 september
2008.
Uit deze memo volgt dat de Kamer tot de conclusie komt dat voor zover de ingediende stukken al als
een plan van aanpak zijn te kwalificeren dit plan niet kan worden goedgekeurd omdat de

probleemanalyse en het plan zoals ingediend (doelstellingen, meetpunten en tijdpad) onvoldoende
concreet zijn en geen realistisch zicht bieden op het kwalificeren voor categorie II dan wel III binnen
de vereiste periode van drie jaar.
De Kamer geeft vervolgens twee opties:
1. het opleggen van normstellingen aan Fortuna Sittard die op korte termijn zal leiden tot
het opheffen van de liquiditeitstekorten en het op uiterlijk 1 januari 2009 indienen van een
plan van aanpak dat serieus erin voorziet dat Fortuna Sittard binnen drie jaar de categorie
II dan wel III status bereikt;
2. het starten van een procedure tot intrekking van de licentie omdat Fortuna Sittard niet
tijdig een goedgekeurd plan van aanpak heeft ingediend,
De Kamer spreekt in haar memo haar voorkeur uit voor optie 2. Deze voorkeur is volgens haar memo
ingegeven door de slechte ervaringen met Fortuna Sittard in het verleden.
De Kamer wijst de Licentiecommissie er voorts op dat indien zij haar advies opvolgt en tot intrekking
van de licentie wil overgaan het zorgvuldig is om Fortuna Sittard eerst te horen.

2.12. Naar aanleiding van het advies van de Kamer heeft de Licentiecommissie op
1 oktober 2008 een bijeenkomst met Fortuna Sittard georganiseerd. Van deze bijeenkomst is het door
Fortuna Sittard als productie 9 in het geding gebrachte verslag opgesteld. In dit verslag is, voor zover
van belang, het volgende vermeld:

“(…)
HvS (lees: de voorzitter van de Licentiecommissie, de voorzieningenrechter), geeft aan dat het plan
van aanpak, zoals ingediend door Fortuna Sittard, door de kamer jaarrekeningen en begrotingen is
getoetst aan de eisen zoals gesteld in de Richtlijn opmaak plan van aanpak. De kamer jaarrekeningen
en begrotingen heeft de beoordeling vervat in een memo en het memo voorgelegd aan de overige
leden van de licentiecommissie. De conclusie van de kamer jaarrekeningen en begrotingen is dat het
door Fortuna Sittard ingediende plan van aanpak niet kwalificeert als een plan van aanpak. De overige
leden van de licentiecommissie zijn dezelfde mening toegedaan. Op basis van deze constatering, het
feit dat Fortuna Sittard reeds uitstel is verleend voor het indienen van het plan van aanpak, alsmede
de zorgwekkende positie van Fortuna Sittard overweegt de licentiecommissie de licentie van Fortuna
Sittard in te trekken.

2.13. Fortuna Sittard heeft, omdat zij pas daags voor de bespreking van 1 oktober 2008 een afschrift
van de memo van de Kamer van 8 september 2008 had ontvangen, na de bespreking van 1 oktober
2008 nog schriftelijk mogen reageren op de memo van de Kamer. Fortuna Sittard heeft dit bij brief van
6 oktober 2008 gedaan.
2.14. In de loop van oktober 2008 zijn de eerste gesprekken geweest over een mogelijke fusie tussen
Fortuna Sittard en Roda JC. Dit gebeurde mede op initiatief van de KNVB en met steun van de
provincie Limburg.
2.15. Op 5 november 2008 heeft een bespreking plaatsgevonden tussen de Licentiecommissie en het
bestuur betaald voetbal van de KNVB waarin de Licentiecommissie te kennen heeft gegeven dat zij
voornemens is om in haar vergadering van 17 november 2008 een besluit te nemen tot intrekking van
de licentie van Fortuna Sittard.
2.16. Het bestuur betaald voetbal van de KNVB heeft zich vervolgens over de financiële situatie van
Fortuna Sittard en haar toekomstperspectief laten adviseren door UNO bedrijfsadviseurs B.V. (hierna

te noemen: “UNO”) .
2.17. Op 6 november 2008 heeft UNO het door Fortuna Sittard als productie 11 in het geding
gebrachte rapport aan het bestuur van de KNVB uitgebracht. UNO komt in dit rapport tot de conclusie
dat zelfstandig voortbestaan voor Fortuna Sittard niet haalbaar lijkt en doet als aanbeveling dat
Fortuna Sittard fuseert met Roda JC.
2.18. Bij brief van 11 november 2008 heeft de directeur-bestuurder betaald voetbal, de heer mr. [X],
aan de Licentiecommissie bericht dat het bestuur betaald voetbal zich aansluit bij de conclusies en
aanbevelingen van het rapport van UNO en dat zij de Licentiecommissie dringend adviseert een
besluit tot intrekking van de licentie te nemen, maar gelet op de fusieonderhandelingen het moment
van intrekking van de licentie te bepalen op 15 mei 2009 of zoveel eerder als daartoe aanleiding zou
kunnen bestaan.
2.19. In haar vergadering van 17 november 2008 heeft de Licentiecommissie besloten de procedure
tot het intrekken van de licentie van Fortuna Sittard voort te zetten.

2.20. De Licentiecommissie heeft vervolgens het advies van de Centrale Spelersraad (hierna te
noemen: “CSR”) ingewonnen.
Bij brief van 16 december 2008 heeft de CSR negatief geadviseerd over het voornemen van de
Licentiecommissie om de licentie van Fortuna Sittard in te trekken omdat het intrekken van deze
licentie de fusiebesprekingen met Roda JC negatief zouden kunnen beïnvloeden.
Bij brief van 13 januari 2009 heeft de Licentiecommissie aan de CSR bericht haar advies naast zich
neer te zullen leggen.

2.21. Bij brief van 20 februari 2009 heeft de Licentiecommissie aan Fortuna Sittard bericht dat zij in
haar vergadering van 19 februari 2009 heeft besloten om de licentie van Fortuna Sittard in te trekken.
Voorts heeft zij aan Fortuna Sittard bericht dat de datum van intrekking is vastgesteld op
30 juni 2009, mits Fortuna Sittard erin slaagt om uiterlijk 2 maart 2009 om 17.00 uur financiële
gegevens over te leggen die voldoende garanties bieden voor het uitspelen van het seizoen en dat,
indien Fortuna Sittard daarin niet slaagt de datum van intrekking is bepaald op 3 maart 2009.
Als toelichting vermeldt de Licentiecommissie dat zij het traject voor het besluit tot het intrekken van
de licentie van Fortuna Sittard is ingegaan op basis van haar constatering dat de continuïteit van de
Fortuna Sittard economisch niet meer gegarandeerd kan worden.

2.22. Bij brief van 5 maart 2009 heeft Fortuna Sittard beroep tegen het intrekkingsbesluit van de
Licentiecommissie van 20 februari 2009 aangetekend bij de beroepscommissie licentiezaken van de
KNVB (hierna te noemen: “de Beroepscommissie”).
2.23. Bij brief van 30 maart 2009 heeft de Licentiecommissie aan Fortuna Sittard bericht dat aan de
voorwaarde zoals genoemd in haar brief (besluit) van 20 februari 2009 is voldaan en dat de licentie
per 30 juni 2009 zal worden ingetrokken.
2.24. Op 9 april 2009 zijn de fusieonderhandelingen met Roda JC afgeketst.

2.25. Op 22 april 2009 heeft naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van Fortuna Sittard
een mondelinge behandeling voor de Beroepscommissie plaatsgevonden. Fortuna Sittard heeft tijdens
deze behandeling onder meer willen aantonen dat ondanks het afketsen van de fusie wel degelijk een
reëel perspectief bestaat voor haar zelfstandig voorbestaan. Zij heeft gewezen op de mogelijkheid om
haar schuldenpositie vergaand te saneren en een geheel of vrijwel geheel sluitende begroting op te

stellen. Fortuna Sittard heeft vervolgens verzocht haar uitstel te verlenen opdat zij die mogelijkheden
kan uitwerken en kan aantonen.
De Beroepscommissie heeft naar aanleiding daarvan ingestemd met een uitstel tot
6 mei 2009.

2.26. Op 6 mei 2009 heeft vervolgens een nieuwe mondelinge behandeling voor de Beroepscommissie
plaatsgevonden. In de pleitnotitie van Fortuna Sittard met betrekking tot deze mondelinge
behandeling is, voor zover van belang, het volgende vermeld:
“Nog eens de motivering van de licentiecommissie voor de intrekking van de licentie:
De continuïteit van Fortuna Sittard kan financieel economisch niet meer gegarandeerd worden.

De licentiecommissie kwam tot die conclusie op grond van het feitelijk ontbrekende plan van aanpak
en materieel: het aanzienlijk begrotingstekort en de daaruit voortvloeiende forse kapitaalslasten (zie
onder meer het gespreksmemo van de bespreking van 1 oktober 2008 en het toen besproken memo
van de voorzitter van de kamer jaarrekeningen en begrotingen van de KNVB aan de
licentiecommissie).
(…).”

2.27. Bij besluit van 19 mei 2009 heeft de Beroepscommissie het beroep van Fortuna Sittard
ongegrond verklaard en de beslissing van de Licentiecommissie van 20 februari 2009 bevestigd. Zij
heeft daartoe het volgende overwogen:

“ 10. Beoordeling in appel
De beroepscommissie overweegt als eerste, dat zij krachtens het Licentiereglement, meer in bijzonder
het bepaalde in artikel 5 lid 7a bij de beoordeling uitsluitend rekening dient te houden met de stand
van zaken ten tijde van het nemen van het desbetreffende besluit door de licentiecommissie.

11.
De beroepscommissie is gehouden aan de bepalingen van het Licentiereglement en zou daarvan
alleen mogen afwijken, wanneer zich zodanige bijzondere omstandigheden voordoen, dat de
beslissing zou leiden tot een volstrekt onredelijke uitkomst.

Die omstandigheden doen zich echter in casu niet voor. Weliswaar heeft appelante in relatief korte tijd
en met veel inzet een aantal positieve stappen kunnen zetten, evenwel heeft navraag bij het bureau
licentiezaken uitgewezen, dat appellante op basis van de laatst geproduceerde gegevens niet verder
komt dan 45 punten volgens het Financieel Rating Systeem hetgeen ruim onder het minimum aantal
punten van 65 is dat benodigd is om een indeling in categorie II te bewerkstelligen.
Aldus heeft appellante de onderzoeksresultaten van het eerdere onafhankelijke onderzoek van UNO
inhoudende, dat appellante geen zelfstandig bestaansrecht heeft, onvoldoende weerlegd.
Het behoort daarnaast tot de risicosfeer van appellante, dat zij het zogenaamde plan B eerst is gaan
ontwikkelen, nadat de fusie met Roda JC was afgesprongen.
De beroepscommissie ziet onder deze omstandigheden geen aanleiding om af te wijken van het
bepaalde in artikel 5 lid 7 a van het Licentiereglement, zodat zij bij haar beslissing uitsluitend rekening

zal houden met de stand van zaken op 20 februari 2009.

De beroepscommissie overweegt op dat punt, dat het besluit van de licentiecommissie tot intrekking is
genomen met inachtneming van de daartoe geldende bepalingen en daarbij zorgvuldig te werk is
gegaan.
(…).”

2.28. De Beroepscommissie bestond uit de volgende drie leden:
- mr. [Y], voorzitter,
-drs. [Z], en
- dr. [A].
Deze leden zijn bijgestaan door secretaris mr. [B] die geen deel uitmaakt van de Beroepscommissie.

2.29. Drs. [Z] (hierna te noemen: “[Z]”) is enig aandeelhouder van [bedrijf 1]. die op haar beurt de
aandelen in [bedrijf 2] [bedrijf 2] vormt samen met de werkmaatschappijen van de heren [C] en [D] de
maatschap [naam maatschap].
De maatschap Van Boekel Smits en Willems Belastingsadviseurs heeft bij de BVO Willem II één
business seat en staat als sponsor op de website van Willem II vermeld.

2.30. In het Licentiereglement zijn, voor zover van belang, nog de volgende bepalingen opgenomen:

Artikel 2 - Besluiten
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 van dit reglement, is bindend voor de
desbetreffende licentiehouder alsmede voor een ieder die onder de sectie betaald voetbal
ressorteert elk bevoegd genomen besluit tot:
(…);
f. het al dan niet goedkeuren van een plan van aanpak zoals bedoeld in artikel 11 lid 4
van dit reglement;
g. het intrekken van een licentie.
2. De licentiecommissie dient een licentiehouder er per aangetekende brief op te attenderen
dat wanneer niet binnen een in die brief gestelde redelijke termijn is voldaan aan de in de
brief te vermelden licentie-eisen of verplichtingen, een sanctie of maatregel zoals
bedoeld in artikel 11 van dit reglement wordt opgelegd of de licentie wordt ingetrokken.
De vorige zin is niet van toepassing ten aanzien van het opleggen van een sanctie
wegens het niet nakomen van verplichtingen van de licentiehouder voortvloeiend uit een
plan van aanpak.
3. Van een besluit als genoemd in lid 1 van dit artikel, wordt de betrokken licentiehouder
zo spoedig mogelijk en met redenen omkleed in kennis gesteld.
4. De besluiten genoemd in lid 1 van dit artikel, worden genomen door de
licentiecommissie, gehoord het bestuur betaald voetbal.

Artikel 3 - Licentiecommissie en beroepscommissie licentiezaken

1. De licentiecommissie alsmede de beroepscommissie licentiezaken worden in dit artikel
elk aangeduid als ‘de commissie’.
2. De commissie bestaat uit ten minste vijf leden. De commissie heeft haar zetel in het
bondsbureau.
3. De commissie neemt slechts besluiten indien ten minste drie van haar leden ter
vergadering aanwezig is. De leden van de commissie kunnen zich ter vergadering niet
doen vertegenwoordigen. Ingeval de stemmen staken, is de stem van de voorzitter van de
commissie doorslaggevend.
(…)
5. Minimaal drie leden van de beroepscommissie dienen de hoedanigheid van meester in de
rechten te bezitten, waaronder de voorzitter. De namen van deze leden worden geplaatst
op een op te stellen lijst A.
(…)
7. Van de commissie maken voorts deel uit personen die beschikken over financiële
deskundigheid, waaronder een registeraccountant, en personen die beschikken over
deskundigheid ten aanzien van veiligheid en openbare orde. De namen van deze leden
worden met vermelding van hun specifieke deskundigheid geplaatst op een op te stellen
lijst B.
(…).

Artikel 4 - Onverenigbaarheden en tegenstrijdig belangsituaties
1. Personen die:
(…)
i. sponsor zijn van, dan wel deel uitmaken van het bestuur of een ander orgaan van een
sponsor, dan wel werknemer zijn van een sponsor van een betaaldvoetbalorganisatie of de
KNVB, kunnen geen deel uitmaken van de licentiecommissie of de beroepscommissie
licentiezaken.
(…).

Artikel 5 - Beroep licentiezaken
1. Voor zover in dit reglement niet anders is bepaald, is van een besluit als genoemd in
artikel 2 lid 1 van dit reglement, door diegene tegen wie het besluit zich richt beroep
mogelijk bij de beroepscommissie licentiezaken, in dit artikel ook aangeduid als
‘beroepscommissie’. Beroep tegen de termijn waarbinnen een door de licentiecommissie
goedgekeurd plan van aanpak als bedoeld in artikel 11 lid 4 van dit reglement dient te
zijn opgesteld, is niet mogelijk.
(…).
4. De beroepscommissie wordt voorgezeten door haar voorzitter of een door hem
aangewezen lid van de beroepscommissie uit lijst A genoemd in artikel 3 lid 5 van dit
reglement. De behandeling van een zaak kan worden opgedragen aan een door de
voorzitter van de beroepscommissie aan te wijzen aantal van vijf leden van de
beroepscommissie die in haar naam de zaak behandelen en uitspraak doen. Indien de

behandeling van een zaak wordt opgedragen conform de vorige zin, worden
drie leden aangewezen uit lijst A genoemd in artikel 3 lid 5 van dit reglement en worden
twee leden aangewezen uit lijst B genoemd in artikel 3 lid 7 van dit reglement.
(…)
7. a. De beroepscommissie beoordeelt het besluit waartegen beroep is aangetekend, met
inachtneming van het onder b bepaalde, uitsluitend naar de stand van zaken ten tijde
van het nemen van het desbetreffende besluit.
b. Heeft het besluit betrekking op de vaststelling of een licentiehouder al dan niet heeft
voldaan aan de in artikel 11 lid 9 van dit reglement bedoelde verplichtingen, die zijn
opgenomen in het plan van aanpak, beoordeelt de beroepscommissie het besluit, in
afwijking van het onder a bepaalde, naar de stand van zaken op het moment waarop
aan die verplichtingen dient te zijn voldaan.
8. De beroepscommissie doet zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd uitspraak.
(…).

3. Het geschil

3.1. Fortuna Sittard c.s. vordert dat bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,:
a) wordt geschorst (i) het besluit van de Licentiecommissie van 20 februari 2009 (zoals
nader aangepast op 30 maart 2009) tot intrekking van de licentie van Fortuna Sittard met
ingang van 30 juni 2009 en (ii) het besluit van de Beroepscommissie licentiezaken van
19 mei 2009 waarbij de beslissing van de Licentiecommissie van 20 februari 2009 tot
intrekking van de licentie van Fortuna Sittard met ingang van 30 juni 2009 wordt
bekrachtigd,
b) de KNVB wordt bevolen Fortuna Sittard toe te laten en toegelaten te houden tot de door
de KNVB georganiseerde competitie betaald voetbal, in ieder geval voor het seizoen
2009/2010, en te handelen alsof door de Licentiecommissie geen besluit tot intrekking
van de licentie is genomen, dit op straffe van dwangsom van EUR 1.000.000,-- voor
iedere wedstrijd in de competitie betaald voetbal waartoe de KNVB Fortuna Sittard niet
toelaat,
c) wordt bepaald dat de schorsing zoals vermeld onder a en het bevel als vermeld onder b
zal gelden voor de periode totdat in een bodemprocedure onherroepelijk is beslist over de
vernietiging van de onder a genoemde besluiten van de Licentiecommissie en de
Beroepscommissie, met de bepaling dat de dagvaarding in die bodemprocedure binnen
een termijn van zes weken na het in deze zaak te wijzen vonnis dient te worden
uitgebracht,
d) de KNVB wordt veroordeeld in de kosten van deze procedure met de bepaling dat deze
kosten binnen zeven dagen na de datum van het vonnis moeten worden voldaan en dat
indien deze kosten niet binnen die termijn zijn betaald hierover vanaf de achtste dag
wettelijke rente op de voet van artikel 6:119 BW is verschuldigd.

3.2. Fortuna Sittard c.s. legt samengevat het volgende aan deze vorderingen ten grondslag.

De besluiten van de Licentiecommissie en de Beroepscommissie moeten gezien worden als besluiten
van een orgaan van de rechtspersoon de KNVB en zijn op grond van artikel 2:15 BW vernietigbaar
omdat ze zijn genomen in strijd met het Licentiereglement en/of in strijd zijn met de redelijkheid en
billijkheid die door artikel 2:8 BW worden geëist.
Het besluit van de Licentiecommissie is genomen in strijd met:
- artikel 2 lid 1 sub f in verbinding met artikel 2 lid 4 van het Licentiereglement;
- artikel 2 lid 2 van het Licentieregelement,
- artikel 2 lid 3 van het Licentiereglement.
Het besluit van de Beroepscommissie is genomen in strijd met:
- artikel 4 lid 1 sub i van het Licentiereglement;
- artikel 3 lid 2 en 5 van het Licentiereglement en eventueel met artikel 5 lid 4 van het
Licentiereglement;
- artikel 5 lid 8 van het Licentiereglement.
Verder geldt dat het besluit van de Beroepscommissie is genomen in strijd met het fundamentele
procesbeginsel van hoor- en wederhoor. De Beroepscommissie heeft zonder Fortuna Sittard daarin te
kennen nadere informatie bij derden, namelijk het bureau licentiezaken van de KNVB, ingewonnen en
de aldus verkregen informatie aan haar besluit ten grondslag gelegd.
Tot slot geldt dat het in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar is om, zoals de Beroepscommissie heeft gedaan, strikt vast te houden aan de ex tunc
toesting zoals neergelegd in artikel 5 lid 7 sub a van het Licentiereglement.
Fortuna Sittard heeft inmiddels een sluitende en voldoende dekkende begroting voor het seizoen
2009/2010. Er hoeft dan ook niet gevreesd te worden dat Fortuna Sittard gedurende dit seizoen
vanwege financiële problemen de competitie zal moeten afbreken. Intrekken van de licentie heeft voor
Fortuna Sittard ernstige gevolgen. Het zet haar voortbestaan op het spel met alle gevolgen voor
onder meer de werkgelegenheid die zij biedt, de schuldeisers en de maatschappelijke betekenis voor
haar omgeving.

3.3. De KNVB voert verweer.
3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4. De beoordeling

4.1. De vorderingen van Fortuna Sittard c.s. strekken tot schorsing van het besluit van de
Licentiecommissie van 20 februari 2009 en het besluit van de Beroepscommissie van
19 mei 2009 en tot het toelaten van Fortuna Sittard tot de Jupiler League competitie en zoals tijdens
de zitting is gebleken met name het seizoen 2009/2010.

4.2. De KNVB voert als verweer dat Fortuna Sittard Holding en TOF niet ontvankelijk in deze
vorderingen moet worden verklaard omdat zij – zo begrijpt de voorzieningenrechter haar stelling –
onvoldoende belang bij deze vorderingen hebben. Hierover wordt het volgende overwogen.
Vooropgesteld wordt dat Fortuna Sittard ontvankelijk is in haar vorderingen. De besluiten waarvan
schorsing wordt gevorderd zijn immers tegen haar gericht.
De besluiten waarvan schorsing wordt gevorderd zijn niet gericht tegen Fortuna Sittard Holding en
TOF. Zij hebben gelet op hun doelomschrijvingen (zie 2.2 en 2.3) echter wel belang erbij dat de licentie
van Fortuna Sittard niet wordt ingetrokken. Dit is echter onvoldoende om zonder nadere toelichting,
welke ontbreekt, ontvankelijk te zijn. Zij zullen dan ook niet ontvankelijk in hun vorderingen worden
verklaard.

4.3. Gelet op het voorgaande zijn dan ook alleen nog de beoordeling van de vorderingen van Fortuna
Sittard en TOF (hierna gezamenlijk aan te duiden als “Fortuna Sittard”) aan de orde.

4.4. Beoordeeld dient te worden of het voldoende aannemelijk is dat
de bodemrechter de besluiten van de Licentiecommissie en de Beroepscommissie zal vernietigen.

4.5. Vooropgesteld wordt dat partijen terecht het er over eens zijn dat deze besluiten moeten worden
gezien als besluiten van een orgaan van de rechtspersoon de KNVB.
Op grond van artikel 2:15 BW is een besluit van een orgaan van een rechtspersoon vernietigbaar
wegens strijd met, onder meer,:
- een reglement (2:15 lid sub c BW),
- de redelijkheid en billijkheid die door artikel 2:8 BW worden geëist (2:15 sub b BW).
Het betreft hier een discretionaire bevoegdheid van de rechter; hij hoeft niet te vernietigen indien
sprake is van strijd met een reglement dan wel met de redelijkheid een billijkheid, maar is daartoe wel
bevoegd.

Besluit van de Licentiecommissie
4.6. Ten aanzien van het besluit van de Licentiecommissie geldt het volgende.

Strijd met artikel 2 lid 1 sub f in verbinding met artikel 2 lid 4 van het Licentiereglement?
4.7. Het is voldoende aannemelijk dat het besluit van de Licentiecommissie in strijd met artikel 2 lid 1
sub f in verbinding met artikel 2 lid 4 van het Licentiereglement is genomen. Immers, niet in geschil is
dat op grond van deze bepalingen de Licentiecommissie een afzonderlijk besluit met betrekking tot
het al dan niet goedkeuren van het door de licentiehouder ingediende plan van aanpak moet nemen
en dat zij alvorens dit besluit te nemen het bestuur betaald voetbal daarover dient te horen. Het is
niet gebleken dat de Licentiecommissie aan deze uit het Licentiereglement voortvloeiende verplichting
heeft voldaan. Gesteld noch gebleken is dat de Licentiecommissie bij besluit het door Fortuna Sittard
ingediende plan van aanpak heeft afgekeurd. Zij heeft slechts in haar bespreking van 1 oktober 2008
aan Fortuna Sittard te kennen gegeven dat zij overweegt om dat te doen.
De Licentiecommissie heeft het bestuur betaald voetbal alleen gehoord in verband met haar
voornemen om tot intrekking van de licentie van Fortuna Sittard over te gaan en niet over haar
voornemen om het door Fortuna Sittard ingediende plan van aanpak niet als zodanig te kwalificeren.

Strijd met artikel 2 lid 2 van het Licentiereglement?
4.8. Het is voldoende aannemelijk is dat het besluit van de Licentiecommissie in strijd met artikel 2 lid
2 van het Licentiereglement is genomen.
Uit dit artikel volgt dat de Licentiecommissie een licentiehouder per aangetekende brief erop dient te
attenderen dat wannneer niet binnen een in die brief gestelde redelijke termijn is voldaan aan de in
de brief te vermelden licentie-eisen of verplichtingen een sanctie of maatregel zoals bedoeld in artikel
11 van het Licentiereglement (geldboete, winstpunten in mindering, opstellen van een plan van
aanpak) zal worden opgelegd of de licentie zal worden ingetrokken. Het is niet gebleken dat de
Licentiecommissie Fortuna Sittard bovengenoemde waarschuwingsbrief heeft gezonden. Anders dan
de KNVB meent heeft de Licentiecommissie niet aan deze verplichting voldaan door in haar brief van
15 juli 2008 te vermelden dat geen nader uitstel voor het indienen van het plan van aanpak zal

worden verleend. In deze brief wordt immers niet gewaarschuwd voor de sancties die zullen worden
opgelegd indien het plan van aanpak niet tijdig door Fortuna Sittard wordt ingediend.
Voorzover de KNVB heeft betoogd dat de Licentiecommissie niet aan bovengenoemde
waarschuwingsverplichting hoefde te voldoen omdat Fortuna Sittard in haar brief van
6 oktober 2008 heeft erkend dat zij niet in staat was om al dan niet op korte termijn een plan van
aanpak op te stellen, gaat dit betoog niet op. De strekking van de in artikel 2 lid 2 van het
Licentiereglement neergelegde waarschuwingsplicht is dat de licentiehouder weet welke sanctie hem
boven het hoofd hangt indien hij de licentie-eisen en zijn verplichtingen niet nakomt. Deze bepaling
dient dan ook, een zeker indien het voornemen bestaat om de meest verstrekkende sanctie van
intrekking van de licentie op te leggen, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te worden nageleefd.

Strijd met artikel 2 lid 3 van het Licentiereglement?
4.9. Uit artikel 2 lid 3 van het Licentiereglement volgt dat de Licentiecommissie haar besluit met
redenen moet omkleden. Aan Fortuna Sittard kan worden toegegeven dat het besluit van de
Licentiecommissie gebrekkig is gemotiveerd. Uit het besluit van de Licentiecommissie volgt slechts dat
zij het traject voor het besluit tot het intrekken van de licentie van Fortuna Sittard is ingegaan op
basis van haar constatering dat de continuïteit van de Fortuna Sittard economisch niet meer
gegarandeerd kan worden. Dit wordt op geen enkele wijze door de Licentiecommissie onderbouwd.
Dat het besluit gebrekkig is gemotiveerd kan Fortuna Sittard echter niet baten omdat het voldoende
aannemelijk is dat zij – zoals de KNVB ook aanvoert – bekend was met de volledige motivering en
onderbouwing van de Licentiecommissie. Dat dit het geval is volgt uit (i) het verslag van de in 2.12
genoemde bespreking van 1 oktober 2008, waarvan de inhoud niet ter discussie is gesteld, en (ii) de
pleitnota van Fortuna Sittard van 6 mei 2009.
Zoals blijkt uit het verslag van de bespreking van 1 oktober 2008 heeft de Licentiecommissie aan
Fortuna Sittard toegelicht dat zij van mening is dat het door Fortuna Sittard ingediende plan van
aanpak niet kwalificeert als een plan van aanpak en dat zij op basis van deze constatering, het feit
dat Fortuna Sittard reeds uitstel is verleend voor het indienen van een plan van aanpak en de
zorgwerkende positie van Fortuna Sittard overweegt de licentie van Fortuna Sittard in te trekken.
In de pleitnota van 6 mei 2009 vermeldt Fortuna Sittard zelf dat de Licentiecommissie haar licentie
heeft ingetrokken omdat er geen (niet tijdig) plan van aanpak door haar was ingediend en omdat
sprake was van een aanzienlijk begrotingstekort en kapitaalslasten.

Conclusie
4.10. Het is voldoende aannemelijk dat de bodemrechter vanwege de in 4.6 en 4.7 genoemde
schendingen van Licentiereglement, in onderlinge samenhang bezien, het besluit van de
Licentiecommissie zal vernietigen. Daarbij wordt het volgende in aanmerking genomen.
Het gaat in deze om het opleggen van de meest verstrekkende sanctie, namelijk het intrekken van de
licentie. Bij het opleggen van een dergelijke verstrekkende sanctie dient – zoals de KNVB ook
onderkent – de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht te worden genomen.
Verder geldt dat het om schending van bepalingen gaat die door de KNVB zelf zijn opgesteld en door
de KNVB kennelijk zelf van belang zijn geacht.
Het betreft voorts ernstige schendingen.
Het gaat allereerst om schending van de bepaling dat een door de licentiehouder ingediend plan van
aanpak nadat het bestuur betaald voetbal daarover is gehoord bij besluit dient te worden afgekeurd.
Door deze bepaling niet na te leven is Fortuna Sittard de mogelijkheid ontnomen om tegen de
afkeuring van het plan van aanpak bij de Beroepscommissie in beroep te gaan, welke mogelijkheid zij
op grond van artikel 5 lid 1 van het Licentiereglement wel had.
Voorts gaat het om schending van de waarschuwingsplicht, welke plicht zoals in 4.8 is overwogen met
de grootst mogelijke zorgvuldigheid dient te worden nageleefd.

Besluit van de Beroepscommissie
4.11. Ten aanzien van het besluit van de Beroepscommissie geldt het volgende.

Strijd met artikel 4 lid 1 sub i van het Licentiereglement?
4.12. Fortuna Sittard stelt zich op het standpunt dat het besluit van de Beroepscommissie vanwege de
deelname van [Z] in strijd is met artikel 4 lid 1 sub 1 van het Licentiereglement. Het is voldoende
aannemelijk dat dit het geval is. Dit wordt als volgt gemotiveerd.

4.12.1. Uit artikel 4 lid 1 sub 1 van het Licentiereglement volgt dat personen die sponsor zijn van, dan
wel deel uitmaken van het bestuur of een ander orgaan van een sponsor, dan wel werknemer zijn van
een sponsor van een BVO of de KNVB, geen deel kunnen uitmaken van de Beroepscommissie.
4.12.2. Niet in geschil is dat – zoals Fortuna Sittard aanvoert - [naam maatschap] als “sponsor” op de
website van betaaldvoetbalorganisatie Willem II staat vermeld.

4.12.3 De omstandigheid dat [naam maatschap] slechts één business seat bij Willem II heeft en
verder geen gelden aan Willem II ter beschikking stelt rechtvaardigt – in tegenstelling tot wat de KNVB
aanvoert – niet de conclusie dat zij niet als sponsor in de zin van het Licentiereglement kan worden
aangemerkt. De strekking van het door de KNVB zelf opgestelde artikel 4 lid 1 sub 1 van het
Licentiereglement is het voorkomen van ieder tegenstrijdig belang en het bewerkstelligen van een
onafhankelijke en onpartijdige beslissing. Het gaat hier om fundamentele beginselen. Er is mede gelet
op deze strekking geen ruimte voor de door de KNVB bepleite uitleg van de term “sponsor”, welke
uitleg kort gezegd erop neer komt dat per geval gekeken moet worden of de onafhankelijkheid en
onpartijdigheid wel in het geding is. Indien de KNVB deze uitleg wenselijk acht dan had zij dit duidelijk
in het Licentiereglement dienen te verwoorden.
De door de KNVB betoogde vergelijking met een seizoenkaarthouder is gelet op het voorgaande niet
aan de orde.

4.12.4. Het verweer van de KNVB dat [Z] niet als sponsor in de zin van het Licentiereglement is aan te
merken omdat hij niet als privé persoon de overeenkomst ter zake de busines seat heeft gesloten,
faalt. Immers, uit artikel 4 lid 1 sub 1 van het Licentiereglement volgt dat ook personen die deel
uitmaken van het bestuur of een ander orgaan van een sponsor, dan wel werknemer zijn van een
sponsor van een BVO of de KNVB niet in de Beroepscommissie mogen plaatsnemen.
Uit hetgeen in 2.30 is vermeld, volgt voldoende dat [Z] (via zijn werk- en holdingmaatschappij waarvan
hij alle aandelen houdt) deeluitmaakt uit van een orgaan van [naam maatschap].

Strijd met artikel 3 lid 2 en 5 en artikel 5 lid 4 van het Licentiereglement?
4.13. Fortuna Sittard stelt zich op het standpunt dat het besluit van de Beroepscommissie vanwege de
onjuiste samenstelling daarvan in strijd is met artikel 3 lid 2 en 5 van het Licentiereglement en
eventueel met artikel 5 lid 4 van het Licentiereglement. Zij voert in dit verband het volgende aan.
De Beroepscommissie heeft slechts uit drie leden bestaan, (waaronder [Z]) , waarvan er maar één lid
de hoedanigheid van meester in de rechten had.
Op grond van bovengenoemde bepalingen in het Licentiereglement had de Beroepscommissie uit ten
minste vijf leden dienen te bestaan en hadden ten minste drie leden de hoedanigheid van meester in
de rechten moeten hebben.

4.13.1. De voorzieningenrechter constateert dat er op het eerste gezicht een discrepantie lijkt te
bestaan tussen hetgeen is bepaald in artikel 3 lid 2 en 3 en artikel 5 lid 4. Artikel 3 lid 3 van het
Licentiereglement wijst er volgens de KNVB op dat een besluit door drie leden van de
Beroepscommissie genomen kunnen worden. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat
dit echter gezien de tekst en de context van de bepalingen onjuist is.
Immers, in artikel 5 is de procedure met betrekking tot het beroep in licentiezaken nauwkeurig
omschreven. Dat artikel gaat ervan uit dat zo’n beroep door de voltallige Beroepscommissie, onder
leiding van haar voorzitter (of een door hem aangewezen lid) wordt behandeld, maar dat deze de
bevoegdheid heeft dit beroep door een deel van de Beroepscommissie te laten behandelen. In het
vierde lid van dit artikel is immers bepaald dat de behandeling van een zaak kan worden opgedragen
aan een door de voorzitter van de beroepscommissie aan te wijzen aantal van vijf leden van de
beroepscommissie die in haar naam de zaak behandelen en uitspraak doen. Voorts is in dit vierde lid
bepaald dat indien de behandeling van een zaak door de voorzitter van de beroepscommissie wordt
opgedragen aan vijf leden van de beroepscommissie drie leden worden aangewezen uit lijst A
genoemd in artikel 3 lid 5 van het Licentiereglement en twee leden worden aangewezen uit lijst B
genoemd in artikel 3 lid 7 van het Licentiereglement. Het beroep dient dus steeds door tenminste vijf
leden van de Beroepscommissie te worden behandeld. De bepaling dat “besluiten” zoals bedoeld in
artikel 3 lid 3 genomen kunnen worden als tenminste drie leden van de Beroepscommissie ter
vergadering aanwezig zijn, kan niet de strekking worden toegekend aan deze in licentieberoepszaken
geldende voorschriften verder af te doen. Zou dat wel het geval zijn, dan is het bepaalde in artikel 5
lid 4 vrijwel zinledig.

4.14. De KNVB heeft in dit verband nog aangevoerd dat het beroep van Fortuna Sittard op vernietiging
van het besluit van de Beroepscommissie tardief is omdat
zij tijdens de mondelinge behandelingen van 22 april 2009 en 6 mei 2009 geen bezwaar tegen de
samenstelling van de Beroepscommissie heeft gemaakt.
De bevoegdheid om vernietiging van het besluit te vorderen, vervalt – zoals Fortuna Sittard ook
aanvoert – pas een jaar na het einde van de dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende
bekendheid is gegeven, hetzij de belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of daarvan is
verwittigd (zie artikel 2:15 lid 5 BW). Niet in geschil is dat deze vervaltermijn nog niet is verstreken.
Voorzover de KNVB heeft willen betogen dat sprake is van rechtsverwerking geldt dat de
omstandigheid dat Fortuna Sittard tijdens bovengenoemde mondelinge behandelingen van de
Beroepscommissie geen bezwaar heeft gemaakt tegen de samenstelling van de commissie
ontoereikend is om die conclusie te kunnen dragen.

Conclusie
4.15. Het is voldoende aannemelijk dat de bodemrechter vanwege de in 4.12 en 4.14 genoemde
schendingen van Licentiereglement, in onderlinge samenhang bezien, het besluit van de
Beroepscommissie zal vernietigen. Daarbij wordt het volgende in aanmerking genomen.
Het gaat in deze om het opleggen van de meest verstrekkende sanctie, namelijk het intrekken van de
licentie. Bij het opleggen van een dergelijke verstrekkende sanctie dient – zoals de KNVB ook
onderkent – de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht te worden genomen.
Verder geldt dat het om schending van bepalingen gaat die door de KNVB (en haar leden) zelf zijn
opgesteld en door de KNVB kennelijk zelf van belang zijn geacht.
Het betreffen voorts ernstige schendingen.
Het gaat allereerst om schending van de bepaling omtrent de hoedanigheid van de leden van de
Beroepscommissie. De strekking van deze bepaling is het voorkomen van ieder tegenstrijdig belang en

het bewerkstellingen van een onafhankelijke en onpartijdige beslissing. Dit is een fundamenteel
rechtsbeginsel. De bepaling dient gelet op deze strekking dan ook strikt door zowel de
Licentiecommissie als de Beroepscommissie van de KNVB te worden nageleefd.
Voorts gaat het om schending van de bepaling omtrent de samenstelling van de Beroepscommissie,
zowel wat betreft het aantal leden als wat betreft de vereiste deskundigheid van de leden. De
strekking van deze bepaling is om de kwaliteit, waaronder de juridische kwalitieit, van de beslissing te
waarborgen.
Het komt erop neer dat de Beroepscommissie in feite heeft bestaan uit twee (onafhankelijke) leden,
waarvan er één meester in de rechten was. Dit is ontoereikend, temeer daar het gaat om het
opleggen van de meest verstrekkende sanctie, namelijk het intrekken van de licentie van Fortuna
Sittard.

4.16. De overige door Fortuna Sittard aangevoerde vernietigingsgronden, waaronder het gestelde
motiveringsgebrek in de beslissing van de Beroepscommissie, kunnen gelet op het voorgaande
onbesproken blijven.

4.17. In het bovenstaande is voorshands vastgesteld dat zowel aan het besluit van de
Licentiecommissie als aan het besluit van de Beroepscommissie ernstige (formele) bezwaren kleven.
Die zijn, zoals al is overwogen voldoende om aan te nemen dat de bodemrechter deze besluiten zal
vernietigen. De KNVB heeft nog aangevoerd dat het besluit van de Licentiecommissie niet kan worden
vernietigd, omdat dit voor beroep vatbaar is bij de Beroepscommissie. Dat standpunt kan in rechte
niet worden gevolgd. Immers, in het bepaalde in artikel 5 lid 7 onder a van het Licentiereglement is
opgenomen dat de Beroepscommissie het beroep beoordeelt naar de stand van zaken ten tijde van
het nemen van het desbetreffende besluit. Echter aan dat besluit kleven zodanige bezwaren,
betrekking hebbend op de totstandkoming daarvan, dat handhaving van het besluit van de
Licentiecommissie nog steeds een ernstige inbreuk op de processuele rechten van Fortuna Sittard zou
betekenen.

Slotsom
4.18. De slotsom is dat de vordering van Fortuna Sittard strekkende tot schorsing van de besluiten
van de Licentiecommissie en de Beroepscommissie in na te melden zin toewijsbaar is.
De voorzieningenrechter ziet aanleiding om de periode waarvoor deze besluiten worden geschorst te
beperken tot 1 juli 2010. Daarvoor acht hij het volgende van belang.

4.18.1. Wat ook zij van de ernstige gebreken in de besluitvorming bij de Licentiecommissie en de
Beroepscommissie, ook moet worden vastgesteld dat Fortuna Sittard er tot voor kort weinig blijk van
heeft gegeven dat zij doordrongen was van het feit dat zij aan de formele eisen die zijn opgenomen in
het Licentiereglement en de Richtlijn opmaak Plan van Aanpak ten volle dient te voldoen. Eerst ter
zitting heeft zij gegevens overgelegd die erop zouden kunnen duiden dat zij in ieder geval voldoende
financiële waarborgen heeft om het seizoen 2009/2010 uit te kunnen spelen. Zij heeft immers na het
indienen van de begroting nog enkele garantstellingen weten te bewerkstelligen. Het gaat daarbij om
een garantstelling van Trendwork Uitzendgroep te Roermond ter grootte van EUR 50.000,-- (productie
24 van Fortuna Sittard) en een garantstelling van 2W Investments BV te Geleen ter grootte van EUR
50.000,-- (productie 25 van Fortuna Sittard). Ook heeft zij een met Afbouw Stadion BV te Weert,
[bedrijf 3] te [vestigingsplaats] en enkele privé personen en daaraan gelieerde vennootschappen
gesloten vaststellingsovereenkomst op grond waarvan diverse schulden van Fortuna Sittard zullen
worden gesaneerd (productie 26 van Fortuna Sittard) gesloten.
De KNVB heeft naar aanleiding van dit alles onvoldoende toegelicht waarom de kans dat Fortuna
Sittard het seizoen 2009/2010 niet zal kunnen uitspelen reëel is.

4.19. Uit het voorgaande volgt dat ook de vordering van Fortuna Sittard strekkende tot het toelaten
van Fortuna Sittard tot de door de KNVB met betrekking tot het seizoen 2009/2010 georganiseerde
competitie betaald voetbal 2009/2010 toewijsbaar is. Ook de in verband met deze vordering
gevorderde dwangsom zal worden toegewezen, met dien verstande dat deze dwangsom op de in de
beslissing te vermelden manier zal worden beperkt.
4.20. Voor de goede orde overweegt de voorzieningenrechter dat Fortuna Sittard, gedurende de
periode dat de besluiten van de Licentiecommissie en de Beroepscommissie zijn geschorst en Fortuna
Sittard nog zal mogen deelnemen aan de door de KNVB georganiseerde competitie betaald voetbal,
het Licentiereglement en de daarbijbehorende richtlijnen zal dienen na te komen. Immers, Fortuna
Sittard is als lid van de KNVB aan het Licentiereglement en de daarbij behorende richtlijnen gebonden.
De schorsing van de besluiten van de Licentiecommissie en de Beroepscommissie ontheffen Fortuna
Sittard niet van deze verplichting. Fortuna Sittard heeft tijdens de zitting verklaard daarvan
doordrongen te zijn. Hieronder valt ook het nauwgezet gevolg geven aan een eventueel hernieuwd
verzoek tot het aanleveren van een Plan van Aanpak, dat door de Licentiecommissie kan worden
goedgekeurd. De voorzieningenrechter ziet aanleiding om dit in de beslissing op te nemen.

4.21. De KNVB zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten aan de zijde
van Fortuna Sittard worden veroordeeld. Deze kosten worden begroot op:
- dagvaarding EUR 0,00
- vast recht 262,00
- overige kosten 0,00
- salaris advocaat 816,00
Totaal EUR 1.078,00

Ook de over deze proceskosten gevorderde wettelijke rente zal worden toegewezen.
Fortuna Sittard Holding en TOF zullen in de proceskosten aan de zijde van de KNVB worden
veroordeeld. Deze kosten worden begroot op nihil.
5. De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1. verklaart Fortuna Sittard Holding en TOF niet ontvankelijk in hun vorderingen,

5.2. schorst (i) het besluit van de Licentiecommissie van 20 februari 2009 (zoals
nader aangepast op 30 maart 2009) tot intrekking van de licentie van Fortuna Sittard met
ingang van 30 juni 2009 en (ii) het besluit van de Beroepscommissie van 19 mei 2009 waarbij de
beslissing van de Licentiecommissie van 20 februari 2009 tot intrekking van de licentie van Fortuna
Sittard met ingang van 30 juni 2009 wordt bekrachtigd tot en met 30 juni 2010,

5.3. beveelt de KNVB om Fortuna Sittard toe te laten en toegelaten te houden tot de door de KNVB
georganiseerde competitie betaald voetbal, zulks met betrekking tot seizoen 2009/2010 dat loopt van
1 juli 2009 tot en met 30 juni 2010, en te handelen alsof door de Licentiecommissie geen besluit tot
intrekking van de licentie is genomen,
5.4. bepaalt dat de KNVB voor iedere wedstrijd in de competitie betaald voetbal waartoe de KNVB
Fortuna Sittard in strijd met het onder 5.3 bepaalde niet toelaat een dwangsom verbeurt van EUR

100.000,--, tot een maximum van EUR 2.000.000,--,
5.5. verstaat dat Fortuna Sittard het Licentiereglement en de daarbijbehorende richtlijnen zal dienen
na te komen gedurende de periode dat de besluiten van de Licentiecommissie en de
Beroepscommissie tot intrekking van haar licentie is geschorst en zij zal mogen deelnemen aan het
door de KNVB georganiseerde betaald voetbal competitie,
5.6. verstaat voorts dat deze beslissing geen nadeel toebrengt aan de bevoegdheid van de (organen
van de) KNVB tot het nemen van besluiten op grond van het Licentiereglement,
5.7. veroordeelt de KNVB in de proceskosten, aan de zijde van Fortuna Sittard tot op heden begroot
op EUR 1.078,00 vermeerderd met de wettelijke rente op de voet van artikel 6:119 BW vanaf de
achtste dag na de datum van dit vonnis,
5.8. veroordeelt Fortuna Sittard Holding en TOF in de proceskosten, aan de zijde van de KNVB tot op
heden begroot op nihil,
5.9. verklaart dit vonnis voor wat betreft 5.2, 5.3, 5.4 en 5.7 uitvoerbaar bij voorraad,
5.10. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. Sap en in het openbaar uitgesproken op 17 juni 2009.?
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vonnis
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Sector handels- en familierecht
zaaknummer / rolnummer: 274511 / KG ZA 09-988
Vonnis in kort geding van 30 september 2009
in de zaak van

[eiser sub1]
in zijn hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van
[eiser sub2],
wonende te [woonplaats],
eiser,
advocaat mr. J.P.R. Scholten,

tegen

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE SCHAATSENRIJDERS BOND,
statutair gevestigd te Amersfoort en kantoorhoudende te Hoogland,
in deze zaak domicilie gekozen hebbend ten kantore van CMS Derks Star Busmann gevestigd aan de
Newtonlaan 203 te Utrecht,
gedaagde,
advocaat mr. M.I. van Dijk.

Partijen zullen hierna [eiser sub1] en de KNSB genoemd worden.
1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 21 september 2009,
- de producties 1 tot en met 6 van [eiser sub1],
- de producties 1 tot en met 18 van de KNSB,
- de mondelinge behandeling van 25 september 2009,
- de pleitnota van [eiser sub1],
- de pleitnota van de KNSB.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.
1.3. In verband met de spoedeisendheid van de zaak is op 30 september 2009 vonnis gewezen. Het
onderstaande vormt hiervan de nadere schriftelijke uitwerking
2. De feiten
2.1. [eiser sub1] is de vader van de minderjarige [eiser sub2] (hierna: “[eiser sub2]”) die op [1993] is
geboren en thans vijftien jaar oud is.
2.2. [eiser sub1] oefent samen met [A] het ouderlijk gezag over [eiser sub2] uit.

2.3. [eiser sub2] heeft voor het jaar 2008/2009 een licentie van de KNSB gekregen.
Op de achterzijde van het licentiepasje van [eiser sub2] is, voor zover relevant, het volgende vermeld:

“De houder van deze licentie is onderworpen aan de reglementen en instructies van de KNSB. (…)”.
2.4. Op 31 januari 2009 heeft [eiser sub2] deelgenomen aan het door de KNSB georganiseerde
Nederlands kampioenschap C-junioren all-round, waar hij op de tweede plaats is geëindigd. Na afloop
van dit kampioenschap is [eiser sub2] door de heer [B], in zijn hoedanigheid van Doping Controle
Official (DCO) door middel van het Formulier Aanwijzing Dopingcontrole van de Stichting Anti-Doping
Autoriteit Nederland (hierna: “de Dopingautoriteit”) aangewezen voor een dopingcontrole.
2.5. [eiser sub2] heeft zijn medewerking aan deze dopingcontrole verleend. Er zijn in dit verband twee
urinemonsters afgenomen, te weten urinemonster A en B. De Dopingautoriteit heeft deze
urinemonsters laten controleren door een door het World Anti Doping Agency (hierna: “WADA”)
geaccrediteerd laboratorium in Zwijnaarde, België. Dit laboratorium heeft begin februari 2009
urinemonster A onderzocht en in dit monster de op de door WADA opgestelde dopinglijst

voorkomende stof norandrosterone (een metaboliet van nadrolone of zijn precursors) aangetroffen.

2.6. Bij brief van 18 februari 2009 heeft de KNSB aan [eiser sub2] bericht dat in zijn urinemonster (een
afbraakproduct van) een stof is aangetroffen die voorkomt op de geldende Dopinglijst, dat dit een
overtreding vormt van artikel 3 van het KNSB Dopingreglement 2008 en dat zij op grond van artikel
31.2 van het KNSB Dopingreglement 2008 met ingang van heden (17 februari 2009) een
ordemaatregel oplegt, welke maatregel met inachtneming van artikel 31.1 van het Dopingreglement
2008 inhoudt dat [eiser sub2]:
- is uitgesloten van enige wedstrijd, competitie en/of evenement onder auspiciën van de
KNSB georganiseerd,
- geen onderdeel kan uitmaken van een enige nationale selectie of enig nationaal team,
- niet geselecteerd mag worden voor enige nationale selectie, nationaal team en/of enige
andere vertegenwoordiging van de KNSB,
- geen training mag geven, volgen of ondergaan die is goedgekeurd door en/of
georganiseerd onder auspiciën van de KNSB of een organisatie die lid is van de KNSB,
dan wel op andere wijze bij de KNSB is aangesloten,
- geen begeleidingsactiviteit(en) mag uitvoeren bij trainingen en/of wedstrijden.
Voorts heeft de KNSB [eiser sub2] erop gewezen dat hij het recht heeft om binnen veertien dagen na
dagtekening van deze brief te worden gehoord en dat hij het recht heeft om het zogenoemde Bmonster te laten organiseren.

2.7. Vervolgens is het B-monster onderzocht.

2.8. Bij brief van 10 maart 2009 heeft de KNSB aan [eiser sub2] bericht dat uit de
contra-expertise is gebleken dat de uitslag van de analyse van het B-monster gelijk is aan die van het
A-monster en dat dit betekent dat de uitslag van de dopingcontrole definitief is geworden en de
ordemaatregel die zij in haar brief van 18 februari 2009 heeft opgelegd van kracht blijft. Voorts heeft
zij aangekondigd de zaak bij de Tuchtcommissie van de KNSB te zullen gaan voorleiden.

2.9. Bij brief van 11 maart 2009 heeft de KNSB de Dopingautoriteit verzocht om toezending van het
statusrapport van het urinemonster van [eiser sub2] (nr. 1862553).
2.10. Bij brief van 20 maart 2009 heeft de Dopingautoriteit het in 2.9 genoemde statusrapport aan de
KNSB gezonden.
2.11. Bij brief van 26 maart 2009 heeft de KNSB documentatie betreffende de dopingcontrole van
[eiser sub2] aan de secretaris van de Tuchtcommissie gezonden en de Tuchtcommissie verzocht om de
tuchtprocedure op te starten op basis van de klacht dat artikel 3 van het Dopingreglement was
overtreden door [eiser sub2].
2.12. Bij brief van 9 april 2009 heeft de Tuchtcommissie van de KNSB aan de KNSB bericht dat de
mondelinge behandeling in de zaak de KNSB/[eiser sub1] op 22 april 2009 om 17.30 uur zal
plaatsvinden. Vanwege verhindering van de toenmalige advocaat van [eiser sub1] is deze
behandeling verplaatst naar 10 juni 2009.
2.13. Op 10 juni 2009 heeft de mondelinge behandeling bij de Tuchtcommissie van de KNSB
plaatsgevonden.
2.14. De Tuchtcommissie heeft op 4 of 8 september 2009, dat wordt in de tussenuitspraak niet

duidelijk, een tussenuitspraak gedaan. In deze tussenuitspraak is, voor zover van belang, het
volgende vermeld:

“(…)
De analyse van het monster
(…)

5.46. In het onderhavige geval zijn vijf ionen gemeten en heeft identificatie aan de hand
van drie ionen plaatsgevonden voor de dopinganalyse. Uit de documentatie van de
dopinganalyse blijkt niet waarom deze drie ionen zijn gekozen voor identificatie.
De Dopingautoriteit stelt dat het laboratorium in Zwijnaarde altijd deze drie ionen
gebruikt bij het testen van gebruik van deze stof. [eiser sub1] betwist dit bij gebrek
aan wetenschap.

5.47. De Tuchtcommissie acht nadere informatie over de analyse van de urinemonsters
nodig om tot een oordeel te kunnen komen over de overeenstemming van de
analyse met de vereisten, in het bijzonder de International Standard for
Laboratories en de bijbehorende Technical Documents.

5.48. In dit kader wenst de Tuchtcommissie een onafhankelijke deskundige te benoemen
en deze op te dragen zijn oordeel uit te spreken over de volgende vragen:

- Voldoet de analyse uitgevoerd door het laboratorium in Zwijnaarde aan de
daarvoor geldende vereisten voorvloeiende uit de WADA International Standard
for Laboratories inclusief de Technical Documents? Is een gebruikelijke analyse
gevolgd? Wilt u uw oordeel onderbouwen?

6. DE BESLISSING
6.1. De Tuchtcommissie

i. Verzoekt de Dopingautoriteit verdere informatie te verschaffen met
betrekking tot de procedures en/of protocollen van het laboratorium ter
bewijs van haar hiervoor onder 5.46 weergegeven stelling.

ii. Draagt partijen op gezamenlijk een deskundige voor te dragen om te
oordelen over de hiervoor onder 5.48 geformuleerde vragen. Indien
partijen niet binnen drie weken na deze tussenuitspraak tot
overeenstemming zijn gekomen zal de Tuchtcommissie op eigen initiatief
een deskundige aanstellen. De kosten van het deskundigenrapport zullen

gedragen worden door de KNSB.

iii. Houdt verder iedere beslissing aan.
Hoger beroep is voor deze tussenuitspraak uitgesloten totdat einduitspraak zal zijn gedaan.

Deze beslissing is gegeven op 4 september 2008
(…)”.

2.15. De eerste wedstrijden van het nieuwe schaatsseizoen vinden plaats in het weekend van 4
oktober 2009. [eiser sub2] dient om voor de nationale jeugdselectie in aanmerking te kunnen komen
aan deze wedstrijden deel te nemen.
2.16. In de Statuten van de KNSB is, voor zover van belang, het volgende opgenomen:

“(…)
GESCHILLEN
Artikel 19
1. Alle geschillen, voor zover deze samenhangen met de beoefening van de schaats- en skatesport in
de Bond, in welke verschijningsvorm dan ook, die zijn gerezen tussen:
a. enerzijds de Bond en anderzijds een orgaan van de Bond, een gewoon lid; of een lid van
of aangeslotene bij dat gewone lid dan wel een buitengewoon lid;
b. enerzijds een gewoon lid en anderzijds een orgaan van dat gewone lid dan wel een lid van
of aangesloten bij dat gewone lid;
c. gewone leden onderling, leden (aangeslotenen) van gewone leden onderling of organen
onderling,
worden met uitsluiting van de burgerlijk rechter in de vorm van bindend advies beslecht door de
Geschillencommissie van de Bond. De competentie en samenstelling van deze
commissie, evenals de procesgang worden nader bij reglement geregeld.
(…)”

2.17. In het Reglement op de Bondsrechtspraak is, voor zover van belang, het volgende vermeld:

“(...)
HOOFDSTUK III

Berechting en geschillen
Artikel 20

Aan de berechting door de geschillencommissie met uitsluiting van de burgerlijke rechter zijn
onderworpen alle geschillen tussen:
a. Enerzijds de Bond en anderzijds een orgaan van de Bond, een gewest dan wel een bondslid of een
lid of aangesloten bij een bondslid;

b. Enerzijds een gewest en anderzijds een orgaan van dat gewest dan wel een bondslid of een lid
van
of aangesloten bij een bondslid;
c. Enerzijds een bondslid en anderzijds een orgaan van dat bondslid dan wel een lid van of
aangesloten bij dat bondslid;
d. Gewesten onderling, bondsleden onderling, leden van of aangeslotenen bij een bondslid onderling
en organen onderling, voor zover deze geschillen samenhangen met schaatssportbeoefening in de
ruimste zin des woords, zulks met uitzondering van de geschillen, die ter beslissing zijn
opgedragen aan een ander orgaan van de Bond, het gewest, of het bondslid.
(…)

2.18. In het KNSB Dopingreglement 2008, dat is gebaseerd op de World Anti-Doping Code (hierna: “de
Wada-code”) en het Nationaal Dopingreglement Nederlandse Sport van de Dopingautoriteit van 29
februari 2008, is – voor zover relevant – het volgende bepaald:

“(…)
Titel 2 Overtredingen

Artikel 3 Aanwezigheid verboden stof(fen) en/of verboden methode(n)

3.1. De aanwezigheid van een verboden stof en/of een verboden methode, de afbraakproducten
daarvan en/of markers in een monster van een sporter vormt een overtreding van dit reglement
(…)

Titel V Algemeen
Artikel 18 Minderjarigheid

18.1 Voor de toepassing van dit reglement wordt onder een minderjarige verstaan een natuurlijk
persoon die de ouderdom van achttien jaren niet heeft bereikt.

18.2 Indien de statuten en reglementen van de Bond inzake rechten en plichten geen
onderscheid kennen of aanbrengen tussen minderjarige en meerderjarige
aangeslotenen, gelden alle in dit reglement opgenomen rechten en plichten gelijk
voor minderjarige en meerderjarige aangeslotenen, tenzij dit reglement en/of een
of meer International Standards specifiek anders bepalen.

18.3 Onverminderd het gestelde in het vorige lid, kunnen leeftijd en gebrek aan ervaring
factoren zijn die voor zover het minderjarigen betreft, worden meegewogen bij het
bepalen van de sanctie(s) op basis van Titel IX.
(…)

Titel VIII Tuchtrechtelijke behandeling
Artikel 32 Tuchtrechtelijke vervolging algemeen

32.1. Tuchtrechtelijke vervolging, behandeling, sanctievaststelling en sanctieoplegging
geschiedt overeenkomstig het gestelde in dit reglement en het van toepassing zijnde
tuchtrecht, dit laatste met inachtneming van het gestelde in artikel 62.
(…)
Artikel 34 Aanhangig maken van een dopingzaak

34.1. Het bestuur dient dopingzaken die de Dopingautoriteit bij haar kenbaar heeft gemaakt, zo
spoedig mogelijk aanhangig te maken bij het bevoegde tuchtorgaan.

34.2. Indien uit eigen onderzoek van de Bond blijkt dat sprake is van een dopingzaak, dient het
bestuur deze dopingzaak zo spoedig mogelijk aanhangig te maken bij het bevoegde
tuchtorgaan.

34.3. De termijn voor het aanhangig maken van een dopingzaak bedraagt zes weken.

34.4. De termijn voor het aanhangig maken van een dopingzaak vangt aan:
a. voor zover het dopingzaken inzake positieve uitslagen betreft, op het moment dat de
uitslag van de dopingcontrole definitief is geworden en de Dopingautoriteit de Bond
schriftelijk van de uitslag op de hoogte heeft gesteld;
b. voor gevallen als bedoeld in artikel 34.2, op het moment dat het bestuur heeft besloten
dat sprake is van een dopingzaak;
c. in gevallen als bedoeld in artikel 33.3, op het moment dat de Bond, al dan niet via de
Dopingautoriteit, schriftelijk van de dopingzaak op de hoogte is gesteld door de relevante
organisatie.
d. voor alle andere dopingzaken, op het moment dat schriftelijke kennisgeving inzake een
dopingzaak, door de Dopingautoriteit aan de Bond heeft plaatsgevonden.

34.5. De Bond dient de betreffende aangeslotene zo spoedig mogelijk door middel van een
aangetekende brief met bericht van ontvangst op de hoogte te stellen van het aanhangig
maken van de dopingzaak. De Bond dient tegelijkertijd ook de Dopingautoriteit
schriftelijk op de hoogte te stellen.
(…)
Titel IX Sancties
(…)
Artikel 38 Uitsluiting
38.1. De periode van uitsluiting die wordt opgelegd voor een overtreding van artikel 3, artikel 4
of artikel 8, bedraagt bij een eerste overtreding een periode van twee jaar, tenzij:

a. aan de in artikel 39, artikel 40, artikel 41 en/of artikel 42 bedoelde voorwaarden voor het
reduceren van de sanctieperiode wordt voldaan; of
b. aan de in artikel 43 bedoelde voorwaarden voor het verlengen van de sanctieperiode
wordt voldaan.
(…)
Artikel 39 Specifieke stoffen
39.1. Voor de toepassing van de volgende bepalingen van dit artikel, zijn alle op de dopinglijst
vermelde stoffen specifieke stoffen, uitgezonderd:
a. de anabole middelen;
b. de hormonen en verwante stoffen;
c. de op de dopinglijst als niet-specifieke stof aangeduide hormoon-antagonisten en
modulatoren; en
d. de op de dopinglijst als niet-specifieke stof aangeduide stimulantia.

39.2. Specifieke stoffen betreffen nooit verboden methoden.

39.3. Indien de betrokken aangeslotene aantoont (i) hoe de specifieke stof(fen) in zijn lichaam
terecht is (zijn) gekomen (in geval van een overtreding van artikel 3), dan wel hoe hij deze
stof(fen) heeft gebruikt (in geval van een overtreding van artikel 4), dan wel hoe deze
stof(fen) in zijn bezit is (zijn) gekomen (in geval van een overtreding van artikel 8), en (ii)
aantoont dat de op- of inname, het gebruik, dan wel het bezit van (een) dergelijke
specifieke stof(fen) niet is geschied met het oogmerk de sportprestaties te verbeteren, noch
om het gebruik van enige verboden stof(fen) en/of verboden methode(n) te maskeren,
wordt de periode van uitsluiting die is beschreven in artikel 38.1 vervangen door:
a. minimaal een waarschuwing, gepaard met een berisping, maar geen periode van
uitsluiting voor toekomstige evenementen, en
b. maximaal twee jaar uitsluiting;

39.4. De verklaring van de betrokken aangeslotene alleen is onvoldoende om te voldoen aan de
in het vorige lid bedoelde vereisten inzake bewijs. Naast diens verklaring dient de
betrokken aangeslotene zwaarwegend bewijs te verschaffen dat hij niet de intentie (heeft
ge)had zijn sportprestatie te verbeteren, noch om het gebruik van enige verboden stof(fen)
en/of verboden methode(n) te maskeren.

39.5. Bij het vaststellen in hoeverre de in artikel 38.1 genoemde periode van uitsluiting op basis
van artikel 39 wordt gereduceerd, dient rekening te worden gehouden met de mate van
schuld van de betrokken aangeslotene.

39.6. Specifieke stoffen dienen niet te worden beschouwd als minder zwaar of minder
prestatiebevorderend dan de andere stoffen op de dopinglijst. In een geval waarin de sporter
niet voldoet aan de in dit artikel beschreven criteria voor het reduceren van de periode van

uitsluiting, dient daarom de in artikel 38.1 genoemde periode van uitsluiting te worden
opgelegd. Tevens kan, op grond van de in artikel 43 beschreven regeling, sprake zijn van
redenen om in dat geval een langere periode van uitsluiting op te leggen.

Artikel 40 Geen schuld of nalatigheid

40.1. Er is geen sprake van schuld of nalatigheid indien de aangeslotene kan aantonen dat hij niet
wist of vermoedde, en zelfs met de grootst mogelijke voorzichtigheid niet redelijkerwijs
had kunnen weten of vermoeden, dat hij de verboden stof en/of verboden methode had
gebruikt, ingenomen of had toegediend gekregen.

40.2. Indien de sporter in een individueel geval kan aantonen dat de overtreding van artikel 3 dan
wel artikel 4 niet aan zijn schuld of nalatigheid te wijten is, vervalt de toepasselijke periode
van uitsluiting. In het geval van overtreding van artikel 3 geldt als aanvullende eis dat de
sporter aantoont hoe de verboden stof(fen) en/of verboden methode(n) in zijn lichaam
terecht is (zijn) gekomen.

40.3. Artikel 40 is niet van toepassing op gevallen waarin artikel 38.4, dan wel artikel 39 van
toepassing zijn.

Artikel 41 Geen aanmerkelijke mate van schuld of nalatigheid

41.1. Er is geen sprake van een aanmerkelijke mate van schuld of nalatigheid indien de
aangeslotene kan aantonen dat zijn schuld of nalatigheid, naar de omstandigheden van het
geval en rekening houdend met de criteria zoals genoemd in artikel 40.1 niet significant
was in relatie tot de overtreding van dit reglement.

41.2. Als een aangeslotene in een individueel geval met betrekking tot de in Titel II genoemde
overtredingen, uitgezonderd de overtreding van artikel 6, kan aantonen dat van zijn kant
geen sprake is van aanmerkelijke schuld of nalatigheid, kan de periode van uitsluiting
worden verkort, doch nooit minder zijn dan de helft van de in artikel 38 bedoelde periode
van uitsluiting. Voor toepassing van dit lid geldt dat de sporter moet aantonen hoe de
verboden stof(fen) en/of verboden methode(n) in zijn lichaam is (zijn) terecht gekomen.

41.3. In gevallen als bedoeld in het vorige lid mag de verkorte periode van uitsluiting niet korter
zijn dan acht jaar indien de periode van uitsluiting zonder toepassing van artikel 41 een
levenslange periode van uitsluiting zou bedragen.

41.4. Artikel 41 is niet van toepassing op gevallen waarin artikel 38.4, dan wel artikel 39 van

toepassing zijn.

Artikel 42 Bekentenis voorafgaand aan dopingzaak

Indien:
a. een aangeslotene, hetzij voorafgaand aan het door hem kennisnemen van een bij hem uit
te voeren dopingcontrole die kan leiden tot constatering van een overtreding van dit
reglement, hetzij voorafgaand aan kennisgeving inzake een mogelijke dopingzaak door
de Dopingautoriteit, de Bond, de internationale federatie en/of een buitenlandse nationale
sportbond of NADO, vrijwillig bekent een overtreding als genoemd in Titel II te hebben
begaan, en
b. deze bekentenis op dat moment het enige betrouwbare bewijs is van bedoelde
overtreding, kan de op te leggen periode van uitsluiting worden verkort, doch niet minder bedragen
dan de helft van de zonder deze bekentenis van toepassing zijnde periode.

Titel XII Restbepalingen

Artikel 62 Verhouding reglementen
De toepassing van dit reglement wordt niet beperkt door andere reglementen van de Bond.
Dientengevolge is het tuchtrecht van de Bond slechts van toepassing op de bepalingen van dit
dopingreglement, voor zover het tuchtrecht niet in strijd is met de inhoud en/of de strekking van dit
dopingreglement.
(…)”.

2.19. De KNSB heeft als productie 15 een verklaring van de heer [C] van de Dopingautoriteit van 22
september 2009 in het geding gebracht waarin – voor zover belang – het volgende is vermeld:

“(…)
Norandrosteron specifiek
In de door laboratoria gehanteerde analyse methodiek voor de analyse van norandrosteron wordt
vooraf gedefinieerd op welke massagetallen primair de identificatie van voornoemde stof dient plaats
te vinden. In dit geval zijn de massa’s 405, 420 en 315 vooraf gedefinieerd. Vooraf zijn door het
laboratorium tevens mathematische criteria gedefinieerd waaraan de gevonden waarden dienen te
voldoen. (…) De identificatie van de aangetroffen stof in urinemonster 1862553 heeft plaatsgevonden
op basis van vooraf gestelde ionen massagetallen. Zowel de massa’s 405, 420, als 315 vallen bij de
analyse van het A-deel als B-deel binnen de voor aanvang van de analyse gestelde range. Eveneens
is aan in het TD2003IDCR vermelde van een minimum van drie diagnostische ionen voldaan door het
laboratorium bij zowel analyse van het A-deel als B-deel van urinemonster 1862553.

Overige ionen massa’s kunnen conform gestelde WADA regeling uitsluitend gebruikt worden voor de
mathematische vergelijking als dit met de ionen m/z 405; 420 en 315 niet mogelijk is. (…) Van het
vermeende ionen shoppen over massagetallen 169 en 225 is dus geen sprake daar deze niet
betrokken zijn bij de identificatie en slechts de vooraf gedefinieerde massa getallen hiervoor zijn
gebruikt. (…)”.
2.20. De KNSB heeft als productie 17 een verklaring van Prof. Dr. F.T. Delbeke van het

Dopinglaboratorium in Zwijnaarde (België) van 24 september 2009 in het geding gebracht, die als
volgt luidt:
“Hierbij wil ik bevestigen dat de ionen m/z 420, 405, 315 de ionen zijn die standaard in eerste
instantie bij confirmatie gebruikt worden ter vergelijking van de ionen intensiteiten tussen analyte en
referentie. De norandrosteron documentatiepakketten over vele jaren zijn daarvan een bewijs.”
3. Het geschil

3.1. [eiser sub1] vordert dat KNSB bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,
primair: wordt geboden de ordemaatregel welke zij op 18 februari 2009 aan [eiser sub2]
heeft opgelegd met onmiddellijke ingang op te heffen,
subsidiair: wordt geboden de ordemaatregel welke zij op 18 februari 2009 aan [eiser sub2]
heeft opgelegd met onmiddellijke ingang te schorsen totdat de tuchtcommissie een definitieve
uitspraak heeft gedaan,

meer subsidiair: de hiervoor vermelde primaire dan wel subsidiaire vordering toe te wijzen met ingang
van het verstrijken van 24 uur na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis,
alles onder – kort gezegd – de oplegging van een dwangsom.

3.2. KNSB voert verweer.
3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4. De beoordeling
4.1. Vooropgesteld wordt dat het tussen partijen – terecht – niet in geschil is dat [eiser sub2]
gebonden is aan de Statuten van de KNSB, het Reglement Bondsrechtspraak en het Dopingreglement.
Bevoegdheid voorzieningenrechter

4.2. De KNSB voert als verweer dat de voorzieningenrechter onbevoegd is om van
het geschil kennis te nemen, althans dat [eiser sub1] niet ontvankelijk in zijn vordering moet worden
verklaard, omdat gelet op het bepaalde in artikel 19 van de Statuten en
artikel 20 van het Reglement Bondsrechtspraak de Geschillencommissie bij uitsluiting bevoegd is om
van onderhavige zaak kennis te nemen.

4.3. De voorzieningenrechter heeft, nadat hij [eiser sub1] in de gelegenheid had gesteld om zich over
dit verweer uit te laten en de zitting had geschorst, geoordeeld dat hij bevoegd is om van
onderstaand geschil kennis te nemen. Daartoe is het volgende redengevend.
Op grond van artikel 254 lid 1 Rv is in alle spoedeisende zaken waarin, gelet op de belangen van
partijen, een onmiddellijke voorziening bij voorraad wordt vereist, de voorzieningen-rechter bevoegd
deze te geven. De voorliggende vordering strekt tot opheffing dan wel schorsing van de door de KNSB
opgelegde ordemaatregel. Niet weersproken is dat [eiser sub1] een spoedeisend belang bij deze
vordering heeft. De voorzieningenrechter is, in beginsel, dan ook bevoegd om van onderhavig geschil
kennis te nemen. Dit zou anders kunnen zijn indien er sprake is van een bij de wet gestelde
uitzondering daarop. De in artikel 19 van de Statuten en artikel 20 van het Reglement op de
Bondsrechtspraak opgenomen bepaling, inhoudende dat alle geschillen, voor zover deze

samenhangen met de beoefening van de schaats- en skatesport in de KNSB, in welke
verschijningsvorm dan ook, met uitsluiting van de burgerlijke rechter bij wege van bindend advies
worden beslecht door de Geschillencommissie van de KNSB, is echter niet zo’n bij de wet gestelde
uitzondering. Van een dergelijke uitzondering is bijvoorbeeld sprake indien partijen een geldige
overeenkomst tot arbitrage hebben gesloten (zie artikel 1022 lid 1 Rv), met dien verstande dat ook in
het geval sprake is van een geldige overeenkomst tot arbitrage een partij zich tot de gewone rechter
kan wenden voor een maatregel tot bewaring van recht en voor een voorlopige voorziening in kort
geding (zie artikel 1022 lid 2 Rv) en dat zelfs in het geval partijen een arbitraal kort geding zijn
overeengekomen de voorzieningenrechter zich niet onbevoegd hoeft te verklaren.

4.4. Daarmee wordt toegekomen aan de inhoudelijke beoordeling van de zaak.
Inhoudelijke beoordeling

4.5. [eiser sub1] legt het volgende aan zijn (primaire, subsidiaire en meer subsidiaire) vordering ten
grondslag:
a) de ordemaatregel is vervallen omdat niet voldaan is aan het in artikel 5 lid 3 van het
Reglement op de Bondsrechtspraak neergelegde vereiste, inhoudende dat het
bondsbestuur ertoe gehouden is binnen een termijn van 14 dagen na de datum waarop zij
de ordemaatregel heeft genomen zowel de maatregel als het strafbare feit waarop de
maatregel betrekking heeft schriftelijk ter kennis van de Tuchtcommissie dient te
brengen;
b) het dopingonderzoek is niet volgens de vereisten voortvloeiende uit de WADA
International Standards for Laboratories, waaronder de Technical Documents,
verricht, hetgeen betekent dat het onderzoek een onrechtmatig resultaat heeft opgeleverd
dat gelijk dient te worden gesteld met een negatief resultaat,
c) het is onaannemelijk dat de Tuchtcommissie een langere straf zal opleggen dan [eiser sub2]
nu al geschorst is geweest.

Ad a: is ordemaatregel vervallen?
4.6. De KNSB voert aan dat [eiser sub1] de in 4.5 onder a genoemde grondslag niet in zijn
dagvaarding heeft vermeld en dat deze wijziging c.q. aanvulling van de grondslag in strijd is met de
goede procesorde. Dit verweer wordt verworpen, aangezien de KNSB tijdens de zitting heeft
opgemerkt dat zij voorafgaand aan de zitting, via de Belgische advocaat van [eiser sub1], met deze
grondslag bekend was en zij in haar pleitnota ook al op deze grondslag is ingegaan. Daarmee wordt
toegekomen aan de inhoudelijke beoordeling van de door [eiser sub1] gestelde grondslag.
4.7. Artikel 32.1 van het Dopingreglement wijst erop dat artikel 34 van het Dopingreglement – zoals
de KNSB ook aanvoert – derogeert aan hetgeen in artikel 5 van het Reglement op de
Bondsrechtspraak is vermeld. In artikel 32.1 van het Dopingreglement is immers bepaald dat
tuchtrechtelijke vervolging, behandeling, sanctievaststelling en sanctieoplegging geschiedt
overeenkomstig het gestelde in dit reglement (lees: het Dopingreglement) en het van toepassing
zijnde tuchtrecht, dit laatste met inachtneming van het gestelde in artikel 62. In artikel 62 van het
Dopingreglement is bepaald dat het tuchtrecht van de KNSB slechts van toepassing is op de
bepalingen van het Dopingreglement voor zover dat niet strijdt met de inhoud en/of de strekking van
dit Dopingreglement.
4.8. Vastgesteld wordt dat in het Dopingreglement in artikel 34.3 een termijn van zes weken is

bepaald waarbinnen een dopingzaak aanhangig moet worden gemaakt. Daarmee is in dit reglement
een regeling neergelegd die afwijkt van de regeling in het Reglement op de Bondsrechtspraak en
daarmee is die laatstgenoemde regeling, waarnaar [eiser sub1] verwijst, in casu niet van toepassing.
Het beroep van [eiser sub1] op die bepaling treft dan ook geen doel.
4.9. Voor wat betreft de vraag of de KNSB de zaak tijdig heeft aangebracht wordt als volgt
overwogen. In artikel 34.3 van het Dopingreglement is bepaald dat de termijn voor het aanhangig
maken van een dopingzaak zes weken bedraagt. Uit artikel 34.4 volgt dat voor zover het – zoals in dit
geval – dopingzaken inzake positieve uitslagen betreft, de termijn aanvangt op het moment dat de
uitslag van de dopingcontrole definitief is geworden en de Dopingautoriteit de Bond schriftelijk van de
uitslag op de hoogte heeft gesteld. Niet in geschil is dat de Dopingautoriteit bij brief van 20 maart
2009 het in 2.9 genoemde statusrapport aan de KNSB heeft gezonden en dat de KNSB bij brief van 26
maart 2009 de Tuchtcommissie heeft verzocht om de tuchtprocedure op te starten op basis van de
klacht dat artikel 3 van het Dopingreglement door [eiser sub2] was overtreden. De KNSB heeft dus
binnen de volgens het Dopingreglement geldende termijn de zaak bij de Tuchtcommissie aanhangig
gemaakt.
4.10. Geconcludeerd wordt dan ook dat de in 4.5 onder a vermelde grondslag niet opgaat.

Ad b: voldoet het dopingonderzoek niet aan de vereisten die daarvoor gelden?
4.11. Tussen partijen is niet in geschil dat het dopingonderzoek aan de vereisten voortvloeiende uit de
WADA International Standards for Laboratories, waaronder het Technical Document, dient te voldoen.
In dit Technical Document is – voor zover van belang – het volgende vermeld:

“if the Laboratory protocol requires three ions to be within a tolerance window to identify a substance,
it is not permissible to collect additional ions and select those ion ratios that are within tolerance and
ignore others that would not result in meeting identification criteria without a valid explanation.”
[eiser sub1] stelt zich op het standpunt dat het dopinglaboratorium in strijd met deze bepaling heeft
gehandeld door in het kader van het dopingonderzoek van [eiser sub2] vijf ionen te meten en daaruit
vervolgens drie ionen te selecteren. De KNSB betwist dit.
4.12. Het is vooralsnog onvoldoende aannemelijk dat het dopingonderzoek niet volgens de vereisten
voortvloeiende uit de WADA International Standards for Laboratories, waaronder de Technical
Documents, is verricht. [eiser sub1] heeft dit standpunt – mede in het licht van de betwisting van KNSB
– onvoldoende onderbouwd. De door [eiser sub1] aangevoerde omstandigheid dat de
Tuchtcommissie, alvorens een definitieve uitspraak te doen, zich deskundig wil laten voorlichten is
ontoereikend om de conclusie te dragen dat het laboratoriumonderzoek niet aan de daaraan te
stellen eisen heeft voldaan. Of dit het geval is moet nu juist worden onderzocht.
4.13. Daarbij komt dat de door de KNSB in het geding gebrachte verklaring van [C] van de
Dopingautoriteit en van Prof. Dr. Delbeke van het Dopinglaboratorium een aanwijzing bieden dat het
dopingonderzoek met inachtneming van de regels is uitgevoerd. Deze verklaringen wijzen erop dat er
vooraf drie ionen zijn geselecteerd om te worden onderzocht en dat ook alleen deze drie ionen zijn
onderzocht.
Strafmaat
4.14. Het is niet aannemelijk dat – zoals [eiser sub1] stelt en de KNSB betwist – de door de
Tuchtcommissie nog op te leggen schorsing overeenkomt met de periode dat [eiser sub2] nu al
geschorst is geweest of zelfs korter zal zijn. Dit wordt als volgt gemotiveerd.

4.14.1. [eiser sub2] was op het moment dat de mondelinge behandeling plaatsvond

(25 september 2009) al iets meer dan zeven maanden geschorst.

4.14.2. Uit artikel 38 lid 1 van het Dopingreglement volgt dat op het eerste keer overtreden van het
verbod op dopinggebruik een sanctie staat van twee jaar uitsluiting (schorsing), tenzij aan de in
artikel 39, 40, 41 en/of artikel 42 bedoelde voorwaarden voor het reduceren van de sanctieperiode
wordt voldaan.

4.14.3. Het is niet gebleken dat aan één van deze voorwaarden voor het reduceren van de
sanctieperiode wordt voldaan. Zo is artikel 39 van het dopingreglement niet aan de orde omdat in dit
geval geen sprake is van het gebruiken van specifieke stof, maar van een anabole steroïde dat in
artikel 39 als specifieke stof is uitgezonderd. Daarnaast zijn er geen
feiten en omstandigheden gesteld of gebleken die erop wijzen dat geen sprake is van eigen schuld of
nalatigheid (artikel 40 van het Dopingreglement) of van aanmerkelijke mate van schuld of nalatigheid
van [eiser sub2] (artikel 41 van het Dopingreglement). Tenslotte is ook
artikel 42 van het Dopingreglement is niet aan de orde omdat [eiser sub2] niet vooraf aan het
dopingonderzoek heeft bekend dat hij doping heeft gebruikt. Integendeel, hij heeft altijd ontkend en
ontkent nog steeds dat hij doping heeft gebruikt.

4.14.4. Op grond van artikel 18 lid 3 van het Dopingreglement kunnen leeftijd en gebrek aan ervaring
factoren zijn die, voor zover het minderjarigen betreft, worden meegewogen bij het bepalen van de
sanctie(s) van de Tuchtcommissie. Ook deze bepaling kan [eiser sub1] echter niet baten. [eiser sub1]
heeft namelijk niet aannemelijk gemaakt dat de Tuchtcommissie met deze factoren rekening zal
houden, en dat voor zover zij dit al zal doen dit ertoe leidt dat de aan [eiser sub2] op te leggen
schorsing overeenkomt met de periode dat [eiser sub2] nu al geschorst is geweest of zelfs korter zal
zijn.
Conclusie
4.15. Het voorgaande leidt ertoe dat de door [eiser sub1] gestelde grondslagen niet opgaan en dat
de vorderingen van [eiser sub1] dan ook zullen worden afgewezen.

4.16. [eiser sub1] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De
kosten aan de zijde van KNSB worden begroot op:
- vast recht EUR 262,00
- overige kosten 0,00
- salaris procureur 816,00
Totaal EUR 1.078,00

5. De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1. wijst de vorderingen af,
5.2. veroordeelt [eiser sub1] in de proceskosten, aan de zijde van KNSB tot op heden begroot op EUR
1.078,00,
5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A. van Maanen en in het openbaar uitgesproken op 30 september
2009.?
BvdG
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Datum uitspraak
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Datum publicatie

10-03-2010

Zaaknummer

281089 / KG ZA 10-53 ; 282608 KG ZA 10-138

Rechtsgebieden

Civiel recht

Bijzondere kenmerken Kort geding
Inhoudsindicatie
Kort geding. De Nederlandse Badminton Bond heeft een sponsorovereenkomst
gesloten met een Japanse leverancier van badmintonartikelen.
Op grond van deze overeenkomst heeft de Bond de verplichting op zich genomen
om ervoor te zorgen dat de spelers/speelsters van één van de nationale selecties
(junioren en senioren) uitsluitend het materiaal (waaronder rackets) van deze
Japanse leverancier gebruiken.
De Bond geeft met ingang van 1 januari 2010 uitvoering aan deze verplichting.
Indien een speler niet uitsluitend het materiaal van de Japanse leverancier wil
gebruiken dan wordt hij niet toegelaten tot de nationale selectie, waardoor hij niet
kan deelnemen aan de landenteamtoernooien, en ontvangt hij geen reis- en
verblijfkostenvergoeding voor individuele internationale toernooien.
Enkele badmintonspelers (waarvan 3 professionals) en een concurrent van de
Japanse leverancier kunnen zich hiermee niet verenigen.
Zij stellen dat de Sponsorovereenkomst in strijd is met het mededingingsrecht en
ten opzichte van de spelers naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar is. Voorts stellen de spelers zich op het standpunt dat de Bond en
de Japanse leverancier onrechtmatig tegenover hen handelen doordat zij hen
uitlokken om hun individuele sponsorovereenkomsten niet na te komen en
wanprestatie te plegen.
De vorderingen van de spelers en de concurrent van de Japanse leverancier
worden afgewezen.
Vindplaatsen

Rechtspraak.nl

Uitspraak
vonnis
RECHTBANK UTRECHT

Sector handels- en familierecht

Vonnis in kort geding van 10 maart 2010

in de zaak met zaaknummer / rolnummer: 281089 / KG ZA 10-53
van

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht
DUNLOP SLAZENGER INTERNATIONAL LTD.,
hierna te noemen: “Dunlop”,
gevestigd, althans kantoorhoudende te Shirebrook NG20 8 RY, Verenigd Koninkrijk,
2. [eiser sub 2],
hierna te noemen: “[eiser sub 2]”,
wonende te [woonplaats],
3. [eiser sub 3],
hierna te noemen: “[eiser sub 3]”,
wonende te [woonplaats],
4. [eiser sub 4],
hierna te noemen: “[eiser sub 4]”,
wonende te [woonplaats], Denemarken,
eisers,
hierna gezamenlijk aan te duiden als: “Dunlop c.s.”,
advocaten mr. H.T. ten Have en mr. J.J. Feenstra,

tegen

1. de vereniging
NEDERLANDSE BADMINTON BOND,
hierna te noemen: “de Nederlandse Badminton Bond”,
gevestigd en kantoorhoudende te Nieuwegein,
2. de rechtspersoon naar Japans recht,
YONEX CO. LTD.,
hierna te noemen: “Yonex”,
kantoorhoudende te 3-23-13 Yushima Bunkyo-ku,Tokyo, 113-8543, Japan
gedaagden,
advocaat mr. H.J.A. Knijff,

en in de zaak met zaaknummer / rolnummer 282608 KG ZA 10-138 van

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht
DUNLOP SLAZENGER INTERNATIONAL LTD.,
hierna te noemen: “Dunlop”,
gevestigd, althans kantoorhoudende te Shirebrook NG20 8 RY, Verenigd Koninkrijk,

2. [eiser sub 2] en
[eiseres sub 2],
beide wonende te [woonplaats],
procederende met machtiging van de kantonrechter en handelend als vertegenwoordigers van hun
minderjarige dochter [X] (hierna te noemen:
“[X]”), geboren op [1994], eveneens wonende te [woonplaats],
advocaten mr. H.T. ten Have en mr. J.J. Feenstra,

tegen

1. de vereniging
NEDERLANDSE BADMINTON BOND,
hierna te noemen: “de Nederlandse Badminton Bond”,
gevestigd en kantoorhoudende te Nieuwegein,
2. de rechtspersoon naar Japans recht,
YONEX CO. LTD.,
hierna te noemen: “Yonex”,
kantoorhoudende te 3-23-13 Yushima Bunkyo-ku,Tokyo, 113-8543, Japan,
gedaagden,
advocaat mr. H.J.A. Knijff.

1. De procedure in beide zaken

1.1. Het verloop van de procedure in beide zaken blijkt uit:
- de aan de Nederlandse Badminton Bond betekende dagvaardingen van 21 januari 2010
en 18 februari 2010,
- de aan Yonex betekende dagvaardingen van 1 februari 2010 en 18 februari 2010,
- de producties 1 tot en met 38 van Dunlop c.s.,
- de door Dunlop c.s. bij faxbericht van 23 februari 2010 gezonden beschikking van de
rechtbank Utrecht, sector kanton, locatie Utrecht, van 22 februari 2010,
- de bij brief van 19 februari 2010 gezonden producties 1 tot en met 6 van
de Nederlandse Badminton Bond en Yonex,
- de bij faxbericht van 23 februari 2010 gezonden productie 7 van
de Nederlandse Badminton Bond en Yonex,
- de mondelinge behandeling van 24 februari 2010,
- de pleitnota van Dunlop c.s.
- de pleitnota van de Nederlandse Badminton Bond en Yonex.

1.2. Dunlop c.s. heeft tijdens de mondelinge behandeling de in de dagvaarding van
18 februari 2010 vermelde incidentele vordering tot voeging van beiden zaken ingetrokken.

1.3. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten in beide zaken
2.1. Dunlop is onder meer actief in de badmintonmarkt en is in deze markt vooral bekend vanwege
haar merk “Carlton”.
2.2. Yonex is eveneens actief in de badmintonmarkt. Haar marktaandeel in Nederland wordt geschat
tussen de 30% en 50%.
2.3. [eiser sub 2], [eiser sub 3], [eiser sub 4] en [X] (hierna gezamenlijk aan te duiden als “de
Spelers”) zijn lid van de Nederlandse Badminton Bond.
2.4. [eiser sub 2] is professioneel badmintonspeler. Hij is de hoogst genoteerde mannelijke
Nederlandse badmintonspeler en staat op dit moment op nummer 20 van de wereldranglijst voor
mannen. [eiser sub 2] heeft in juli 2008 een individuele sponsorovereenkomst met Dunlop gesloten.
Deze overeenkomst geldt voor vijf jaar en loopt tot en met 31 december 2012.
2.5. [eiser sub 3] is professioneel badmintonspeler. Hij is na [eiser sub 2] de hoogst genoteerde
mannelijke Nederlandse badmintonspeler en staat op dit moment op nummer 27 van de
wereldranglijst voor mannen. [eiser sub 3] heeft op 29 december 2008 een individuele
sponsorovereenkomst met Dunlop gesloten. Deze overeenkomst geldt voor vier jaar en loopt tot en
met 31 december 2012.
2.6. [eiser sub 4] is professioneel badmintonspeelster en staat op dit moment op nummer 25 van de
wereldranglijst voor vrouwen. [eiser sub 4] heeft in oktober 2006 een individuele
sponsorovereenkomst met Forza Denemarken gesloten. Deze overeenkomst loopt tot en met maart
30 maart 2013.
2.7 [X] maakt deel uit van de nationale juniorenselectie. [X] heeft op 18 april 2008 de door Dunlop c.s.
als productie 25 in het geding gebrachte sponsorovereenkomst met Dunlop Slazenger Benelux
gesloten. Deze overeenkomst geldt voor drie jaar en loopt van 25 april 2008 tot en met 24 april 2011.
2.8. De Spelers zijn op grond van de door hen gesloten individuele sponsorovereenkomsten verplicht
om de door hun sponsor ter beschikking gestelde materialen, waaronder rackets, te gebruiken.
2.9. [eiser sub 2], [eiser sub 3] en [eiser sub 4] ontvangen naast de materialen ook een geldelijke
vergoeding van hun sponsor. [eiser sub 4] heeft in haar sponsorovereenkomst ook nog de garantie
bedongen dat zij na afloop van haar sportieve carrière een functie zal worden aangeboden bij Forza.
2.10. De Nederlandse Badminton Bond stelt zich het bevorderen en doen bevorderen van de
badmintonsport in welke verschijningsvorm dan ook ten doel.
2.11. Het bestuur van de Nederlandse Badminton Bond heeft een Beleidsplan Topbadminton 20092012 (hierna te noemen: “het Beleidsplan”) opgesteld, dat is aangenomen door de Bondsvergadering.
Dit Beleidsplan is een uitvoering van de wens van de Nederlandse Badminton Bond om mondiaal in
sportief opzicht een sterke rol te spelen.
Het streven is om een positie bij de top tien landen te verwerven en om aan de Olympische Spelen in
2012 en daarna deel te nemen. Om uitvoering te geven aan deze ambities dient de Nederlandse
Badminton Bond tenminste aanvullende financiering op jaarbasis te verwerven ten bedrage van EUR
170.000,-- in 2010 en 2011 en minimaal EUR 270.000,-- vanaf 2012.
2.12. De Nederlands Badminton Bond bepaalt welke spelers/speelsters (hierna aan te duiden als:
“spelers”) worden toegelaten tot de nationale selecties van de junioren en senioren.

2.13. De spelers van de nationale selecties van de junioren en senioren komen uit in
landenteamtoernooien en individuele internationale toernooien.
2.13.1. Bij de landenteamtoernooien gaat het om de eer van het land.
2.13.2. Op de individuele internationale toernooien voor senioren kunnen geldprijzen worden
gewonnen en kunnen punten voor de klassering op de wereldranglijst worden behaald.
2.13.3. Aan de landenteamtoernooien kunnen alleen spelers deelnemen die tot de nationale selectie
voor junioren of senioren behoren.
2.13.4. Aan de individuele internationale toernooien kunnen ook spelers deelnemen die niet tot de
nationale selectie van junioren of senioren behoren.
2.13.5. Bij de senioren worden jaarlijks gemiddeld twee landenteamtoernooien en vijftien individuele
internationale toernooien georganiseerd.
2.13.6. Bij de junioren wordt jaarlijks gemiddeld één landenteamtoernooi en vier à vijf individuele
internationale toernooien georganiseerd.

2.14. De Nederlandse Badminton Bond en Yonex hebben de door
de Nederlandse Badminton Bond en Yonex als productie 7 in het geding gebrachte overeenkomst
gesloten (hierna te noemen: “de Sponsorovereenkomst”). Deze overeenkomst geldt voor een duur
van zeven jaar, ingaande op 1 januari 2010 en eindigde op
31 december 2016, met een optie tot verlenging.

2.15. In artikel 3 van de Sponsorovereenkomst is – zakelijk weergegeven – bepaald dat de
Nederlandse Badminton Bond zich tegenover Yonex verplicht om alle spelers van de nationale selecties
van de junioren en senioren tijdens alle toernooien en trainingen uitsluitend met Yonex materiaal en
kleding te laten spelen, dit met uitzondering van de nationale competitie en het nationale
bekertoernooi.
2.16. Met de Sponsorovereenkomst is een bedrag van ongeveer drie à drieënhalf miljoen euro
gemoeid, dat ten goede komt aan de Nederlandse Badminton Bond.
2.17. Vanaf 1 januari 2010 worden spelers die door de Nederlandse Badminton Bond worden
uitgenodigd om deel uit te maken van één van de nationale selecties verzocht om een Spelerscontract
te ondertekenen.

Onderdeel van dit contract is een sponsorparagraaf waarin de spelers zich – kort gezegd – verplichten
uitsluitend gebruik te maken van het Yonex materiaal (inclusief rackets).
Daartegenover geldt dat:
- de spelers het recht hebben om gebruik te maken van de trainingsfaciliteiten van de
Nederlandse Badminton Bond,
- de spelers gebruik kunnen maken van de diverse bondcoaches,
- de Nederlandse Badminton Bond de spelers voor haar rekening inschrijft voor de
landenteamtoernooien en individuele internationale toernooien en de reis- en
verblijfkosten van de spelers vergoedt.

2.18. Het niet ondertekenen van het Spelerscontract heeft de volgende consequenties:
- de speler wordt niet door de Nederlandse Badminton Bond toegelaten tot de nationale
selectie, als gevolg waarvan de speler niet kan deelnemen aan het landenteamtoernooi,
- de reis- en verblijfkosten voor de individuele internationale toernooien, waar de speler
wel aan kan meedoen, worden niet door de Nederlandse Badminton Bond vergoed.

2.18.1. Ten aanzien van de reis- en verblijfkosten geldt dat de speler de mogelijkheid heeft om
daarvoor bij de Nederlandse Badminton Bond een subsidie aan te vragen.
Toekenning van deze subsidie geschiedt door de Technische Staf en voor zover de algemene middelen
topsportprogramma ter beschikking gesteld door NOC*NSF toereikend zijn. Deze subsidie dekt niet de
volledige reis- en verblijfkosten.

2.19. De spelers die het Spelerscontract niet ondertekenen kunnen gebruik maken van de
trainingsfaciliteiten van de Nederlandse Badminton Bond en van de bondcoaches.
2.20. De Nederlandse Badminton Bond heeft met Forza Benelux een zakelijke deal gesloten,
inhoudende dat Forza Benelux zestien spelers, met wie zij een individuele sponsorovereenkomst had
gesloten, vrijgeeft tegen betaling van een bepaald bedrag door de Nederlandse Badminton Bond.
Deze individuele sponsorovereenkomsten betroffen enkel het verstrekken van materiaal en geen
financiële vergoeding.
2.21. De Spelers hebben tot op heden het Spelerscontract niet ondertekend.
2.22. De Nederlandse Badminton Bond heeft met Dunlop, die met achttien spelers een individuele
sponsorovereenkomst heeft gesloten, overleg gevoerd om te proberen tot een regeling te komen. Dit
overleg heeft niet tot een regeling geleid. Zestien van deze achttien individuele
sponsorovereenkomsten betreffen enkel het verstrekken van materiaal en niet een financiële
vergoeding.
3. Het geschil in beide zaken

3.1. Dunlop c.s. vordert dat bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad en op alle dagen en uren, :
Primair
a) de Nederlandse Badminton Bond en Yonex worden verboden om, met onmiddellijke
ingang na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis, uitvoering te geven aan de
exclusieve bepalingen in de Sponsorovereenkomst, dit op straffe van een
dwangsom,

Subsidiair
b) de Nederlandse Badminton Bond wordt veroordeeld om de Spelers gedurende de looptijd
van de Sponsorovereenkomst in alle vrijheid individuele sponsorovereenkomsten aan te
laten gaan en na te komen, in alle vrijheid hun materiaal te laten kiezen, en bij
inidividuele toernooien in alle vrijheid hun kleding te laten kiezen, zonder voor de
Spelers nadelige financiële en/of sportieve consequenties, dit op straffe van een
dwangsom,
c) de Nederlandse Badminton Bond wordt verboden de Spelers anders te behandelen dan de

spelers die wel met Yonex materiaal spelen, onder meer ten aanzien van selectiebeleid en
de toe te passen reglementen (waaronder vergoeding reis- en verblijfkosten), dit op straffe
van een dwangsom,
d) Yonex wordt veroordeeld om het onder b en c gevorderde te gehengen en te gedogen, dit
op straffe van een dwangsom,
Meer subsidiair
e) de Nederlandse Badminton Bond wordt veroordeeld om de Spelers gedurende de looptijd
van de Sponsorovereenkomst in alle vrijheid hun reeds voor 1 januari 2010
aangegane individuele sponsorovereenkomsten te laten nakomen, zonder voor de Spelers
nadelige financiële en/of sportieve consequenties, dit op straffe van een dwangsom,
f) de Nederlandse Badminton Bond wordt verboden de Spelers anders te behandelen dan de
spelers die wel met Yonex materiaal spelen, onder meer ten aanzien van selectiebeleid en
de toe te passen reglementen (waaronder vergoeding reis- en verblijfkosten), dit op straffe
van een dwangsom,
g) Yonex wordt veroordeeld om het onder e en f gevorderde te gehengen en te gedogen, dit
op straffe van een dwangsom,
In alle gevallen
h) de Nederlandse Badminton Bond en Yonex hoofdelijk worden veroordeeld in de
proceskosten, daaronder begrepen de kosten voor de vertaling van de dagvaarding in de
Japanse taal ad EUR 3.049,--.

3.2. De Nederlandse Badminton Bond en Yonex voeren verweer.
3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4. De beoordeling in beide zaken
4.1. Uit artikel 3 van de Sponsorovereenkomst volgt dat de Nederlandse Badminton Bond zich
tegenover Yonex heeft verplicht om alle spelers van de nationale selecties van de junioren en senioren
tijdens alle toernooien en trainingen uitsluitend met Yonex materiaal en kleding te laten spelen, dit
met uitzondering van de nationale competitie en het nationale bekertoernooi.
4.2. Vaststaat dat de Nederlandse Badminton Bond vanaf 1 januari 2010 aan deze verplichting
uitvoering geeft. Spelers die worden uitgenodigd om deel uit te maken van één van de nationale
selecties worden verzocht om het in punt 2.17. genoemde Spelerscontract te ondertekenen, waarin
onder meer is bepaald dat zij zich verplichten om uitsluitend gebruik te maken van het Yonex
materiaal. De spelers die het Spelerscontract niet wensen te ondertekenen worden vervolgens niet
tot één van de nationale selecties toegelaten en ontvangen van de Nederlandse Badminton Bond
geen reis- en kostenvergoeding voor de individuele internationale toernooien.

4.3. Dunlop c.s. stelt zich op het standpunt dat de Nederlandse Badminton Bond geen uitvoering
mag/kan geven aan bovengenoemde verplichting/afspraak. Zij voert daartoe aan dat:
a) deze afspraak nietig is omdat zij in strijd is met artikel 6 Mededingingswet (Mw),
b) de Nederlandse Badminton Bond door het maken en uitvoeren van deze afspraak
misbruik maakt van haar economische machtspositie (artikel 24 Mw),
c) het maken en het uitvoeren van deze afspraak ten opzichte van de Spelers naar

maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is (artikel 2:8 lid 2
Burgerlijk Wetboek (BW)),
d) de Nederlandse Badminton Bond en Yonex door het maken en uitvoeren van deze
afspraak onrechtmatig tegenover de Spelers handelen doordat zij de Spelers daardoor
uitlokken om ten opzichte van hun individuele sponsors wanprestatie te plegen.

Strijd met artikel 6 Mw?
4.4. Aan de orde is de beantwoording van de vraag of de Sponsorovereenkomst, en meer in het
bijzonder de in artikel 3 van de Sponsorovereenkomst neergelegde afspraak, kort gezegd inhoudende
dat spelers van de nationale selectie uitsluitend met Yonex materiaal mogen spelen, nietig is, omdat
deze Sponsorovereenkomst/afspraak – zoals Dunlop c.s. stelt en de Nederlandse Badminton Bond en
Yonex betwisten – in strijd is met het in artikel 6 Mw neergelegde kartelverbod. Hierover wordt het
volgende overwogen.

4.5. Uit artikel 6 Mw en 101 het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) volgt
dat overeenkomsten tussen ondernemingen, besluiten van ondernemingsverenigingen en onderling
afgestemde feitelijke gedragingen van ondernemingen, die ertoe strekken of ten gevolge hebben dat
de mededinging op (een deel van) de Nederlandse markt en/of de markt tussen de lidstaten van de
Europese Unie, wordt verhinderd, beperkt of vervalst, verboden zijn en van rechtswege nietig zijn.
Dit in de artikel 6 Mw en 101 VWEU neergelegde verbod (hierna kortheidshalve aan te duiden als: “het
kartelverbod”) is echter niet van toepassing in de in artikel 7 Mw en de Bekendmaking van de
Europese Commissie van 22 december 2001 (PbEG 2001, C 368/13) genoemde gevallen.

4.6. De voorzieningenrechter is niet in staat om aan de hand van de in artikel 7 Mw en de
Bekendmaking van de Europese Commissie van 22 december 2001 neergelegde “bagatelregel” c.q.
“de minimus regel” te beoordelen of het kartelverbod in dit geval van toepassing is. Dunlop c.s. heeft
daartoe onvoldoende gesteld. Reeds om deze reden kan vooralsnog niet worden geconcludeerd dat
de in artikel 3 van de Sponsorovereenkomst neergelegde afspraak verboden en van rechtswege nietig
is.
4.7. Ook indien al aangenomen zou kunnen worden dat het kartelverbod van toepassing is, geldt dat
dit Dunlop c.s. niet kan baten, omdat het niet aannemelijk is geworden dat dit verbod wordt
overtreden. Dit wordt als volgt gemotiveerd.
4.7.1. Dunlop c.s. kan niet worden gevolgd in haar stelling dat de Sponsorovereenkomst, en meer in
het bijzonder de in artikel 3 neergelegde afspraak, ertoe strekt (tot doel heeft) de concurrentie te
verhinderen, beperken of te vervalsen. De tekst van de Sponsorovereenkomst biedt daarvoor
onvoldoende aanwijzing en er zijn geen feiten en omstandigheden gebleken die de conclusie kunnen
dragen dat dit wel het geval is.
Daarbij wordt in aanmerking genomen dat de Nederlandse Badminton Bond heeft aangevoerd dat zij
de Sponsorovereenkomst mede is aangegaan ter verwezenlijking van het in punt 2.11. genoemde
Beleidsplan, wat onvoldoende door Dunlop c.s. is weersproken. Voorts geldt dat de in artikel 3 van de
Sponsorovereenkomst neergelegde afspraak – zoals partijen ook aanvoeren – het karakter heeft van
een exclusief afnamebeding. Uit het arrest van het Hof van Justitie van 7 december 2000 (HvJ EG, 7
december 2000, zaak C-214/99) valt op te maken dat exclusieve afnamecontracten niet worden
geacht de strekking te hebben de mededinging te beperken.

4.7.2. Het is voorts onvoldoende gebleken dat de Sponsorovereenkomst – zoals Dunlop c.s. stelt en

de Nederlandse Badminton Bond en Yonex betwisten – een (merkbare) beperking van de mededinging
tot gevolg heeft. De vaststelling dat een overeenkomst mededingingsverstorende gevolgen heeft,
vergt een feitelijk onderzoek in de vorm van een marktanalyse waaraan hoge eisen worden gesteld.
Dunlop c.s. heeft in het licht hiervan onvoldoende aangevoerd om in het kader van dit kort geding te
kunnen beoordelen of
de in artikel 3 van de Sponsorovereenkomst neergelegde afspraak mededingingsverstorende
gevolgen heeft. Zo is het bijvoorbeeld – zoals de Nederlandse Badminton Bond en Yonex ook
aanvoeren – onduidelijk wat de relevante markt is. Is dit de markt voor sportartikelen
of voor badmintonartikelen of voor badmintonartikelen voor de topspelers of een andere markt?

4.7.3. Ook op grond van de door Dunlop c.s. aangehaalde “Deense tennisballenzaak”
kan niet worden geconcludeerd dat de afspraak dat spelers die deel uitmaken van één van de
nationale selecties uitsluitend Yonex materiaal zullen gebruiken in strijd is met het mededingingsrecht.
Uit het persbericht van de Europese Commissie van 15 april 1998 (IP/98/355) valt niet op te maken
dat de Europese Commissie een exclusieve sponsorovereenkomst met een langere looptijd dan twee
jaar ontoelaatbaar vindt.
Bovendien geldt dat Dunlop c.s. onvoldoende heeft aangevoerd om te concluderen dat in deze zaak
sprake is van een vergelijkbare situatie als in de “Deense tennisballenzaak”.

Strijd met artikel 24 Mw?
4.8. Voorts is aan de orde de beantwoording van de vraag of de
Nederlandse Badminton Bond – zoals Dunlop c.s. stelt en de Nederlandse Badminton Bond en Yonex
betwisten – ten opzichte van Dunlop en de Spelers in strijd handelt met artikel 24 Mw en/of 102 VWEU
door de Sponsorovereenkomst met Yonex aan te gaan en uitvoering aan deze Sponsorovereenkomst
te geven.

4.9. Het kan in het kader van dit kort geding niet worden beoordeeld of dit het geval is.
Het is namelijk onduidelijk of de Nederlandse Badminton Bond een economische machtspositie in de
zin van artikel 24 Mw en/of artikel 102 VWEU heeft. Daarvoor is een nader onderzoek naar de feiten
nodig, waarvoor dit kort geding zich niet leent. Zo zal er onder andere moeten worden onderzocht
wat de relevante markt in deze zaak is.

Is er sprake van een situatie als bedoeld in artikel 2:8 lid 2 BW?
4.10. Aan de orde is thans de beoordeling van de vraag of het maken en het uitvoeren door de
Nederlandse Badminton Bond van de in artikel 3 van de Sponsorovereenkomst neergelegde afspraak,
kort gezegd inhoudende dat spelers die tot één van de nationale selecties behoren uitsluitend Yonex
materiaal zullen gebruiken, ten opzichte van de Spelers naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar is.

4.11. Partijen zijn het er terecht over eens dat de Spelers op grond van hun lidmaatschap, in beginsel,
gebonden zijn aan de statuten, reglementen en de besluiten van de
Nederlandse Badminton Bond. De Spelers zijn, in beginsel, dan ook gebonden aan het besluit van de
Nederlandse Badminton Bond tot het aangaan van de Sponsorovereenkomst met Yonex en het daarop
gebaseerde nieuwe beleid van de Nederlandse Badminton Bond, inhoudende dat spelers die zich niet
willen conformeren aan de door de Nederlandse Badminton Bond gestelde eis om uitsluitend Yonex

materiaal te gebruiken en het Spelerscontract, waarin deze eis is opgenomen, niet willen
ondertekenen, niet worden toegelaten tot één van de nationale selecties en geen reis- en
verblijfskostenvergoeding
voor de individuele internationale toernooien ontvangen.
De Spelers zijn hieraan echter niet gebonden voor zover dit in de gegeven
omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn
(artikel 2:8 lid 2 BW). Dunlop c.s. stelt zich op het standpunt dat dit het geval is en voert daartoe –
samengevat – aan dat de afspraak en het uitvoeren daarvan door de
Nederlandse Badminton Bond op gespannen voet staat met:
- het beginsel van gelijke behandeling, aangezien degene die het Spelerscontract
ondertekenen wel een volledig dekkende reis- en verblijfkostenvergoeding van de
Nederlandse Badminton Bond ontvangen en degene die het Spelerscontract niet
ondertekenen niet,
- het recht van de speler om zelf te bepalen met welk materiaal hij speelt,
- het recht van de speler om zijn verzilverbare populariteit uit te winnen.
De Nederlandse Badminton Bond en Yonex betwisten dit standpunt van Dunlop c.s.

4.12. Aan de hand van een belangenafweging zal moeten worden bepaald of de in artikel 2:8 lid 2 BW
genoemde uitzondering zich in dit geval voordoet.

4.13. De Nederlandse Badminton Bond stelt zich het bevorderen en doen bevorderen van de
badmintonsport in welke verschijningsvorm dan ook ten doel. Zij komt dus niet alleen op voor de
belangen van de professionals, maar ook voor die van de amateurs.
De Nederlandse Badminton Bond heeft aangevoerd dat zij de gelden van de sponsor Yonex zeer
dringend nodig heeft in verband met haar begrotingstekort van EUR 100.000,--, de verwezenlijking
van haar in de statuten omschreven doelstelling en de verwezenlijking van het in punt 2.11.
genoemde Beleidsplan. Dunlop c.s. heeft dit op zichzelf niet weersproken. Zij heeft alleen aangevoerd
dat er alternatieven zijn om deze gelden te verwerven en dat de Nederlandse Badminton Bond zich
niet had hoeven te beperken tot het sluiten van een sponsorovereenkomst met Yonex. Als
uitgangspunt geldt echter dat het de Nederlandse Badminton Bond, in beginsel, vrijstaat om zelf te
bepalen met welke partijen zij een sponsorovereenkomst wenst aan te gaan.

4.14. Vaststaat dat het de Spelers vrijstaat om het Spelerscontract niet te ondertekenen en zich niet
te conformeren aan de daarin door de Nederlandse Badminton Bond gestelde eis om – kort gezegd –
uitsluitend Yonex materiaal te gebruiken.
De stelling van Dunlop c.s. dat de Spelers niet de vrijheid hebben om i) hun eigen materiaal te
gebruiken en met hun eigen racket te spelen en ii) hun verzilverbare populariteit uit te winnen door
individuele sponsorovereenkomst(en) aan te gaan en na te komen, gaat, in beginsel, dan ook niet op.

4.15. Wel is het zo dat de Spelers, indien zij ervoor kiezen om het Spelerscontract niet te
ondertekenen, worden uitgesloten van deelname aan één van de nationale selecties.
Dit heeft tot gevolg dat:
- de Spelers niet kunnen deelnemen aan de landenteamtoernooien,
- de Nederlandse Badminton Bond de reis- en verblijfkosten voor de individuele
internationale toernooien niet vergoedt.

Ten aanzien van de reis- en verblijfkostenvergoeding geldt echter dat – zoals
de Nederlandse Badminton Bond en Yonex ook aanvoeren – het de vraag is of deze kosten (volledig)
door de Spelers zullen moeten worden gedragen, aangezien de Spelers daarvoor subsidie bij de
Nederlandse Badminton Bond kunnen aanvragen en het bovendien ook mogelijk is dat de individuele
sponsor van de Spelers bereid is om deze kosten (volledig dan wel gedeeltelijk) voor zijn rekening
nemen.

4.16. Uit wat in punt 2.13., 2.13.1 tot en met 2.13.6. en 2.19. is vermeld, volgt dat het niet zo is dat
spelers die niet tot één van de nationale selecties behoren de badmintonsport niet meer op een hoog
en professioneel niveau zouden kunnen beoefenen. Zij kunnen nog altijd deelnemen aan de
individuele internationale toernooien, waarmee in het geval van de senioren geldprijzen en punten
voor de klassering op de wereldranglijst kunnen worden behaald. Zij kunnen bovendien gebruik
maken van de trainingsfaciliteiten van de Nederlandse Badminton Bond en van de bondcoaches.

4.17. Uit wat in 4.15 en 4.16 is overwogen volgt dat het gevolg dat de Spelers in ieder geval zullen
ondervinden, indien zij besluiten om zich niet aan de hiervoor vermelde eis van de Nederlandse
Badminton Bond te conformeren, is dat zij niet kunnen deelnemen aan de landenteamtoernooien, die
– zoals vermeld in punt 2.13.5. en 2.13.6. – bij de senioren gemiddeld twee keer per jaar en bij de
junioren één keer per jaar worden georganiseerd.
Daarnaast zullen zij mogelijk financieel nadeel ondervinden doordat de reis- en verblijfkosten (deels)
door henzelf zal moeten worden voldaan.

4.18. Deze gevolgen zijn, hoewel het voorstelbaar is dat dit voor de Spelers ongewenst is,
ontoereikend om de conclusie te dragen dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar is dat de Spelers gebonden zijn aan het besluit van de Nederlandse Badminton Bond
tot het aangaan van de Sponsorovereenkomst met Yonex
en het daarop gebaseerde nieuwe beleid van de Nederlandse Badminton Bond zoals is weergegeven
in punt 4.11. Het algemene belang van de Nederlandse Badminton Bond zoals weergegeven in punt
4.13. weegt, mede gelet op de gevolgen die de Sponsorovereenkomst en het daarop gebaseerde
nieuwe beleid van de Nederlandse Badminton Bond voor de Spelers heeft, zwaarder dan het belang
van de Spelers om te allen tijde zelf te kunnen bepalen met welk materiaal zij spelen.
Daarbij wordt nog in aanmerking genomen dat het niet is gebleken dat er – zoals Dunlop c.s. stelt en
de Nederlandse Badminton Bond en Yonex betwisten – meer spelers zijn, dan de vier spelers die in
deze kort gedingen als eiser optreden, die zich niet met de Sponsorovereenkomst en het daarop
gebaseerde nieuwe beleid van de Nederlandse Badminton Bond kunnen verenigen.

Uitlokken wanprestatie?
4.19. Dan resteert de stelling van Dunlop c.s. dat de Nederlandse Badminton Bond en Yonex door het
maken en uitvoeren van de in artikel 3 van de Sponsorovereenkomst neergelegde afspraak
onrechtmatig tegenover de Spelers handelen doordat zij de Spelers daardoor uitlokken om ten
opzichte van hun individuele sponsors wanprestatie te plegen.
De voorzieningenrechter is van oordeel dat ook deze stelling niet opgaat. Op grond van dezelfde
overwegingen als hiervoor weergegeven onder punt 4.13. tot en met 4.18. acht de
voorzieningenrechter dit handelen niet onrechtmatig. Voorts geldt dat de
Nederlandse Badminton Bond tijdens de zitting heeft verklaard dat zij bereid is om met de individuele
sponsors van de Spelers een zakelijke deal te treffen, zoals zij ook al met Forza Benelux heeft
gedaan.

Conclusie
4.20. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vorderingen van Dunlop c.s. moeten worden
afgewezen.

4.21. Dunlop c.s. zal in beide zaken als de in het ongelijk gestelde partij in de proces-kosten worden
veroordeeld. De kosten aan de zijde van de Nederlandse Badminton Bond en Yonex worden begroot
op:
- vast recht (2x EUR 263,00) EUR 526,00
- salaris advocaat (1 x EUR 816,00) 816,00
Totaal EUR 1.342,00

De voorzieningenrechter ziet gelet op het feit dat het verweer in de zaak met
zaak- en rolnummer 281089 / KG ZA 10-53 identiek is aan de zaak met zaak- en rolnummer
282608 / KG ZA 10-138 aanleiding om 1 punt aan salaris advocaat toe te kennen, in plaats van twee
punten (voor iedere zaak 1 punt).

5. De beslissing in beide zaken
De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen van Dunlop c.s. in de zaak met zaak- en rolnummer
281089 / KG ZA 10-53 en in de zaak met zaak- en rolnummer 282608 / KGZA 10-138 af,

5.2. veroordeelt Dunlop c.s. in de zaak met zaak- en rolnummer 281089 / KG ZA 10-53 in de
proceskosten, aan de zijde van de Nederlandse Badminiton Bond en Yonex tot op heden begroot op
EUR 671,00,

5.3. veroordeelt Dunlop c.s. in de zaak met zaak- en rolnummer 282608 /
KG ZA 10-138 in de proceskosten, aan de zijde van de Nederlandse Badminton Bond en Yonex tot op
heden begroot op EUR 671,00,

5.4. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr J.M. Eelkema en in het openbaar uitgesproken op 10 maart 2010.
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1. [eiser sub 1],
wonende te [woonplaats],
hierna te noemen: “[eiser sub 1]”,
2. [eiser sub 2],
hierna te noemen: “[eiser sub 2]”,
wonende te [woonplaats],
3. [eiser sub 3],
hierna te noemen: “[eiser sub 3]”,
wonende te [woonplaats],
4. [eiser sub 4],
hierna te noemen: “[eiser sub 4]”
wonende te [woonplaats],
5. [eiser sub 5],
hierna te noemen: “[eiser sub 5]”,
wonende te [woonplaats],

eisers,
hierna gezamenlijk aan te duiden als: “de Spelers”,
advocaat mr. W.F.C. van Megen,

tegen

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND,
hierna te noemen: “de KNVB”,
gevestigd te Zeist,
gedaagde,
advocaat mr. M.B. Kerkhof.

1. De procedure

1.1 Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 25 februari 2010 met daaraan gehecht de producties 1 tot en met 8,
- de producties 1 en 2 van de KNVB,
- de mondelinge behandeling van 10 maart 2010,
- de pleitnota van de Spelers,
- de pleitnota van KNVB.

1.2 Ten slotte is vonnis bepaald.
2. De feiten
2.1 De Spelers zijn recentelijk als contractspeler (profvoetballer) in dienst geweest van de betaald
voetbalclub H.F.C. Haarlem, die uitkwam in de Jupiler League (eerste divisie van het betaald voetbal).
2.2 H.F.C. Haarlem is in januari 2010 in staat van faillissement verklaard. De curator heeft naar
aanleiding daarvan de arbeidsovereenkomsten met de Spelers opgezegd.
2.3 De Spelers zijn thans aangewezen op een uitkering.

2.4 De Spelers hebben ieder een amateurclub gevonden waar zij dit voetbalseizoen (2009/2010) nog
kunnen spelen en via welke club zij aan werk kunnen komen.
Het gaat daarbij om de volgende amateurclubs:
- Voetbalvereniging Noordwijk, alwaar [eiser sub 1] kan spelen,
- Voetbalvereniging Katwijk, alwaar [eiser sub 2] kan spelen,
- Voetbalvereniging RVVH, alwaar [eiser sub 4] kan spelen,
- Voetbalvereniging Bennekom, alwaar [eiser sub 3] kan spelen,
- Voetbalvereniging ARC, alwaar [eiser sub 5] kan spelen.

2.5 Deze amateurclubs komen uit in de Zaterdag Hoofdklasse A, B en C.
2.6 De Spelers hebben de KNVB verzocht om hen (tussentijds) naar deze clubs over te schrijven. De
KNVB heeft de overschrijvingsverzoeken van de Spelers afgewezen omdat haar reglementair geen
ruimte wordt geboden deze verzoeken in te willigen.
2.7 De heer [X] (hierna te noemen: “[X]”) van de spelersvakbond VVCS heeft naar aanleiding van deze
afwijzing contact opgenomen met de KNVB. De voorzitter van de KNVB, de heer [Y], heeft bij emailbericht van 14 februari 2010 het volgende aan [X] geschreven:

“ (…).
In principe zou er bij de Amateur afdeling van de KNVB best wel bereidheid zijn geweest om mee te
werken, ware het niet dat het volgende zich voordoet.
Dit seizoen speelt men in de hoofdklasse voor plaatsing in de nieuw te starten TOP klasse. Het moge
duidelijk zijn, dat wanneer HFC Haarlem spelers bij hoofdklasse clubs gaan spelen de kans
aanmerkelijk groter is om naar de TOP klasse te promoveren, dan zonder.
Clubs welke niet voor HFC Haarlem spelers in aanmerking komen zullen dit als competitievervalsing
zien en dat is erg begrijpelijk, omdat dit fenomeen zich halverwege het seizoen voordoet.
Het is voor alle hoofdklasse clubs dit jaar er op of er onder.
Gezien de bijzonderheid van de hoofdklasse competitie in dit jaar, is het voor de KNVB, dan ook niet
mogelijk om aan jullie verzoek te voldoen, hoe jammer dat voor de betrokken spelers ook is.
(…).”.

2.8 Het Reglement Overschrijvingsbepalingen Algemeen, Opleidingsvergoeding en
Solidariteitsvergoeding en Solidariteitsbijdrage, voor onbepaalde tijd vastgesteld in de
Bondsvergadering van 15 juni 1987 en laatstelijk gewijzigd in de Bondsvergadering van
10 december 2007 (hierna te noemen: “het Reglement”) is van toepassing op de overschrijving van
een contractspeler naar een amateurvereniging waarbij hij aan bindende wedstrijden wenst deel te
nemen (zie artikel 1 lid 1 sub a van het Reglement).

In dit Reglement is – voor zover van belang – het volgende vermeld:

Artikel 8 – De termijnen voor indiening van een aanvraag en aanvang speelgerechtigdheid
1. Een aanvraag om overschrijving moet ingediend zijn vóór 15 juli.
2. a. Indien overschrijving wordt verleend aan een speler als genoemd in artikel 1 lid 1
onder a van dit reglement wordt hij speelgerechtigd uiterlijk een maand na de datum
waarop het verzoek tot overschrijving het bondsbureau heeft bereikt, doch niet voor
1 augustus daaropvolgend.
(…)
4. Overschrijving kan bovendien met inachtneming van het bepaalde in het Reglement Amateurvoetbal
en het Reglement Betaald Voetbal, alsmede UEFA- en/of FIFA-bepalingen, uiterlijk een maand nadat de
aanvraag is ontvangen, worden verleend aan:
a. een amateurspeler, die uitsluitend in het buitenland aan bindende wedstrijden heeft
deelgenomen;
b. een amateurspeler van een club, die is ontbonden of niet meer met enig team of elftal aan
een competitie deelneemt;

c. een amateurspeler, die gedurende tenminste 12 aan de aanvraag voorafgaande maanden
niet voor een club aan bindende wedstrijden heeft deelgenomen en nimmer enige betaling
van zijn club heeft ontvangen voor zijn deelnemen aan het voetbalspel, tenzij hij valt
onder het bepaalde in artikel 5 lid 2 onder a van het Reglement Wedstrijden Betaald
Voetbal.
(…)
Artikel 10 – Dispensatie
In bijzondere gevallen kan het bondsbestuur dispensatie verlenen van de in deze titel voorkomende
overschrijvingsbepalingen. Het bondsbestuur stelt hiervoor richtlijnen vast.

2.9 De in artikel 10 van het Reglement bedoelde richtlijnen zijn gepubliceerd in het Bewaarnummer
2009/’10 en door de KNVB als productie 2 in het geding gebracht.
In dit bewaarnummer is, voor zover van belang, het volgende vermeld:

“(…)
5. Algemene informatie overschrijvingen

5.1 Dispensatie overschrijving
Wanneer dispensatie
Zoals bekend is, dienen alle verzoeken tot overschrijving uiterlijk 31 mei van enig seizoen te worden
ingediend (voor (ex-)contractspelers uiterlijk 14 juli) voor het daaropvolgende seizoen.
Indien een verzoek tot overschrijving na 31 mei respectievelijk na 14 juli wordt ingediend, wordt dit
verzoek behandeld als een verzoek om dispensatie.

Indien een verzoek om dispensatie het districtskantoor bereikt na de eerste vrijdag van de maand
maart wordt overschrijving slechts toegestaan onder de beperkende bepaling, dat in dat seizoen niet
mag worden deelgenomen aan bindende wedstrijden.
(…)

Bestuursbeluit inzake dispensatie overschrijvingen amateurvoetbal
(…) In dit besluit wordt onderscheid gemaakt tussen spelers behorend tot categorie A en spelers
behorend tot categorie B.
(…)
De dispensatiecriteria voor categorie A
Tussentijdse overschrijving kan worden verleend indien er sprake is van gewijzigde studie-, werk- of
woonomstandigheden of medische omstandigheden.
(…).”.

2.10 In de Dispensatieregeling betaald voetbal KNVB (productie 8 van
de Spelers) is – zakelijk weergegeven – bepaald dat:
- een aanvraag om overschrijving naar een betaaldvoetbalorganisatie die is ingediend buiten

de overschrijvingsperiodes door het bestuur betaald voetbal wordt verleend indien de
speler die overschrijving verzoekt onder contract stond bij een betaaldvoetbalorganisatie
die door een onherroepelijke rechterlijke uitspraak in staat van faillissement verkeert,
- overschrijving naar een betaaldvoetbalorganisatie binnen de periode gelegen tussen de
tweede vrijdag van de maand maart en de eerste dag van de maand juli van dat jaar,
slechts kan worden verleend onder de beperkende bepaling dat de speler gedurende die
periode niet gerechtigd is deel te nemen aan bindende wedstrijden van één van de elftallen
van zijn nieuwe betaaldvoetbalorganisatie uitkomend in de competitie betaald voetbal of
in enige andere competitie van de KNVB.

3. Het geschil
3.1 De Spelers vorderen dat de KNVB bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, wordt veroordeeld om hen
vóór de tweede vrijdag van maart 2010 over te schrijven naar de door hen aangegeven amateurclubs,
dit op straffe van een dwangsom van EUR 500,-- per dag en met veroordeling van de KNVB in de
proceskosten.
3.2 De KNVB voert verweer.
3.3 Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4. De beoordeling
4.1 Het gaat in deze zaak om tussentijdse overschrijving van een contractspeler naar een
amateurvereniging, waarbij de speler aan bindende wedstrijden wenst deel te nemen.
4.2 Tussen partijen staat vast dat de reglementen van de KNVB, behoudens het navolgende, geen
grondslag bieden voor de door de Spelers gewenste tussentijdse overschrijving.
4.3 In artikel 10 van het Reglement (zie 2.8.) is echter bepaald dat de KNVB dispensatie kan verlenen
van de in het Reglement neergelegde overschrijvingsbepalingen. Het betreft hier – zoals de KNVB ook
aanvoert – een discretionaire bevoegdheid van de KNVB. Dit neemt echter nog niet weg dat zij bij
haar besluit om af te zien van het verlenen van dispensatie de maatstaven van redelijkheid en
billijkheid in acht dient te nemen.
4.4 De KNVB heeft besloten om in dit geval geen gebruik te maken van haar dispensatiebevoegdheid.
De Spelers stellen zich op het standpunt dat – zo begrijpt de voorzieningenrechter de stellingen van
de Spelers – de KNVB in redelijkheid niet tot dit besluit heeft kunnen komen, omdat dit besluit in de
gegeven omstandigheden niet proportioneel is. De KNVB betwist dit.
4.5 Aan de orde is dan ook de beantwoording van de vraag of het aannemelijk is dat de bodemrechter
zal oordelen dat de KNVB in redelijkheid niet tot het besluit heeft kunnen komen om de Spelers geen
dispensatie van de overschrijvingsbepalingen te verlenen en de Spelers niet tussentijds over te
schrijven naar de door hen gewenste amateurclubs. Hierover wordt het volgende overwogen.
4.6 Het is niet in geschil dat de door het bondsbestuur van de KNVB vastgestelde dispensatiecriteria
zoals vermeld in het Bewaarnummer 2009/’10 (zie 2.9.) in dit geval niet onverkort aan de orde zijn. Dit
betekent echter nog niet dat de KNVB niet bevoegd zou zijn om de Spelers dispensatie van de
reglementaire overschrijvingsbepalingen te verlenen. Artikel 10 van het Reglement biedt daarvoor
immers de grondslag en gesteld nog gebleken is dat de in het bewaarnummer 2009/’10 vermelde
criteria limitatief zijn bedoeld.

4.7 Uit het in punt 2.7. geciteerde e-mailbericht van de voorzitter van de KNVB maakt de
voorzieningenrechter op dat de KNVB bereid zou zijn geweest om aan de Spelers dispensatie van de
reglementaire overschrijvingsbepalingen te verlenen indien in dit seizoen in de hoofdklasse niet zou
worden gespeeld voor plaatsing in de nieuw te starten
TOP klasse. Uit dit e-mailbericht volgt verder dat de achterliggende gedachte hiervan is dat wanneer
HFC Haarlem spelers bij hoofdklasse clubs gaan spelen de kans om naar de
TOP klasse te promoveren aanmerkelijk groter is dan indien de hoofdklasse clubs niet met HFC
Haarlem spelers worden versterkt en dat de clubs die niet met HFC Haarlem spelers worden versterkt
dit als competitievervalsing zullen aanmerken.

4.8 Het is onvoldoende aannemelijk dat er in dit geval sprake zal zijn van competitievervalsing in de
Zaterdag Hoofdklasse A, B en C indien de Spelers het seizoen 2009/2010 bij de door hen gewenste
amateurclubs mogen afmaken. Dit wordt als volgt gemotiveerd.
4.8.1 De Spelers hebben zich op het standpunt gesteld dat het niveauverschil tussen de HFC Haarlem
spelers en de spelers van de top van het amateurvoetbal (hoofdklasse) niet zo heel erg groot is. De
KNVB heeft dit niet weersproken.

4.8.2 De Spelers voeren aan dat de KNVB in de door haar opgestelde dispensatieregelingen (zoals
genoemd in punt 2.9. en 2.10.) het moment waarop rekening moet worden gehouden met
competitievervalsing heeft gefixeerd op de eerste vrijdag van de maand maart (overschrijving van
contractspeler naar amateurvereninging) of de tweede vrijdag van de maand maart (overschrijving
van betaaldvoetbalorganisatie naar andere betaaldvoetbalorganisatie) door in deze regelingen te
bepalen dat:
- indien een verzoek om dispensatie het districtskantoor bereikt na de eerste vrijdag van de
maand maart dispensatie slechts is toegestaan onder de beperkende bepaling, dat in dat
seizoen niet mag worden deelgenomen aan bindende wedstrijden,

- overschrijving naar een betaaldvoetbalorganisatie binnen de periode gelegen tussen de
tweede vrijdag van de maand maart en de eerste dag van de maand juli van dat jaar,
slechts kan worden verleend onder de beperkende bepaling dat de speler gedurende die
periode niet gerechtigd is deel te nemen aan bindende wedstrijden van één van de elftallen
van zijn nieuwe betaaldvoetbalorganisatie uitkomend in de competitie betaald voetbal of
in enige andere competitie van de KNVB.
De KNVB heeft dit niet weersproken.
Weliswaar zijn deze dispensatieregelingen in dit geval niet van toepassing, maar dit neemt niet weg
dat uit deze regelingen kan worden opgemaakt dat de KNVB kennelijk zelf de mening is toegedaan
dat er pas vanaf de eerste vrijdag van maart (overschrijving van contractspeler naar
amateurvereninging) of de tweede vrijdag van maart (overschrijving van betaaldvoetbalorganisatie
naar andere betaaldvoetbalorganisatie) serieus rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid
van competitievervalsing.
De KNVB heeft in februari 2010 de verzoeken van de Spelers om tussentijdse overschrijving naar de
door hen gewenste amateurclubs afgewezen. De KNVB heeft tijdens de zitting desgevraagd verklaard
dat de competitie in de hoofdklasse door het slechte weer nog niet zo ver is gevorderd als dat was
gepland.
Het valt met inachtneming van het voorgaande zonder nadere toelichting van de KNVB, die ontbreekt,
dan ook niet in te zien, dat er competitievervalsing is te duchten indien de Spelers thans worden

overgeschreven naar de door hen gewenste amateurclubs.

4.8.3 De KNVB heeft, ook nadat de voorzieningenrechter haar om een nadere toelichting had verzocht,
slechts volstaan met de algemene stelling dat ongeacht naar welke amateurclub de Spelers zullen
gaan sprake zal zijn van competitievervalsing. Deze stelling komt gelet op wat in punt 4.8.1. en 4.8.2.
is overwogen niet overtuigend over.
4.9 Het valt gezien wat in punt 4.7. en 4.8 is overwogen, niet in te zien welk belang de KNVB erbij
heeft om de Spelers geen dispensatie te verlenen en niet tussentijds over te schrijven naar de door
hen gewenste amateurclubs. De enige reden voor het niet verlenen van deze dispensatie is de vrees
voor competitievervalsing en dat die vrees gegrond is, is onvoldoende aannemelijk geworden.
4.10 De Spelers hebben – zoals zij onbetwist hebben aangevoerd – er belang bij dat zij in hun eigen
onderhoud kunnen voorzien, hun spelersvaardigheden op peil kunnen houden en dat zij zich in de
kijker kunnen spelen van geïnteresseerde betaaldvoetbalorganisaties voor het volgende
voetbalseizoen. Door het spelen bij de door hen gewenste amateurclubs kunnen al deze belangen
worden verwezenlijkt.

4.11 Er is in dit geval sprake van een bijzondere omstandigheid, namelijk dat de Spelers buiten hun
toedoen, namelijk vanwege het onverwachte faillissement van hun club
H.F.C. Haarlem, niet meer tijdens het voetbalseizoen 2009/2010 kunnen spelen.

4.12 Het voorgaande, in onderlinge samenhang bezien, leidt tot de conclusie dat het aannemelijk is
dat de bodemrechter zal oordelen dat de KNVB in redelijkheid niet heeft kunnen besluiten om de
Spelers geen dispensatie te verlenen van de reglementaire overschrijvingsbepalingen en hen niet
tussentijds naar de door hen gewenste amateurclubs over te schrijven.
4.13 De slotsom is dat de vordering van de Spelers, ertoe strekkende dat de KNVB hen zal
overschrijven naar de door hen gewenste amateurclubs, zal worden toegewezen. Ook de in verband
met deze vordering gevorderde dwangsom zal worden toegewezen, met dien verstande dat deze op
de in de beslissing te noemen manier zal worden beperkt.

4.14 KNVB zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden
veroordeeld. De kosten aan de zijde van de Spelers worden begroot op:
- dagvaarding EUR 97,42
- vast recht 263,00
- salaris advocaat 816,00
Totaal EUR 1.176,42

5. De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1 veroordeelt de KNVB om de Spelers vóór 12 maart 2010 over te schrijven naar de door hen
aangegeven amateurclubs,
5.2 bepaalt dat KNVB voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij in strijd handelt met het onder 5.1.
bepaalde, aan de Spelers een dwangsom verbeurt van EUR 500,--, tot een maximum van EUR 15.000,-,

5.3 veroordeelt de KNVB in de proceskosten, aan de zijde van de Spelers tot op heden begroot op
EUR 1.176,42,
5.4 verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
5.5 wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. H.AE. Uniken Venema en in het openbaar uitgesproken op
11 maart 2010.
BvdG
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in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
FC OSS B.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te Oss,
2. de Stichting
Stichting BETAALD VOETBAL FC OSS,
gevestigd en kantoorhoudende te Oss,
eiseressen,
advocaat mr. E.J.A. Vilé te Utrecht,

tegen

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND,
gevestigd en kantoorhoudende te Zeist,

gedaagde,
advocaat mr. H.J.A.Knijff te Amsterdam.

Partijen zullen hierna FC Oss, de Stichting Betaald Voetbal FC Oss en de KNVB genoemd worden.
1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 14 juni 2010,
- de producties 1 tot en met 18 van FC Oss en de Stichting Betaald Voetbal FC Oss,
- de producties 1 tot en met 6 van de KNVB,
- de mondelinge behandeling van 23 juni 2010,
- de pleitnota van FC Oss,
- de pleitnota van KNVB.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.
2. De feiten
2.1. FC Oss en de Stichting Betaald Voetbal FC Oss zijn lid van de KNVB.
2.2. Vanaf 1 juli 2009 wordt het voetbalbedrijf uitgeoefend door FC Oss. Daarvoor gebeurde dit door
de Stichting Betaald Voetbal FC Oss.
2.3. Om deel te kunnen nemen aan door de KNVB georganiseerde competities van het betaald voetbal
(zoals de Eredivisie en de Eerste Divisie) dient een voetbalclub in het bezit te zijn van een licentie.

2.4. In het Licentiereglement en de daarbij behorende richtlijnen van het bestuur betaald voetbal, zijn
de regels met betrekking tot het verstrekken en het intrekken van licenties aan voetbalclubs
neergelegd. Partijen zijn het erover eens dat in deze zaak kan worden uitgegaan van het
Licentiereglement zoals laatstelijk gewijzigd in de algemene vergadering betaald voetbal van 30
november 2009 (hierna te noemen: “het Licentiereglement”) en van de Richtlijn licentie-eisen zoals
laatstelijk gewijzigd op
1 december 2008 (hierna te noemen: “de Richtlijn licentie-eisen”).

2.5. De licentie-eisen zijn ingedeeld naar:
- Sportief kader,
- Organisatie en administratief kader,
- Juridisch kader,
- Infrastructureel kader, en
- Financieel kader.
(zie artikel 8 Licentiereglement)

2.6. De Licentiecommissie beoordeelt als orgaan van de KNVB of nieuwe toetreders aan de licentie-

eisen voldoen en ziet toe op de naleving van de licentie-eisen en verplichtingen door de
licentiehouders.

2.7. De toetsing of wordt voldaan aan de eis betreffende de financiële positie geschiedt aan de hand
van een door het bestuur betaald voetbal vastgesteld financieel ratingsysteem op basis waarvan de
licentiehouders worden ingedeeld in Categorie I, II of III.
(zie artikel 8 lid 3 Licentiereglement). Indien de score volgens dit ratingsysteem op minder dan 65
punten uitkomt, wordt een club ingedeeld in categorie I.
Categorie I betreft de “gevarenzone”. De categorieën II en III worden als veilige categorieën
aangemerkt.
Indien een voetbalclub wordt ingedeeld in categorie I kan de Licentiecommissie die club de verplichting
opleggen om een plan van aanpak te maken (zie artikel 11 lid 4 jo artikel 8 Licentiereglement).
Het plan van aanpak dient te voorzien in concrete prestaties van de licentiehouder waaraan op
vastgestelde tijdstippen dient te zijn voldaan en dient erin te voorzien dat de voetbalclub uiterlijk op
het negende meetmoment na de indeling in Categorie I (dat is ongeveer uiterlijk binnen drie jaar na
de indeling in categorie I) kan worden ingedeeld in categorie II of III. Verder geldt dat de liquiditeit
van de licentiehouder gedurende de looptijd van het plan van aanpak steeds aantoonbaar voldoende
moet zijn voor het uitspelen van het alsdan lopende seizoen en dat de geraamde uitgaven van de
licentiehouder voor de duur waarop het plan van aanpak van kracht is, moeten worden vastgelegd.
(zie artikel 11 lid 5 en 6 Licentiereglement).
Het plan van aanpak moet door de Licentiecommissie worden goedgekeurd.
De Licentiecommissie stelt bij de goedkeuring van het plan van aanpak een sanctietraject vast waaruit
blijkt welke sancties zijn verbonden aan het niet voldoen aan de in het plan van aanpak
geformuleerde prestaties op de daarvoor geldende tijdstippen.
(zie artikel 11 lid 5 van het Licentiereglement)

Het bij een plan van aanpak behorend sanctietraject kan voorzien in het achtereenvolgens opleggen
van één of meer van de volgende sancties indien de licentiehouder niet aan diens daarin vastgelegde
verplichtingen voldoet:
a) het verstrekken van een publieke waarschuwing op een nader door de licentiecommissie
te bepalen wijze;
b) aftrek van telkens 3 winstpunten tot maximaal 9 winstpunten per seizoen, met dien
verstande dat,
- indien een sanctie eerst onherroepelijk is geworden nadat de laatste wedstrijd in de
reguliere competitie van dat seizoen is gespeeld, de punten in mindering worden
gebracht op de te behalen winstpunten van het eerstvolgende seizoen, en
- indien een licentiehouder als gevolg van de puntenaftrek een negatief aantal
winstpunten behaalt, dit negatieve aantal het volgende seizoen in mindering zal worden
gebracht op de alsdan te behalen winstpunten,
c) intrekking van de licentie.
Deze sancties kunnen slechts worden opgelegd indien het bij de goedkeuring van het plan van
aanpak vastgestelde sanctietraject daarin voorziet.
(zie artikel 11 lid 9 en 10 Licentiereglement)

2.8. In artikel 9 en 10 van het Licentiereglement zijn de verplichtingen van de licentiehouder
neergelegd. In deze artikelen is – onder meer – het volgende bepaald.

2.8.1. De licentiehouder dient gedurende de looptijd van de licentie steeds te voldoen aan de voor
hem geldende licentie-eisen (zie artikel 9 lid 1 Licentiereglement).
2.8.2. De licentiehouder heeft een meldingsplicht ten aanzien van een wijziging van feiten en
omstandigheden die voor de beoordeling of aan de licentie-eisen wordt voldaan, relevant kunnen zijn
(zie artikel 9 lid 2 Licentiereglement).

2.8.3. De Licentiecommissie heeft gedurende de looptijd van de licentie het recht om te doen
controleren of de licentiehouder aan de licentie-eisen en overige verplichtingen voortvloeiend uit of
verbandhoudend met het licentiehouderschap voldoet. De licentiehouder dient hierbij alle
medewerking te verlenen en de daartoe benodigde informatie en toegang tot gebouwen of terreinen
te verschaffen.
(zie artikel 10 Licentiereglement)

2.9. In artikel 11 van het Licentiereglement zijn de maatregelen en de sancties die de
Licentiecommissie kan opleggen vermeld. Het gaat daarbij – onder meer – om de volgende
maatregelen en sancties.
2.9.1. Indien een licentiehouder niet, niet adequaat of niet tijdig voldoet aan één of meer van de voor
hem geldende verplichtingen krachtens artikel 9 en 10 van dit reglement, is de licentiecommissie
onverminderd het bepaalde in artikel 12 lid 2 van dit reglement en het bepaalde in het Reglement
Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal, bevoegd tot het opleggen van een boete van ten hoogste € 45.250
per overtreding. (zie artikel 11 lid 1 Licentiereglement)

2.9.2. Indien een licentiehouder niet voldoet aan licentie-eis F.05 is de Licentiecommissie bevoegd tot
het in aftrek laten brengen van 1 winstpunt per overtreding tot maximaal
9 winstpunten per seizoen. (zie artikel 11 lid 2 Licentiereglement)

Licentie-eis F.05 heeft betrekking op betalingsachterstanden:
- met betrekking tot transferactiviteiten, waaronder mede begrepen huursommen,
opleidingsvergoedingen en solidariteitsbijdragen,
- ten aanzien van het CFK (pensioenfonds) uit hoofde van arbeidsovereenkomsten en daaruit
voortvloeiende wettelijke verplichtingen.
(zie Richtlijn licentie-eisen)

2.9.3. Indien een licentiehouder niet voldoet aan licentie-eis F.06 is de Licentiecommissie bevoegd tot
het in aftrek laten brengen van 3 winstpunten per overtreding tot maximaal
9 winstpunten per seizoen (zie artikel 11 lid 3 Licentiereglement).

Licentie-eis F-06 heeft betrekking op betalingsachterstanden bij werknemers.
(zie Richtlijn licentie-eisen)

2.9.4. Indien een licentiehouder niet voldoet aan één of meer van de voor hem geldende licentieeisen, met uitzondering van de licentie-eisen F.05 en F.06, kan de Licentiecommissie hem de

verplichting opleggen tot het opstellen van een plan van aanpak, dat door de Licentiecommissie dient
te worden goedgekeurd.
(zie artikel 11 lid 4 Licentiereglement).

2.10. In artikel 12 van het Licentiereglement is bepaald wanneer een licentie vervalt.
De licentie vervalt, onder meer, :
- door intrekking van de licentie door Licentiecommissie (zie artikel 12 lid 1 onder d
Licentiereglement),
- doordat de licentiehouder in staat van faillissement verkeert krachtens rechterlijke
uitspraak waartegen geen voorziening meer kan worden ingesteld (zie artikel 12 lid 1
onder g Licentiereglement).

In het tweede lid van artikel 12 Licentiereglement is bepaald dat de Licentiecommissie, met
inachtneming van het adviesrecht van de Centrale Spelersraad krachtens artikel 27 van het Reglement
Betaald Voetbal, bevoegd is tot intrekking van een licentie indien een licentiehouder:
a) niet voldoet aan één of meer licentie-eisen en volgens het plan van aanpak intrekking
van de licentie kan geschieden,
b) niet of niet tijdig een plan van aanpak heeft opgesteld,
c) niet of niet tijdig voldoet aan de uit dit reglement voortvloeiende verplichtingen tot het
verschaffen van informatie en gegevens of de toegang tot gebouwen of terreinen als
bedoeld in artikel 9 en 10 van het Licentiereglement,
d) of een tot de groep van de licentiehouder behorende rechtspersoon failliet is verklaard,
dan wel indien aan de licentiehouder of een rechtspersoon die tot de groep van de
licentiehouder behoort, al dan niet voorlopig, surséance van betaling is verleend,
e) een plan van aanpak heeft ingediend dat onherroepelijk is afgekeurd.

2.11. Bij brief van 19 mei 2010 heeft de voorzitter van het bestuur betaald voetbal van de KNVB het
volgende aan het bestuur en de directie van de betaaldvoetbalorganisaties geschreven:
“In het kader van de voorbereiding op het nieuwe seizoen 2010/2011 wenst het bestuur betaald
voetbal gaarne te worden geïnformeerd over betalingsachterstanden die clubs in het betaalde voetbal
(nog) hebben ten opzichte van collega clubs. De afgelopen maanden constateren wij steeds meer
gevallen van – soms forse – achterstanden. Tevens constateren wij dat de verplichting dergelijke
achterstanden te melden veelal niet wordt nageleefd. Wij verwijzen kortheidshalve naar licentie-eis
F.05 welke toch bekend verondersteld mag worden.

Wij verzoeken u deswege vriendelijk ondergetekende binnen 10 dagen na heden te laten weten
welke betaaldvoetbalorganisaties in Nederland nog niet aan opeisbare betalingsverplichtingen jegens
uw club hebben voldaan. Tevens verzoeken wij u opgave te doen van achterstanden die uw club nog
heeft ten opzichte van andere Nederlandse bvo’s. (…)
Na afronding van deze inventarisatie zal het bestuur betaald voetbal zich beraden omtrent in deze te
nemen acties gericht op een eerlijk en sportief verloop van de competitie. Van spelersgerelateerde
betalingsachterstanden jegens andere clubs zal in ieder geval melding worden gemaakt bij de
licentiecommissie, die op grond van het licentiereglement sanctionerend zal optreden.”

2.12. FC Oss is in het seizoen 2009/2010 uitgekomen in de competitie van de eerste divisie van het
betaald voetbal, ook wel aangeduid als de “Jupiler League”.
Er zijn twintig voetbalclubs aan deze competitie begonnen, waaronder FC Haarlem,
MVV, Veendam, Cambuur, AGOVV, en Fortuna Sittard.

2.13. Gedurende deze competitie is de licentie van FC Haarlem vervallen omdat zij onherroepelijk in
staat van faillissement is verklaard.

2.14. Het bestuur betaald voetbal van de KNVB heeft voor het seizoen 2009/2010 een promotie- en
degradatieregeling voor de eerste divisie vastgesteld waarin – samengevat –
is bepaald dat de nummers laatst en één na laatst van de eindrangschikking in de
Jupiler League naar de topklassen van het amateurvoetbal (ook wel aangeduid als:
“de Topklasse”) degraderen. Vanwege het onherroepelijk vervallen van de licentie van
FC Haarlem gedurende het seizoen 2009/2010 is deze regeling aangepast in die zin dat slechts één
club, namelijk de club die als laatste in de eindrangschikking is geëindigd, naar de Topklasse
degradeert.

2.15. FC Oss is met 29 punten op de laatste plaats van de ranglijst geëindigd en is gelet op de in
2.13. genoemde promotie- en degradatieregeling gedegradeerd naar de Topklasse.
MVV, Veendam, Cambuur, AGOVV en Fortuna Sittard hebben respectievelijk 48, 52, 71, 55 en 30 punten
gehaald.

2.16. FC Oss vecht haar degradatie aan en heeft de KNVB verzocht om haar het komende seizoen
(2010/2011) toe te laten tot de Jupiler League. De KNVB heeft aan
FC Oss te kennen gegeven dat zij niet aan dit verzoek gehoor zal geven.

3. Het geschil
3.1. FC Oss en de Stichting Betaald Voetbal FC Oss vorderen dat de KNVB bij vonnis, uitvoerbaar bij
voorraad, wordt bevolen om, binnen 48 uur na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis, FC
Oss of de Stichting Betaald Voetbal FC Oss in te delen en toe te laten tot de competitie van de Eerste
Divisie van het Betaalde Voetbal, dit op straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling
van de KNVB in de proceskosten.
3.2. De KNVB voert verweer.
3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4. De beoordeling

Stichting Betaald Voetbal FC Oss
4.1. De KNVB voert als verweer dat de Stichting Betaald Voetbal FC Oss niet ontvankelijk is in haar
vordering omdat zij geen licentiehouder is en daarom niet kan deelnemen aan de door de KNVB
georganiseerde betaald voetbalcompetities, waaronder de Jupiler League.
FC Oss en de Stichting Betaald Voetbal FC Oss hebben tijdens de zitting te kennen
gegeven dat dit juist is. Zij hebben daarbij opgemerkt dat de reden dat de

Stichting Betaald Voetbal FC Oss ook als eiseres aan dit kort geding deelneemt is gelegen in de
omstandigheid dat het voor hen onduidelijk was of de KNVB de licentierechten van de
Stichting Betaald Voetbal FC Oss heeft overgezet op FC Oss, die vanaf 1 juli 2009 het voetbalbedrijf
uitoefent.
De Stichting Betaald Voetbal FC Oss zal gezien het voorgaande niet ontvankelijk in haar vordering
worden verklaard.

FC Oss
4.2. Voorts is aan de orde de beoordeling van de vordering van FC Oss, die ertoe strekt dat FC Oss in
het voetbalseizoen 2010/2011, als negentiende club, mag deelnemen aan de Jupiler League. FC Oss
heeft tijdens de mondelinge behandeling benadrukt dat het niet haar bedoeling is om door middel van
dit kort geding te bereiken dat één of meer van de clubs die in het seizoen 2009/2010 aan de Jupiler
League hebben deelgenomen alsnog degraderen of een sanctie opgelegd krijgen.

Argumenten van FC Oss
4.3. Tussen partijen staat niet ter discussie dat FC Oss op grond van de (aangepaste) promotie- en
degradatieregeling voor de Eerste Divisie betreffende het voetbalseizoen 2009/2010 moet
degraderen naar de Topklasse. FC Oss stelt zich echter op het standpunt dat er aanleiding is om haar
niet te laten degraderen en haar voor het komende voetbalseizoen 2010/2011 toe te laten tot de
Jupiler League. FC Oss voert daartoe – kort gezegd – het hierna volgende aan.

4.3.1. De Licentiecommissie heeft nagelaten om voldoende toezicht te houden op het
financiële beleid van de aan de Jupiler League deelnemende clubs, en meer in het bijzonder op die van
MVV en Veendam. De Licentiecommissie had in verband met het financiële wanbeleid van deze clubs
de licenties van deze clubs moeten intrekken, althans een procedure tot intrekking van de licenties
moeten starten. Zij heeft dit niet gedaan.
Indien zij dit wel zou hebben gedaan dan had dit ertoe geleid dat FC Oss niet zou zijn gedegradeerd
omdat er in dat geval, gezien de in punt 2.13. genoemde promotie- en degradatieregeling en het
wegvallen van FC Haarlem, geen club zou hoeven te degraderen.
Daarnaast geldt dat sprake is van competitievervalsing. MVV en Veendam zijn vanwege het nalaten
van de Licentiecommissie om maatregelen te treffen/sancties op te leggen in staat geweest om
financieel gezien op te grote voet te leven en dure spelers voor het team te laten spelen, terwijl FC
Oss doordat zij zich wel aan de licentie-eisen heeft gehouden daartoe niet in staat is geweest.

4.3.2. De Licentiecommissie had in verband met het overtreden van de licentie-eisen aan diverse
deelnemende clubs winstpunten in mindering moeten brengen. Meer in het bijzonder had de
Licentiecommissie aan Fortuna Sittard, MVV en AGOVV winstpunten in mindering moeten brengen.
4.3.3. De Licentiecommissie had aan Cambuur een sanctie dienen op te leggen in verband met het
overtreden van haar meldingsplicht inzake het niet betalen door Fortuna Sittard van de huursom voor
speler [A].

4.3.4. De KNVB heeft onvoldoende gelet op de betalingsachterstanden tussen de clubs. Dat dit het
geval is volgt uit de brief van de KNVB van 19 mei 2010. De financiële
licentie-eisen zijn in het seizoen 2009/2010 dan ook onvoldoende strikt gehanteerd en er zijn dus ten
onrechte geen sancties opgelegd.

4.3.5. FC Oss heeft er een groot belang bij om het komende voetbalseizoen (2010/2011) uit te komen
in de Jupiler League. Het betreft hier zowel een financieel belang als het belang om te voorkomen dat
FC Oss vanwege de degradatie naar de Topklasse statusverlies zal lijden. De aan de Jupiler League
deelnemende voetbalclubs hebben er ook geen bezwaar tegen dat FC Oss in het komende seizoen
als extra team deelneemt aan de Jupiler League.

Beoordeling van deze argumenten
4.4. De voorzieningenrechter overweegt met betrekking tot dit, door de KNVB betwiste, standpunt het
volgende.

4.5. Als toetsingskader geldt, onder meer, dat aan de hand van het Licentiereglement en de Richtlijn
licentie-eisen zal moeten worden beoordeeld of de door FC Oss gestelde verwijten aan de
Licentiecommissie kunnen worden gemaakt. Daar waar in het Licentiereglement en de Richtlijn licentieeisen aan de Licentiecommissie een discretionaire bevoegdheid wordt toegekend dan wel
beleidsruimte wordt gegeven, geldt dat de voorzieningenrechter slechts kan toetsen of de
Licentiecommissie in redelijkheid tot haar besluit heeft kunnen komen. Het betreft hier derhalve een
marginale toetsing.

Het verwijt zoals genoemd in 4.3.1.
4.6. Ten aanzien van het in punt 4.3.1. genoemde verwijt geldt dat het niet aannemelijk is geworden
dat de Licentiecommissie gedurende het seizoen 2009/2010 onvoldoende toezicht heeft gehouden op
het financieel beleid van MVV en Veendam en dat zij de licenties van deze clubs had moeten intrekken.
Dit wordt als volgt gemotiveerd.

4.6.1. Het is aannemelijk dat de Licentiecommissie heeft onderkend dat MVV en Veendam niet aan de
financiële licentie-eisen voldeden en dat zij naar aanleiding daarvan ook actie heeft ondernomen. De
KNVB heeft aangevoerd dat de Licentiecommissie aan beide clubs de in artikel 11 lid 4 van het
Licentiereglement neergelegde maatregel van het indienen van een plan van aanpak heeft opgelegd.
Er is geen aanleiding om aan de juistheid van deze stelling van de KNVB te twijfelen.

4.6.2. Feiten en omstandigheden die meebrengen dat de Licentiecommissie in plaats van het opleggen
van deze maatregel (het indienen van een plan van aanpak) tot het intrekken van de licenties had
moeten overgaan, zijn niet gebleken. In dit verband is van belang dat de Licentiecommissie op grond
van het Licentiereglement een discretionaire bevoegdheid heeft. Het is aan de Licentiecommissie om
te bepalen welke in het Licentiereglement neergelegde maatregel/sanctie zij in de gegeven
omstandigheden geraden acht.
Feiten en omstandigheden die meebrengen dat zij in redelijkheid niet tot haar beslissing heeft kunnen
komen om aan MVV en Veendam de maatregel van het indienen van een plan van aanpak op te
leggen, zijn niet gebleken.

4.6.3. Ten aanzien van MVV wordt nog het volgende overwogen.
De KNVB heeft onweersproken aangevoerd dat MVV uiterlijk in oktober 2011
(op basis van de jaarcijfers voor het seizoen 2010/2011) definitief in categorie II moet zijn ingedeeld.
Verder heeft de KNVB aangevoerd dat MVV tot op heden aan één van de in het plan van aanpak
opgenomen normstellingen niet heeft voldaan en dat dit ertoe heeft geleid dat MVV volgens de door
de Licentiecommissie gehanteerde sanctiemethodiek een publieke waarschuwing heeft gekregen.
Feiten en omstandigheden die erop wijzen dat dit standpunt van de KNVB onjuist is, zijn niet

gebleken. Evenmin is gebleken van feiten en omstandigheden die meebrengen dat de
Licentiecommissie in redelijkheid niet tot de door haar toegepaste sanctiemethodiek heeft kunnen
komen. De KNVB heeft aangevoerd dat de Licentiecommissie bij de goedkeuring van het plan van
aanpak in het algemeen het volgende sanctietraject vaststelt en hanteert:
- één keer niet voldoen aan de in het plan van aanpak geformuleerde prestaties op de
daarvoor geldende tijdstippen: publieke waarschuwing,
- twee keer niet voldoen aan de in het plan van aanpak geformuleerde prestaties op de
daarvoor geldende tijdstippen: drie winstpunten in mindering,
- drie keer niet voldoen aan de in het plan van aanpak geformuleerde prestaties op de
daarvoor geldende tijdstippen: drie winstpunten in mindering,
- vier keer niet voldoen aan de in het plan van aanpak geformuleerde prestaties op de
daarvoor geldende tijdstippen: drie winstpunten in mindering,
- vijf keer niet voldoen aan de in het plan van aanpak geformuleerde prestaties op de
daarvoor geldende tijdstippen: intrekken van de licentie.
Deze sanctiemethodiek is in overeenstemming met wat in artikel 11 lid 9 van het Licentiereglement is
bepaald en komt overigens ook niet onredelijk voor.

4.6.4. Ten aanzien van Veendam wordt nog het volgende overwogen.
De omstandigheid dat aan Veendam op 1 april 2010 voorlopige surséance van betaling is verleend,
brengt – anders dan FC Oss kennelijk meent – nog niet met zich mee dat de Licentiecommissie de
licentie van Veendam had moeten intrekken, althans een procedure tot intrekking daarvan had
moeten starten. De Licentiecommissie is in het geval dat (voorlopige) surséance van betaling is
verleend bevoegd om een procedure tot intrekking van de licentie te starten (zie artikel 12 lid 2 sub d
Licentiereglement), zij is echter, in beginsel, niet verplicht om van die bevoegdheid gebruik te maken.
Zij kan er, in beginsel, ook voor kiezen om een andere in het Licentiereglement neergelegde
maatregel/sanctie op te leggen. Feiten en omstandigheden die meebrengen dat de Licentiecommissie
in redelijkheid niet tot haar beslissing heeft kunnen komen om aan Veendam de maatregel van het
indienen van een plan van aanpak op te leggen zijn niet gebleken. De omstandigheid dat naar
aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van de bewindvoerder op 12 mei 2010 het faillissement
van Veendam is uitgesproken, is daarvoor ontoereikend. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat dit
faillissement op 4 juni 2010 is vernietigd en dat – zoals de KNVB onweersproken heeft gesteld – op 17
juni 2010 een crediteurenakkoord is bereikt en het ernaar uitziet dat de voorlopige surséance van
betaling door het bereiken van dit akkoord zal worden opgeheven.
Verder geldt dat het – in tegenstelling tot wat FC Oss aanvoert en begin 2010 ook in de media is
gesuggereerd – onvoldoende aannemelijk is geworden dat Veendam om een sluitende begroting te
krijgen voor het seizoen 2009/2010 gebruik heeft gemaakt van een “fake” sponsorovereenkomst. De
KNVB heeft dit betwist en ziet zich daarbij gesteund door de uitspraak van de voorzieningenrechter
van de rechtbank Groningen van 4 maart 2010, waarin de voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat
de betreffende sponsorovereenkomst moet worden nagekomen.

Het verwijt zoals genoemd in 4.3.2.
4.7. Ten aanzien van het verwijt zoals genoemd in punt 4.3.2., inhoudende dat de Licentiecommissie
ten onrechte geen winstpunten in mindering heeft gebracht bij
Fortuna Sittard, MVV en AGOVV, wordt het volgende overwogen.

Fortuna Sittard

4.8. FC Oss stelt zich op het standpunt dat met betrekking tot het seizoen 2009/2010 aan Fortuna
Sittard winstpunten in mindering moeten worden gebracht omdat zij de huursom van vier spelers (de
huursom van speler [A] van Cambuur, de huursom van twee spelers bij Roda JC en de huursom van
een speler van een andere club) onbetaald heeft gelaten. Het gaat hier om een overtreding van de
financiële eis F.05.

4.9. Niet in geschil is dat de Licentiecommissie Fortuna Sittard heeft bestraft voor het niet betalen van
de huursom voor de spelers [A] en twee spelers van Roda JC door twee winstpunten in mindering te
laten strekken op het komende voetbalseizoen 2010/2011.
Volgens de KNVB heeft de Licentiecommissie naar aanleiding van de melding van Cambuur op 4 mei
2010 één winstpunt in mindering gebracht op het komende seizoen vanwege het niet betalen van de
huursom voor [A] en heeft de Licentiecommissie naar aanleiding van de melding van Roda JC op 7 mei
2010 één winstpunt in mindering gebracht op het komende seizoen vanwege het niet betalen van de
huursom van twee spelers aan Roda JC.

4.10. FC Oss stelt zich op het standpunt dat de Licentiecommissie meer winstpunten in mindering had
moeten brengen en dat zij deze winstpunten in mindering had moeten laten strekken op het
voetbalseizoen 2009/2010 en niet op het komende voetbalseizoen 2010/2011. Indien de
Licentiecommissie dit zou hebben gedaan dan zou, niet FC Oss met 29 punten, maar Fortuna Sittard
met 28 punten of zelfs nog minder dan 28 punten als laatste in de eindrangschikking zijn geëindigd.
De KNVB betwist dit standpunt van FC Oss.
Hierover wordt het volgende overwogen.

4.11. Partijen zijn het erover eens dat er tegen de beslissing van de Licentiecommissie om
winstpunten in mindering te brengen beroep bij de beroepscommissie openstaat en dat pas sprake is
van een onherroepelijke beslissing indien, hetzij de beroepstermijn van veertien dagen is verstreken,
hetzij de beroepscommissie op een beroep heeft beslist.

4.12. De KNVB heeft aangevoerd dat de beslissing van de Licentiecommissie om twee winstpunten in
mindering te laten strekken nog niet onherroepelijk is aangezien
Fortuna Sittard daartegen beroep heeft ingesteld en de beroepscommissie nog niet op dit beroep
heeft beslist. FC Oss heeft dit niet bestreden, zodat van de juistheid van dit standpunt van de KNVB
wordt uitgegaan.

4.13. Voorts is aan de orde de beantwoording van de vraag of de winstpunten van Fortuna Sittard
hadden moeten worden afgetrokken van het puntentotaal van Fortuna Sittard in het seizoen waarin
de overtreding is begaan (2009/2010) in plaats van op het komende seizoen (2010/2011), zoals de
Licentiecommissie heeft gedaan.

4.14. Ten aanzien van het bij een plan van aanpak behorend sanctietraject is bepaald
dat indien een sanctie (winstpuntenaftrek) eerst onherroepelijk is geworden nadat de laatste
wedstrijd in de reguliere competitie van dat seizoen is gespeeld, de punten in mindering worden
gebracht op de te behalen winstpunten van het eerstvolgende seizoen
(zie artikel 11 lid 9 Licentiereglement). Ten aanzien van de winstpunten die in mindering worden
gebracht bij de overtreding van de licentie-eisen F.05 en F.06 is dit niet uitdrukkelijk bepaald. Het is
echter voldoende aannemelijk geworden dat – zoals de
KNVB aanvoert – de KNVB het beleid hanteert dat de Licentiecommissie deze regel ook toepast in het
geval winstpunten in mindering worden gebracht vanwege overtreding(en) van de licentie-eisen F.05

en F.06. De KNVB heeft onweersproken aangevoerd dat de Licentiecommissie in diverse vergelijkbare
zaken op steeds die wijze heeft beslist. Dit beleid komt ook niet onredelijk voor. Indien de hiervoor
weergegeven regel niet zou
worden toegepast dan zou er totdat een onherroepelijke beslissing over de winstpuntenaftrek is
genomen onduidelijkheid bestaan over welke clubs in aanmerking komen voor deelname aan het
komende seizoen. Deze onduidelijkheid zou zelfs nog bij of na de aanvang van het komende seizoen
kunnen bestaan. De toepassing van de hiervoor bedoelde regel voorkomt deze ongewenste situatie.

4.15. Het staat vast dat de laatste wedstrijd in de reguliere competitie van de
Jupiler League seizoen 2009/2010 op 23 april 2010 is gespeeld en dat op dat moment de sanctie van
twee punten winstaftrek nog niet onherroepelijk was. De sanctie was toen nog niet eens opgelegd.
De winstpunten, mogen gezien het voorgaande, dan ook in het komende seizoen (2010/2011) in
mindering mogen worden gebracht. Het standpunt van FC Oss gaat dan ook niet op.

4.16. De vraag of de Licentiecommissie voor de door FC Oss gestelde overtredingen meer dan twee
punten in mindering had moeten brengen, kan gezien het voorgaande in het midden blijven. Ook in
dat geval geldt immers dat deze winstpunten in mindering mogen worden gebracht op het komende
seizoen 2010/2011.

MVV en AGOVV
4.17. Ten aanzien van MVV en AGOVV geldt dat ook indien FC Oss kan worden gevolgd in haar stelling
dat bij deze clubs winstpunten in mindering hadden moeten worden gebracht dit haar niet kan baten,
omdat FC Oss dan nog als laatste in de eindrangschikking zou zijn geëindigd. Op grond van het
Licentiereglement zou bij MVV maximaal achttien winstpunten in mindering hebben kunnen worden
gebracht in verband met de door FC Oss gestelde betalingsachterstanden aan werknemers en het
CFK (maximaal 9 winstpunten voor overtreding van licentie-eis F.05 en maximaal 9 winstpunten voor
overtreding van licentie-eis F.06). MVV zou in dat geval met 30 punten (48 – 18) nog boven FC Oss zijn
geëindigd.
Bij AGOVV, die 55 punten heeft gehaald, zouden volgens FC Oss winstpunten in mindering moeten zijn
gebracht in verband met het twee maal niet voldoen aan de financiële eisen in het op haar van
toepassing zijnde plan van aanpak en het door een sponsor laten leggen van beslag op de KNVBuitkeringen. FC Oss heeft niet aangegeven
om hoeveel winstpunten het volgens haar gaat. De KNVB heeft echter onweersproken aangevoerd
dat ook in het geval dat er voor de door FC Oss gestelde overtredingen winstpunten in mindering
zouden zijn gebracht FC Oss als laatste zou zijn geëindigd.

Het verwijt zoals genoemd in 4.3.3.
4.18. Het is zonder nadere toelichting, die ontbreekt, onduidelijk waarom de door
FC Oss gestelde schending van de mededelingsplicht van Cambuur ertoe zou moeten leiden dat FC
Oss ondanks het feit dat zij als laatste in de eindrangschikking is geëindigd en op grond van de
geldende promotie- en degradatieregeling is gedegradeerd naar de Topklasse het komende seizoen
toch in de Jupiler League zou mogen uitkomen. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat de KNVB
zoals – FC Oss aanvoert –de overtreding van Cambuur financieel heeft afgedaan en dat niet valt in te
zien dat er aanleiding is om een andere sanctie dan wel meer sancties op te leggen.

Het verwijt zoals genoemd in 4.3.4.
4.19. Het is niet aannemelijk geworden dat de KNVB – zoals FC Oss aanvoert – onvoldoende heeft

gelet op de betalingsachterstanden tussen de clubs en de financiële
licentie-eisen in het seizoen 2009/2010 onvoldoende strikt heeft gehanteerd, ten gevolge waarvan
ten onrechte geen sancties aan clubs zijn opgelegd. In tegenstelling tot wat FC Oss meent, valt dit
niet uit de in punt 2.11. geciteerde brief van de KNVB van 19 mei 2010 op te maken. Deze brief valt –
zoals de KNVB ook aanvoert – aan te merken als een herinnering van het bestuur betaald voetbal aan
alle betaaldvoetbalorganisaties om betalings-achterstanden aan te melden.

Belangenafweging zoals genoemd in 4.3.5.
4.20. Het standpunt van FC Oss dat zij tot de Jupiler League moet worden toegelaten omdat zij
daarbij een groot belang heeft en de aan de Jupiler League deelnemende voetbalclubs daartegen ook
geen bezwaar hebben, wordt verworpen.
Op grond van de reglementen geldt dat er het komende seizoen achttien clubs aan de
Jupiler League mogen deelnemen. Indien FC Oss en de clubs het daarmee niet eens zijn dan dienen
zij dit voor te leggen aan de algemene vergadering.

Conclusie
4.21. Het voorgaande leidt ertoe dat de vorderingen van FC Oss zullen worden afgewezen.

4.22. FC Oss zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De
kosten aan de zijde van KNVB worden begroot op:
- vast recht EUR 263,00
- salaris advocaat 816,00
Totaal EUR 1.079,00

5. De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1. verklaart Stichting Betaald Voetbal FC Oss niet ontvankelijk in haar vorderingen,
5.2. wijst de vorderingen van FC Oss af,
5.3. veroordeelt FC Oss in de proceskosten, aan de zijde van KNVB tot op heden begroot op EUR
1.079,00,
5.4. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. H.AE. Uniken Venema, voorzieningenrechter, in samenwerking met mr.
B.H. van der Graaf, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 30 juni 2010.?
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Partijen zullen hierna [eiser] en KNWU genoemd worden.
1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het tussenvonnis van 17 maart 2010;
- het proces-verbaal van comparitie van 26 mei 2010.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.
2. De feiten
2.1. [eiser] is baanwielrenner. Hij rijdt wereldbekerwedstrijden in de ploegenachtervolgingen mannen,
klasse elite.
2.2. De KNWU is het overkoepelde orgaan in Nederland op het gebied van wielrennen. [eiser] is lid
van de KNWU.
2.3. NOC*NSF kan aan een wielrenner een A-status, een B-status of High Potential status toekennen,
na voordracht hiervoor door de KNWU bij NOC*NSF. In het toepasselijke Statusreglement Topsporters
is hierover opgenomen:
“Artikel 2 Prestatienorm

Lid 1
De prestatienorm voor de A- of B-status wordt na overleg tussen de betrokken bond en NOC*NSF
vastgesteld en schriftelijk vastgelegd door NOC*NSF.

Lid 2
Naast de in respectievelijk artikel 4 en 5 in lid 1 genoemde prestaties kan deelnemen aan en
presteren op andere evenementen deel uitmaken van de prestatienorm.

Lid 3
Bij afwezigheid van de evenementen genoemd in respectievelijk artikel 4 en 5 in lid 1 bestaat de
prestatienorm uit een vergelijkbare prestatienorm, welke nader is uitgewerkt in artikel 3.

(…)
Artikel 3 Vergelijkbare prestatienorm

Lid 1
Een vergelijkbare prestatienorm wordt na overleg tussen de betrokken bond en NOC*NSF
vastgesteld.

Lid 2
Voor de invulling van een vergelijkbare prestatienorm wordt zoveel als mogelijk is gebruik gemaakt
van internationale topsportevenementen met een zo groot mogelijk aantal deelnemende landen of
internationale ranglijsten welke zijn opgesteld door de Internationale Federaties van de betrokken
bonden.

Lid 3
Een vergelijkbare prestatienorm kan een samenhangend geheel zijn van meerdere prestaties die op
meerdere momenten worden geleverd.

Lid 4
In geval NOC*NSF en de betrokken bond niet tot overeenstemming kunnen komen over de
vergelijkbare prestatienorm, beslist NOC*NSF.

II Verkrijging en bevestiging Status
Artikel 4 Verkrijging en bevestiging van de A-status

Lid 1
Een sporter kan de A-status verkrijgen of de A-status bevestigen, indien de sporter zich blijft
voorbereiden op het voldoen aan de prestatienorm door middel van deelname aan het trainings- en
wedstrijdprogramma van de betrokken bond, en:
a. in de periode van 12 maanden voorafgaande aan de in artikel 9 lid 1 genoemde datum heeft
voldaan aan de door de betrokken bond en NOC*NSF afgesproken prestatienorm. Het uitgangspunt
van deze norm houdt in dat de sporter bij de eerste 8 is geëindigd tijdens een WK of op de
Olympische Spelen. De prestatienorm wordt aangescherpt als sprake is van:
- Paralympische topsportdisciplines als bedoeld in artikel 2 lid 2 sub b. van het Reglement
Topsportprogramma’s;
- Categorie 1 Topsportprogramma’s die als zodanig zijn aangemerkt op grond van artikel 6 van het
Reglement Topsportprogramma’s (hardheidsclausule);
- Categorie 1 Topsportprogramma’s die als zodanig zijn aangemerkt op grond van artikel 4 lid 1 van
het Reglement Topsportprogramma’s en waarbij het gestelde in artikel 3 lid 2 sub d. van dat
Reglement van toepassing is;”

2.4. In de toelichting bij artikel 2 is opgenomen:
“Een voorwaarde voor het verkrijgen van een status is het leveren van prestaties. Uitgangspunt
daarbij is dat voor het kunnen verkrijgen van de A-status resultaten zijn behaald die aantonen dat de
sporter behoort tot de mondiale top-8. Voor de B-status dienen resultaten te zijn behaald die
aantonen dat de sporter behoort tot de mondiale top-16. Hierbij is als uitgangspunt genomen dat het
topsportprogramma’s betreft die voldoen aan de spreidingscriteria en competitiedichtheid voor de
Categorie 1 Topsportprogramma’s, zoals omschreven in het Reglement Topsportprogramma’s. Gelet op
de diversiteit en variatie in de programmering van de mondiale competitie wordt, in het kader van
uitvoeringsafspraken, per topsportprogramma jaarlijks nader bepaald op grond van welke geleverde
prestaties de A- of B-status kan worden verkregen.”

2.5. De KNWU en NOC*NSF noemen de vergelijkbare prestatienorm, als bedoeld in artikel 3 van het
Statusreglement Topsporters, de “vangnetconstructie”. In het kader van deze vangnetconstructie
waren de KNWU en NOC*NSF met betrekking tot de ploegenachtervolging mannen overeengekomen
dat de A-status kon worden verkregen als een ploeg eindigde bij de eerste 8 in het
wereldbekerklassement. Begin 2008 heeft NOC*NSF aangegeven de vangnetconstructie te willen
aanscherpen. In januari 2009 hebben de KNWU en NOC*NSF gesproken over de nieuwe
prestatienormen. Op 5 februari 2009 heeft NOC*NSF aan de KNWU een overzicht toegestuurd van de
meetmomenten en prestatienormen 2009, die in overleg tussen NOC*NSF en de KNWU tot stand
gekomen zijn. In het overzicht is voor de ploegenachtervolging mannen bepaald dat een ploeg bij de
top 6 moet eindigen om voor de A-status in aanmerking te komen.
2.6. [eiser] heeft in het baanwielrennen wereldbekerklassement 2008/2009 voor landenteams de
achtste plaats behaald in de eindklassering. Als gevolg daarvan is hij niet in aanmerking gekomen
voor een A-status.
3. Het geschil
3.1. [eiser] vordert – samengevat – veroordeling van KNWU tot betaling van € 14.480,28,
vermeerderd met rente en kosten.
3.2. KNWU voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader
ingegaan.
4. De beoordeling
4.1. [eiser] stelt dat de aangescherpte normen van de vangnetconstructie al golden vanaf begin 2008,
maar dat deze pas in maart 2009 door de KNWU aan hem kenbaar zijn gemaakt. Volgens [eiser] heeft
de KNWU zodoende onrechtmatig jegens hem gehandeld. Als [eiser] tijdig had geweten dat hij bij de
eerste zes moest eindigen om de A-status te kunnen verkrijgen, dan zou hij er voor gezorgd hebben
dat dat zou zijn gelukt. Vanwege het feit dat (de ploeg van) [eiser] er niet van de hoogte was dat men
bij de eerste zes moest eindigen, is echter anders besloten. De schade die [eiser] heeft geleden
bestaat uit een misgelopen stipendium van € 12.530,28 en misgelopen onkostenvergoeding van €
1.950,00. [eiser] stelt dat hij deze bedragen wel zou hebben ontvangen als hij de A-status had
gehad.
4.2. De KNWU betwist dat de aangescherpte regels al vanaf begin 2008 golden. Volgens haar zijn het
NOC*NSF en de KNWU pas op 6 februari 2009 tot overeenstemming gekomen over de nieuwe
prestatienormen en is deze wijziging toen binnen enkele weken bekend gemaakt. Voorts betwist de
KNWU dat zij – als al zou komen vast te staan dat zij de nieuwe prestatienormen te laat bekend heeft
gemaakt – onrechtmatig jegens [eiser] gehandeld heeft. Volgens de KNWU is er geen sprake van
schuld aan haar zijde en is evenmin komen vast te staan dat [eiser] schade heeft geleden.
4.3. [eiser] stelt dat hij bij de eerste zes zou zijn geëindigd als hij tijdig had geweten dat hij slechts
dan de A-status zou kunnen verkrijgen. Ter onderbouwing hiervan stelt hij dat zijn ploeg in dat geval
aan meer bekerwedstrijden zou hebben deelgenomen, en aan de wedstrijd in Cali. Bij die wedstrijd
verschenen namelijk slechts drie ploegen, zodat de ploeg van [eiser] daar per definitie hoog geëindigd
zou zijn. De rechtbank overweegt daaromtrent als volgt. Ook als aangenomen wordt dat de ploeg van
[eiser] aan meer bekerwedstrijden zou hebben deelgenomen dan thans is gebeurd, brengt dit nog
niet met zich dat de ploeg van [eiser] dan ook een hogere plaats zou hebben bereikt in het
wereldbekerklassement dan thans het geval is geweest. Of een hogere plaats in het
wereldbekerklassement zou zijn bereikt hangt immers van meer factoren af dan de enkele deelname
aan een wereldbekertoernooi of de intentie van (de ploeg van) [eiser].
4.4. Dat in Cali slechts drie ploegen verschenen en de ploeg van [eiser] daar dus hoog had kunnen

eindigen maakt dat niet anders. [eiser] heeft immers ter comparitie verklaard dat hij van tevoren niet
wist hoeveel ploegen er bij het toernooi in Cali zouden verschijnen. Het feit dat achteraf kan worden
vastgesteld dat alleen al de deelname aan dat toernooi met zich zou hebben gebracht dat op dat
toernooi een hoge plaats zou zijn bereikt, betekent daarom nog niet dat (de ploeg van) [eiser] ook tot
deelname aan het toernooi in Cali zou hebben besloten. Bovendien is gesteld noch gebleken dat een
hoge plaats bij het toernooi in Cali een dermate invloed zou hebben gehad op het (totale)
wereldbekerklassement dat de ploeg van [eiser] daardoor bij de eerste zes geëindigd zou zijn.
4.5. [eiser] heeft zijn stelling dat zijn ploeg bij de eerste zes zou zijn geëindigd niet anderszins
onderbouwd. De rechtbank is daarom van oordeel dat niet is komen vast te staan dat de ploeg van
[eiser] bij de eerste zes zou zijn geëindigd (en derhalve de A-status zou hebben verkregen) als hij
eerder op de hoogte was gebracht van het feit dat de prestatienormen waren aangescherpt. De
bedragen die [eiser] is misgelopen doordat hij de A-status niet had, komen daarom niet voor
vergoeding in aanmerking, zodat de vorderingen van [eiser] zullen worden afgewezen. Nu de
vorderingen van [eiser] reeds om deze reden worden afgewezen, kunnen de overige verweren van de
KNWU onbesproken blijven.

4.6. [eiser] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten
aan de zijde van KNWU worden begroot op:
- vast recht EUR 350,00
- salaris advocaat 904,00 (2,0 punten × tarief EUR 452,00)
Totaal EUR 1.254,00

5. De beslissing
De rechtbank
5.1. wijst de vorderingen af,
5.2. veroordeelt [eiser] in de proceskosten, aan de zijde van KNWU tot op heden begroot op EUR
1.254,00,
5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. J.W. Wagenaar en in het openbaar uitgesproken op 7 juli 2010.?

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1810
Instantie

Rechtbank Utrecht

Datum uitspraak

21-07-2010

Datum publicatie

21-07-2010

Zaaknummer

289537 / KG ZA 10-591

Rechtsgebieden

Civiel recht

Bijzondere kenmerken Kort geding
Inhoudsindicatie
Elftal gepromoveerd naar de eerste klasse. De trainer beschikt niet over het
benodigde TC I diploma. Trainer heeft dispensatie gekregen van de KNVB voor
twee seizoenen onder de voorwaarde dat de trainer wordt toegelaten tot de cursus
TC I in het tweede seizoen volgend op het promotiejaar. Trainer wordt niet
toegelaten tot de cursus TC I, omdat hij een onvoldoende voor de toelatingstest
heeft gescoord. De dispensatie voor het seizoen 2010/2011 komt daarmee te
vervallen. Vordering tot dispensatie is afgewezen. Artikel 17 lid 6 sub a in
samenhang met sub c van het Reglement Bondsvergadering 2009/'10 bepaalt dat
inschrijving en deelname aan scholing in het tweede dispensatiejaar een vereiste is.
Dit artikel betreft een discretionaire bevoegdheid van de KNVB. Besluit tot verval
van de dispensatie is in redelijkheid genomen.
Vindplaatsen

Rechtspraak.nl

Uitspraak
vonnis
RECHTBANK UTRECHT

Sector handels- en familierecht
zaaknummer / rolnummer: 289537 / KG ZA 10-591
Vonnis in kort geding van 21 juli 2010
in de zaak van

1. de vereniging met rechtspersoonlijkheid
G.V.A.V.-RAPIDITAS VOETBAL,
gevestigd te Groningen,
2. [eiser sub 2],
wonende te [woonplaats],
eisers,
advocaat mr. E.T. van Dalen,

tegen

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBAL BOND,
gevestigd te Zeist,
gedaagde,
advocaat mr. M.B. Kerkhof.

Eisers zullen hierna gezamenlijk – in enkelvoud - GVAV c.s. genoemd worden en ieder afzonderlijk
GVAV en [eiser sub 2]. Gedaagde zal hierna de KNVB genoemd worden.

1. De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding d.d. 29 juni 2010, met 9 producties;
- de brief d.d. 1 juli 2010 aan de zijde van de KNVB, met 13 producties;
- de mondelinge behandeling d.d. 5 juli 2010;
- de pleitnota van GVAV;
- de pleitnota van KNVB.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten
2.1. GVAV is een voetbalvereniging en lid van de KNVB.
In het afgelopen seizoen 2009/2010 heeft het eerste elftal van GVAV deelgenomen aan de
amateurvoetbalcompetitie in de eerste klasse van de zondagcompetitie.

2.2. [eiser sub 2] is de trainer/coach van het eerste elftal van GVAV.
2.3. In de zomer van 2008 heeft het bestuur van GVAV met [eiser sub 2] een arbeidsovereenkomst
gesloten voor de duur van drie jaar, welke is begonnen op 1 juli 2008. Deze arbeidsovereenkomst
eindigt op 30 juni 2011. GVAV en [eiser sub 2] hadden in 2005 ook al een arbeidsovereenkomst voor
drie jaar gesloten.

2.4. Ten tijde van het sluiten van de laatste arbeidsovereenkomst speelde het eerste elftal van GVAV
in de tweede klasse van het amateurvoetbal op zondag.
Op 31 mei 2009 is het eerste elftal van GVAV via de nacompetitie naar de eerste klasse van het
amateurvoetbal op zondag gepromoveerd.

2.5. Op het moment van voornoemde promotie beschikte de trainer/coach [eiser sub 2] niet over een
diploma van de cursus TC I, hetgeen de trainer/coach dient te bezitten om een elftal in de eerste
klasse te mogen trainen. De cursus TC I duurt ongeveer een jaar.
2.6. Begin juni 2009 heeft de secretaris van GVAV telefonisch contact opgenomen met de KNVB en

[eiser sub 2] opgegeven voor de cursus TC I. Opgave was echter niet meer mogelijk aangezien de
cursus TC I 2009/2010 al was aangevangen.
2.7. GVAV heeft de KNVB verzocht om [eiser sub 2] dispensatie te verlenen om trainer/coach te zijn
van het eerste elftal van GVAV in de eerste klasse.

2.8. Bij brief van 25 juni 2009 heeft de KNVB aan het bestuur van GVAV het volgende meegedeeld:
“Naar aanleiding van uw verzoek om dispensatie te verlenen, voor uw trainer/coach voor de eerste
selectie van de zondagafdeling, uitkomende 1e klasse KNVB district Noord, delen wij u het volgende
mee.

Op grond van artikel 17, lid 6 a, Reglementen Bondsvergadering 2008/2009, hebben wij besloten aan
de heer [eiser sub 2] (BGLQ25M) dispensatie te verlenen voor het trainen, coachen en begeleiden van
de spelers van het hierboven genoemde elftal. Deze dispensatie is geldig tot seizoen 2010-2011.

Deze dispensatie komt te vervallen als:
• niet wordt voldaan aan artikel 17, lid 6 c, Reglementen Bondsvergadering 2008/2009
• als de heer [eiser sub 2] in genoemde periode vertrekt.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben ingelicht en wensen u een goede samenwerking met
uw trainer toe.”

2.9. In de Reglementen Bondsvergadering seizoen 2009/’10 is, voor zover relevant, het volgende
bepaald:
“Artikel 17 – Trainer-coach
(…)
6. a. Indien;
- het eerste elftal van een vereniging promoveert, en
- de in dienst zijnde trainer-coach daardoor niet meer over de vereiste licentie beschikt,
kan het bondsbestuur de trainer-coach dispensatie verlenen van het in lid 4 bepaalde met betrekking
tot het gepromoveerde elftal voor de duur van ten hoogste twee seizoenen aansluitend aan het
seizoen waarin het recht op promotie is behaald.
b. De dispensatie genoemd onder a dient aangevraagd te zijn uiterlijk twee weken na afloop van het
seizoen waarin het recht op promotie is behaald.
c. Dispensatie wordt uitsluitend verleend onder de voorwaarde van inschrijving en deelname aan
scholing die nodig is om alsnog de voor de hogere competitieklasse vereiste licentie te kunnen
aanvragen. Inschrijving voor de scholing dient te geschieden tijdig voor aanvang van het tweede
seizoen na het seizoen waarin het recht op promotie is behaald.” […]

2.10. Bij brief van 7 januari 2010 heeft de KNVB aan het bestuur van GVAV en aan [eiser sub 2] het
volgende bericht:
“Naar aanleiding van uw verzoek om de verleende dispensatie te verlengen, voor uw trainer/coach
voor de eerste selectie van de zondagafdeling, uitkomende 1e klasse KNVB district Noord, delen wij u
het volgende mee.

Wij hebben besloten aan de heer [eiser sub 2] (BGLQ25M) dispensatie te verlenen voor het trainen,

coachen en begeleiden van de spelers van het hierboven genoemde elftal. Deze verlengde
dispensatie is geldig tot eind seizoen 2010/2011.

Deze dispensatie komt te vervallen als:
• de heer [eiser sub 2] niet wordt toegelaten voor de cursus TC I.
• de heer [eiser sub 2] in genoemde periode vertrekt.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben ingelicht.”
2.11. Op 15 maart 2010 heeft GVAV het aanmeldingsformulier voor de cursus TC1 ten behoeve van
[eiser sub 2] ontvangen.
2.12. Op 25 mei 2010 heeft er een intakegesprek plaatsgevonden tussen de KNVB en [eiser sub 2].

2.13. Bij brief van 1 juni 2010 heeft de KNVB aan [eiser sub 2] het volgende meegedeeld:
“Het aantal kandidaten dat ingeschreven heeft voor de opleiding Trainer-Coach 2010/2011 is groter
dan het aantal beschikbare plaatsen.

U heeft deelgenomen aan een test voor toelating.

Het door u behaalde resultaat is:
- gesprek : 4.5

Op grond van dit resultaat spijt het ons u te moeten mededelen dat u niet geselecteerd bent voor de
opleiding Trainer-Coach I.
Uiteraard zijn wij bereid u nadere informatie te verstrekken over de toelatingsprocedure.”

2.14. Bij brief van 10 juni 2010 heeft de KNVB aan het bestuur van GVAV het volgende bericht:
“Naar aanleiding van uw verzoek om de verleende dispensatie te verlengen, voor uw trainer/coach
voor de eerste selectie van de zondagafdeling, uitkomende 1e klasse KNVB district Noord, delen wij
het volgende mee.

Zoals aangegeven in onze brief van 25 juni 2009 en 7 januari 2010 moet de heer [eiser sub 2]
(BGLQ25M) voldoen aan Artikel 17, lid 6 c, Reglementen Bondsvergadering. De heer [eiser sub 2] is
niet toegelaten tot de cursus TC I. Op grond hiervan komt de verleende dispensatie te vervallen.” […]
2.15. Bij faxbericht van 23 juni 2010 heeft de raadsman van GVAV de KNVB verzocht om haar
beslissing, inhoudende dat de dispensatie voor het tweede jaar is komen te vervallen, te
heroverwegen.
2.16. Bij brief van 25 juni 2010 heeft de KNVB aan de raadsman van GVAV meegedeeld dat er geen
feiten of omstandigheden bekend zijn geworden op basis waarvan de KNVB gehouden zou zijn haar
beslissing betreffende de dispensatie te heroverwegen.
3. Het geschil
3.1. GVAV c.s. vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, KNVB te veroordelen om binnen één week

na het wijzen van dit vonnis een besluit te nemen, inhoudende dat aan [eiser sub 2] dispensatie
wordt verleend tot 30 juni 2011 voor het kunnen coachen van het eerste elftal van GVAV, op straffe
van verbeurte van een dwangsom van EUR 1.500,00 voor iedere dag dat de KNVB nalatig zal zijn, om
na het verstrijken van voornoemde termijn het onderhavige besluit te nemen, met veroordeling van de
KNVB in de kosten van het onderhavige geding.
3.2. KNVB voert verweer.
3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling
4.1. Aan de orde is de beoordeling van de vordering van GVAV c.s. die ertoe strekt dat aan [eiser sub
2] dispensatie wordt verleend voor het komend voetbalseizoen 2010/2011, zodat [eiser sub 2] het
eerste elftal van GVAV, uitkomende in de eerste klasse district Noord van de zondagafdeling, kan
trainen, coachen en begeleiden.

4.2. De KNVB heeft op 7 januari 2010 besloten om [eiser sub 2] dispensatie te verlenen tot eind
seizoen 2010/2011. De dispensatie komt te vervallen indien [eiser sub 2] niet wordt toegelaten voor
de cursus TC I en/of [eiser sub 2] in de genoemde periode bij GVAV vertrekt als trainer/coach. Op 10
juni 2010 heeft de KNVB aan GVAV meegedeeld dat de dispensatie is komen te vervallen, omdat [eiser
sub 2] niet is toegelaten tot de cursus TC I.

4.3. GVAV en [eiser sub 2] kunnen zich niet verenigen met voornoemde beslissing van de KNVB
inhoudende dat de dispensatie is komen te vervallen en stellen zich op het volgende standpunt.
Tussen GVAV een [eiser sub 2] bestaat een doorlopende arbeidsovereenkomst, ook voor het komend
voetbalseizoen 2010/2011. Op basis van de weigering van de KNVB om [eiser sub 2] nog een extra
jaar dispensatie te verlenen, is GVAV niet in staat om [eiser sub 2] feitelijk aan het werk te zetten.
Tevens is het voor GVAV niet meer mogelijk om op korte termijn een ervaren en gelijkwaardige trainer
aan te trekken die [eiser sub 2] kan vervangen.
Voorts stellen GVAV en [eiser sub 2] dat de selectiecriteria om te kunnen deelnemen aan de cursus TC
I ondoorzichtig en niet objectief zijn. [eiser sub 2] heeft volgens hen geen serieuze kans gekregen om
deel te kunnen nemen aan de cursus TC I.
Daarnaast stellen GVAV en [eiser sub 2] dat artikel 17 lid 6 sub c van de Reglementen
Bondsvergadering seizoen 2010/’11 bepaalt dat een trainer/coach dispensatie verkrijgt indien hij
voldoet aan de voorwaarde van inschrijving en deelname aan de cursus TC I. Deze mogelijkheid heeft
[eiser sub 2] nog steeds. Indien [eiser sub 2] zich inschrijft voor de cursus TC I in juni 2011 en
vervolgens in het derde seizoen na de promotie daaraan deel neemt, voldoet hij volgens GVAV c.s.
toch aan artikel 17 lid 6 sub c.

4.4. De voorzieningenrechter overweegt met betrekking tot voornoemd, door de KNVB betwist,
standpunt het volgende. Aan de hand van het Reglement Bondsvergadering seizoen 2009/’10 zal
moeten worden beoordeeld of de door GVAV en [eiser sub 2] gestelde verwijten aan de KNVB kunnen
worden gemaakt. Daar waar in het Reglement Bondsvergadering 2009/’10 aan de KNVB een
discretionaire bevoegdheid wordt toegekend dan wel beleidsruimte wordt gegeven, geldt dat de
voorzieningenrechter slechts kan toetsen of de KNVB in redelijkheid tot haar besluit heeft kunnen
komen.

4.5. De Reglementen Bondsvergadering 2009/’10 bepalen op welke wijze dispensatie kan worden
verleend. Artikel 17 lid 6 sub a bepaalt dat het bondsbestuur dispensatie kan verlenen. Het betreft
hier dus een discretionaire bevoegdheid van het bondsbestuur.

Volgens artikel 17 lid 6 sub c van voornoemd reglement wordt dispensatie verleend onder de
voorwaarde van inschrijving en deelname aan scholing. De inschrijving voor de scholing dient tijdig te
geschieden voor aanvang van het tweede seizoen.
Vaststaat dat [eiser sub 2] vanwege een onvoldoende voor de toelatingstest niet is toegelaten tot de
cursus TC I. Dit betekent dat voornoemde voorwaarde voor dispensatie voor het tweede seizoen niet
is vervuld. Uit de tekst van artikel 17 lid 6 sub c gelezen in combinatie met artikel 17 lid 6 sub a blijkt
dat met deelname aan scholing wordt bedoeld: deelname tijdens het tweede dispensatiejaar. De
voorzieningenrechter verwerpt dan ook de stelling van GVAV en [eiser sub 2] dat [eiser sub 2] nog
kan deelnemen aan de cursus TC I in juni 2011 en daarmee alsnog voldoet aan de voorwaarde voor
dispensatie.

4.6. De stelling van GVAV en [eiser sub 2] dat [eiser sub 2] nimmer een serieuze kans van de KNVB
heeft gekregen om te worden toegelaten tot de cursus TC I, is onvoldoende aannemelijk geworden.
Gelet op de door [eiser sub 2] gevolgde opleidingen, die uit het inschrijfformulier blijken, in samenhang
met de criteria voor toelating tot de opleiding Trainer Coach I Senioren 2010-2011, heeft [eiser sub 2]
78 punten gescoord met als gevolg dat hij een toelatingstest diende te ondergaan in de vorm van een
gesprek. Dit toelatingsgesprek heeft plaatsgevonden aan de hand van een vragenformulier (productie
4 aan de zijde van GVAV en [eiser sub 2]). Voor het gesprek heeft [eiser sub 2] een onvoldoende
gescoord. Niet is komen vast te staan dat [eiser sub 2] tijdens het toelatingsgesprek geen serieuze
kans heeft gehad.
4.7. De voorzieningenrechter realiseert zich dat de gevolgen van het vervallen van de dispensatie
voor [eiser sub 2] en GVAV ernstig zullen zijn. [eiser sub 2] kan zijn werk als trainer bij GVAV niet meer
uitoefenen en GVAV heeft onweersproken aangevoerd dat het voor haar onmogelijk wordt om nog
een nieuwe trainer voor het komend seizoen 2010/2011 te vinden. De voorwaarden waaronder de
dispensatie is verleend staan echter duidelijk in artikel 17 lid 6 sub c van de Reglementen
Bondsvergadering 2009/’10 en zijn door de KNVB tijdig met GVAV gecommuniceerd. GVAV c.s. hadden
hiermee dus rekening kunnen houden.
4.8. Gelet op het voorgaande is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de KNVB in
redelijkheid tot haar besluit heeft kunnen komen. Van een tekortkoming dan wel onrechtmatig
handelen jegens GVAV dan wel [eiser sub 2] is derhalve geen sprake.
4.9. Het voorgaande leidt ertoe dat de vorderingen van GVAV en [eiser sub 2] zullen worden
afgewezen. Het oordeel over de ontvankelijkheid van GVAV in haar vordering kan dan ook in het
midden blijven.

4.10. GVAV zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten
aan de zijde van KNVB worden begroot op:
- vast recht EUR 263,00
- salaris advocaat 816,00
Totaal EUR 1.079,00

5. De beslissing
De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,
5.2. veroordeelt GVAV in de proceskosten, aan de zijde van KNVB tot op heden begroot op EUR
1.079,00,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. H.A.M. Pinckaers en in het openbaar uitgesproken op 21 juli 2010.
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Instantie

Rechtbank Utrecht

Datum uitspraak

26-11-2010

Datum publicatie

26-11-2010

Zaaknummer

296262 / KG ZA 10-983

Rechtsgebieden

Civiel recht

Bijzondere kenmerken Kort geding
Inhoudsindicatie
Inschrijving van international bij AZ terecht geweigerd door KNVB? De rechter
stelde vast dat sinds de start van de Eredivisie (voor vrouwen) het beginsel van een
gelijkwaardige competitie door deelnemende clubs en de KNVB tot uitgangspunt
is genomen. De KNVB heeft volgens de rechter voldoende aannemelijk gemaakt
dat zij met de deelnemende clubs en de Stichting Eredivisie Vrouwen in lijn met dit
uitgangspunt aanvullende afspraken heeft gemaakt, waaronder ook de afspraken
die het aantal speelsters uit het Nederlands Elftal per team beperken. Tijdens het
kort geding is niet betwist dat de afwijzing van de overschrijving van de speelster
naar AZ in overeenstemming is met de bedoelde afspraken. Daarmee is naar het
oordeel van de voorzieningenrechter gegeven dat de KNVB in redelijkheid tot de
afwijzing van het verzoek van de speelster om haar speelgerechtigd voor AZ te
verklaren, heeft kunnen komen. Ook van ander onrechtmatig handelen van de
bond tegenover de speelster is niet gebleken.
Vindplaatsen

Rechtspraak.nl

Uitspraak
vonnis
RECHTBANK UTRECHT

Sector handels- en familierecht
zaaknummer / rolnummer: 296262 / KG ZA 10-983
Vonnis in kort geding van 26 november 2010
in de zaak van

[eiseres],
wonende te [woonplaats],
eiseres,
advocaat mr. E.J.A. Vilé te Utrecht,

tegen

de vereniging
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND,
gevestigd te Zeist,
gedaagde,
advocaat mr. M.B. Kerkhof te Amsterdam.

Partijen zullen hierna [eiseres] en de KNVB genoemd worden.
1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota en producties van [eiseres]
- de pleitnota en producties van de KNVB.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten
2.1. De KNVB organiseert vrouwenvoetbal, waaronder sinds 2007 een competitie in de Eredivisie. De
verantwoordelijkheid voor de competitie van de Eredivisie Vrouwen ligt bij het Bestuur Amateurvoetbal
van de KNVB. De statuten en reglementen van de KNVB, waaronder het Reglement Wedstrijden
Amateurvoetbal, zijn op de Eredivisie Vrouwen van toepassing.
2.2. Ingevolge artikel 9 lid 1, sub 3 van het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal (RWA), mag een
speler, mede te verstaan een speler uit de eredivisie vrouwen, slechts aan wedstrijden uitgeschreven
of goedgekeurd door het desbetreffende bestuur deelnemen, indien toestemming van het bestuur
amateurvoetbal is verkregen nadat de betreffende speler aan een of meer wedstrijden onder
goedkeuring van een bij de FIFA aangesloten buitenlandse bond heeft deelgenomen.

2.3. Naast de statuten en reglementen van de KNVB zijn voor de competitie van de Eredivisie Vrouwen
een aantal bijzondere uitgangspunten geformuleerd. Deze zijn neergelegd in een aantal documenten.
Zo is in 2007 een convenant gesloten tussen de KNVB en de aan de Eredivisie Vrouwen deelnemende
clubs waarin wordt verwezen naar het eerder bedoelde businessplan en waarin een aantal
uitgangspunten voor het opstarten van de Eredivisie Vrouwen zijn neergelegd. In dit Convenant is
ook bepaald dat de entiteit “Eredivisie Vrouwen” in een aparte stichting zal worden ondergebracht.
Daarnaast zijn een aantal uitgangspunten vastgelegd in het recent verschenen (door de Stichting
Eredivisie Vrouwen en het bondsbestuur van de KNVB goedgekeurde) Visiedocument. Daarin is onder
meer vermeld:
“17. Reglementen competitie
Huidige situatie:
Voorafgaand aan de start van de competitie is afgesproken dat er gedurende de eerste drie jaar van
de competitie wordt gewerkt met een Uitvoeringsbesluit. Daarna zouden er vaste, eigen reglementen

komen voor de competitie. Momenteel zitten we in het derde jaar van de competitie. In het seizoen
2009/’10 is het afgesloten convenant opengebroken en is in beginsel, en onder nadere voorwaarden,
afgesproken het convenant te verlengen tot en met 2011/’12. (…)
Doelstelling:
Op termijn, bij voorkeur direct na afloop van het convenant, komen tot specifieke reglementen voor de
top van het vrouwenvoetbal.
In de tussenliggende periode gelden de inmiddels geïmplementeerde reglementen van het bonds-,
amateur- en betaald voetbal als uitgangspunt. De KNVB zal waar noodzakelijk door middel van
Uitvoeringsbesluiten maatwerk mogelijk maken.”

2.4. Zowel in het hiervoor bedoelde Convenant als in het Visiedocument is het uitgangspunt van een
gelijkwaardige competitie en daarmee van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau van de aan de
competitie deelnemende teams geformuleerd met als voornaamste doel om op die wijze het
vrouwenvoetbal naar een hoger niveau te tillen.
2.5. Op 17 maart 2010 is het Technisch Platform Eredivisie Vrouwen bijeengekomen. In dit platform zijn
alle aan de Eredivisie Vrouwen deelnemende clubs en de KNVB vertegenwoordigd. Blijkens het verslag
van deze vergadering is aldaar onder meer medegedeeld dat in tegenstelling tot voorgaande jaren,
een procedure gehanteerd zal worden waarbij tijdens het seizoen 2010/2011 wordt uitgegaan van
een gewenste samenstelling van elk team in de Eredivisie van minimaal 2 en maximaal 4 speelsters uit
het Nederlands Elftal. Deze samenstelling vindt haar oorsprong in de wens om tot een gelijkwaardig
kwaliteits-niveau van de verschillende teams te komen. Blijkens een emailbericht van 11 maart 2010
van [A] (Manager Eredivisie Vrouwen) aan de deelnemers van het Technisch Platform is die procedure
afgestemd en goedgekeurd in het overleg dat op 10 maart 2010 tussen het bestuur Stichting
Eredivisie Vrouwen en de directies en het management van de deelnemende clubs heeft
plaatsgevonden.
2.6. [eiseres] is lid van de KNVB en heeft vanaf de start van de Eredivisie in 2007 voor de club AZ en
voor het Nationale Vrouwenteam (van de KNVB) gespeeld. Van februari 2010 tot medio september
2010 heeft [eiseres] voor een Amerikaanse club gespeeld.
2.7. Blijkens een verslag van de bijeenkomst van het Technisch Platform Eredivisie Vrouwen op 7 mei
2010 is onder meer de positie van [eiseres] aan de orde geweest. Het verslag vermeldt dat wanneer
[eiseres] terugkeert uit Amerika, zij – in de huidige situatie – niet zal kunnen terugkeren als
international bij AZ.
2.8. [eiseres] heeft bij brieven van 1 en 13 september 2010 aan de KNVB verzocht haar weer over te
schrijven en speelgerechtigd te verklaren voor AZ in de Eredivisie Vrouwen.
2.9. De KNVB, heeft bij brief van 21 september 2010 van [B], directeur amateurvoetbal, aan de
technisch coördinator van AZ onder meer aangegeven dat er reeds vijf internationals op de spelerslijst
van AZ staan en dat [eiseres] per 1 januari 2011 slechts kan uitkomen voor een club die nog niet het
maximale aantal internationals op de spelerslijst heeft staan. Bij brief van 22 september 2010 heeft de
KNVB aansluitend medegedeeld dat zij van mening is dat zij op dit moment [eiseres] niet
speelgerechtigd kan verklaren voor AZ in verband met de gemaakte (contractuele) afspraken tussen
de betaald-voetbalorganisaties die deelnemen aan de Eredivisie vrouwen, de stichting Eredivisie
vrouwen en de KNVB.
2.10. Op 30 september 2010 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de KNVB, AZ en [eiseres]. De
KNVB heeft tijdens dat gesprek haar standpunt verder toegelicht maar heeft zich bereid verklaard om,
indien alle bij de gemaakte afspraken betrokken partijen hiermee zouden instemmen, [eiseres] alsnog
over te schrijven naar en speelgerechtigd te verklaren voor AZ omdat in dat geval feitelijk sprake zou
zijn van een door alle betrokken partijen overeengekomen afwijking van de gemaakte afspraken.

2.11. [C], technisch coördinator van AZ, heeft de aan de Eredivisie Vrouwen deelnemende clubs
verzocht te willen reageren op het verzoek van [eiseres] en heeft de bij hem per email
binnengekomen reacties doorgezonden naar de KNVB.
2.12. Bij brief van 3 november 2010 heeft de KNVB aangegeven dat haar inmiddels duidelijk is
geworden dat niet alle aan de Eredivisie Vrouwen deelnemende clubs instemmen met het
overschrijven naar en speelgerechtigd verklaren van [eiseres] voor AZ, zodat zij het verzoek van
[eiseres] niet zal inwilligen.

3. Het geschil
3.1. [eiseres] vordert samengevat - KNVB op straffe van een dwangsom te bevelen haar voor het
voetbalseizoen 2010/2011, over te schrijven naar en speelgerechtigd te verklaren voor de club AZ in
de Eredivisie Vrouwenvoetbal.
3.2. KNVB voert verweer.
3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling
4.1. [eiseres] legt - samengevat - aan haar vordering het volgende ten grondslag:
- het besluit van de KNVB is niet gebaseerd op enig reglement of besluit van een bevoegd orgaan van
de KNVB;
- voor zover de beslissing van de KNVB is gebaseerd op een overeenkomst met de Eredivisieclubs, is
[eiseres] niet aan een dergelijke overeenkomst gebonden. [eiseres] is ook nimmer op de hoogte
gesteld van enige belemmering om bij AZ te kunnen terugkeren;
- omdat de KNVB geen uitzondering voor haar maakt en haar daardoor niet in staat stelt om op het
voor haar gewenste niveau te voetballen, handelt de KNVB onrechtmatig jegens [eiseres]. Dit geldt te
meer nu de aan de Eredivisie deelnemende clubs feitelijk geen bezwaren tegen de terugkeer van
[eiseres] bij AZ hebben geuit.

4.2. [eiseres] heeft daartoe onder meer aangevoerd dat uit het Visiedocument (zie 2.3.) blijkt dat er
nog geen eigen reglementen voor de Eredivisie Vrouwen zijn vastgesteld en dat de hele organisatie
daarvan is gebaseerd op een kennelijk opengebroken Convenant en op een per speelseizoen
uitgevaardigd uitvoeringsbesluit van Bondsbestuur, Bestuur betaald voetbal en Bestuur
amateurvoetbal, terwijl het Bondsbestuur op basis van artikel 31 lid 3 van de Statuten van de KNVB
slechts bevoegd is om alleen in spoedeisende gevallen, een uitvoeringsbesluit vast te stellen dat
maximaal een jaar geldig is.
[eiseres] stelt dat het Besluit eredivisie vrouwen 2010/2011, het Convenant en het Businessplan niets
vermelden over het aantal internationals per club, zodat de KNVB bij gebreke aan een rechtsgeldig
besluit inzake het maximum aantal internationals, haar verzoek niet heeft mogen afwijzen. [eiseres]
heeft betwist dat de verslagen van het Technisch Platform, waarmee zij overigens niet bekend was,
rechtsgeldige besluiten bevatten, haar kunnen binden en uitsluitsel geven over het hoe en wanneer
en door welk orgaan een beslissing over het maximaal aantal spelers zou zijn genomen. Ook stelt
[eiseres] dat de KNVB zich niet op de op de inhoud van het in 2007 gesloten Convenant kan beroepen
aangezien [eiseres] daarbij geen partij was, geen lid van een bij dat convenant betrokken partij was
en ook niet door een partij was vertegenwoordigd.

4.3. De voorzieningenrechter stelt voorop dat in een kwestie als de onderhavige, slechts plaats is voor
een marginale toetsing van het besluit van de KNVB om het verzoek van [eiseres] niet in te willigen.
Derhalve staat de vraag centraal of de KNVB in redelijkheid tot dit besluit heeft kunnen komen.
De KNVB heeft voorshands voldoende aannemelijk gemaakt dat zij dit in alle redelijkheid heeft mogen
doen. Daartoe wordt het navolgende overwogen.

4.4. Uitgangspunt is dat [eiseres] de toestemming van het Bestuur Amateurvoetbal nodig heeft om te
kunnen deelnemen aan de competitie (art. 9 RWA) aangezien het Bestuur Amateurvoetbal
verantwoordelijk is voor de competitie in de Eredivisie Vrouwen. Ter zitting is door [eiseres]
uitdrukkelijk aangegeven dat de toepasselijkheid van deze bepaling door haar niet wordt betwist,
zodat de door haar wél betwiste rechtsgeldigheid van de uitvoeringsbesluiten in deze niet van belang
is. Wat zij met betrekking tot dit laatste heeft opgemerkt, kan dan ook onbesproken blijven.

4.5. Onbetwist staat vast dat sedert de aanvang van de competitie in de Eredivisie Vrouwen het
beginsel van een gelijkwaardige competitie tot uitgangspunt is genomen. Alle betrokkenen (de KNVB,
ECV, CED en deelnemende clubs) hebben dat in het Convenant en Businessplan neergelegde
uitgangspunt goedgekeurd.
De KNVB heeft mede aan de hand van de email van 11 maart 2010 voorshands voldoende aannemelijk
gemaakt dat zij met de deelnemende clubs en de Stichting Eredivisie Vrouwen in lijn met dit
uitgangspunt aanvullende afspraken heeft gemaakt, waaronder ook de afspraken die het aantal
speelsters uit het Nederlands Elftal per team beperken.

4.6. Vast staat dat het Bestuur Amateurvoetbal deze afspraken als leidraad hanteert voor besluiten
op verzoeken van speelsters om te worden overgeschreven of om speelgerechtigd te worden
verklaard. De KNVB heeft aannemelijk gemaakt dat, indien zij dit niet zou doen,
het Convenant, het Visiedocument en alle andere gemaakte afspraken feitelijk geen waarde toe zou
komen. Nu niet is betwist dat de afwijzing van [eiseres] in overeenstemming met de bedoelde
afspraken is, is daarmee naar het oordeel van de voorzieningenrechter gegeven dat de KNVB in
redelijkheid tot de afwijzing van het verzoek van [eiseres] om haar speelge-rechtigd voor AZ te
verklaren, heeft kunnen komen.

4.7. De stelling van [eiseres] dat zij niet aan de met de deelnemende clubs en de Stichting Eredivisie
Vrouwen gemaakte afspraken omtrent het maximale aantal internationals per club dan wel aan de
inhoud van het Convenant gebonden zou zijn, leidt niet tot een ander oordeel. Ondanks het feit dat
[eiseres] zelf niet aan die afspraak is gebonden, is het Bestuur Amateurvoetbal wel degelijk
gerechtigd om bij de uitoefening van haar bevoegdheid op grond van artikel 9 RWA die gemaakte
afspraak als uitgangspunt te nemen.

4.8. Voorts is niet gebleken van enig onrechtmatig handelen van de KNVB jegens [eiseres] door geen
uitzondering op de gemaakte afspraken te willen maken. De KNVB heeft voldoende aannemelijk
gemaakt dat zij zich redelijk heeft opgesteld en daarbij bereid was om het oordeel van de
deelnemende clubs in haar besluit te laten meewegen.
De KNVB heeft onder overlegging van een aantal aan [C] gezonden emailberichten aannemelijk
gemaakt dat die reacties weliswaar ten gunste van [eiseres] waren maar dat daarbij door een aantal
clubs te kennen is gegeven dat de KNVB in een voorkomend geval ook ten gunste van hen van
gemaakte afspraken zal dienen af te wijken. De KNVB heeft aannemelijk gemaakt dat zij dergelijke
voorwaarden niet kan aanvaarden, omdat zij daarmee de gemaakte afspraken feitelijk naast zich
neerlegt en derhalve in haar besluitvorming onvoorspelbaar en willekeurig wordt. Bijzondere
persoonlijke belangen van [eiseres] die meebrengen dat ten faveure van haar van vorenbedoelde

uitgangspunten zou moeten worden afgeweken, zijn gesteld noch gebleken.

4.9. Uit het voorgaande volgt dat het niet aannemelijk is dat de bodemrechter, indien daartoe
aangezocht, zal oordelen dat beslissing van de KNVB niet in stand kan blijven. De vordering van
[eiseres] wordt derhalve afgewezen.

4.10. [eiseres] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De
kosten aan de zijde van KNVB worden begroot op:
- vast recht EUR 560,00
- overige kosten 0,00
- salaris advocaat 816,00
Totaal EUR 1.376,00

5. De beslissing
De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,
5.2. veroordeelt [eiseres] in de proceskosten, aan de zijde van KNVB tot op heden begroot op EUR
1.376,00,
5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. E. Bongers en in het openbaar uitgesproken op 26 november 2010.?
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Partijen zullen hierna [eiseres] en de KNSB genoemd worden.
1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 8 november 2010;
- de producties van de zijde van [eiseres] (17);
- de producties van de zijde van de KNSB (18);
- de mondelinge behandeling van 17 november 2010;
- de pleitnota van [eiseres];
- de pleitnota van de KNSB.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.
2. De feiten
2.1. [eiseres] was in 2006 als begeleider van de schaatster [A] (hierna: [A]) aanwezig op de
Olympische Spelen in Turijn. [A] had daar voor de ‘5000 meter dames’ geen startrecht verworven.
2.2. Op 13 december 2009 heeft Studio Sport een reportage uitgezonden waarin werd beweerd dat
[eiseres] betrokken zou zijn bij een omkoopschandaal. De Poolse schaatster [B] (thans [B], hierna te
noemen: [B]) stelde in deze reportage dat haar door [eiseres] tijdens de Olympische Spelen in Turijn
geld is geboden om geen gebruik te maken van haar recht om te starten op de ‘5000 meter dames’.
Wanneer zij van haar deelnamerecht geen gebruik had gemaakt, zou [A] als eerste reserve alsnog op
deze afstand hebben mogen starten.
2.3. Deze bewering door [B] is voor het Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie
(NOC*NSF) en de KNSB aanleiding geweest om een “Commissie Turijn 5000 Meter Dames” (hierna: de
Commissie) in het leven te roepen.
2.4. De Commissie heeft diverse personen schriftelijk en/of mondeling vragen gesteld. De Commissie
heeft met [eiseres] één gesprek gevoerd. Daarna zijn, op verzoek van [eiseres], de resterende
vragen schriftelijk aan haar voorgelegd. Deze zijn door haar beantwoord.
2.5. De Commissie heeft op 1 juli 2010 haar eindrapportage uitgebracht. In deze rapportage wordt
ten aanzien van de toepasselijke regelgeving geconcludeerd dat alle leden van het Nederlands
Olympisch Team Turijn 2006 gehouden waren aan de bepalingen van de toen geldende versie van de
IOC Code of Ethics.
2.6. Naar aanleiding van het feitenonderzoek heeft de Commissie in haar eindrapportage het
volgende geconcludeerd.

“4.3. De Commissie acht de bewering van de Poolse [B] (KBC) feitelijk bewezen in die zin dat KBC zelf
en/of personen in de eerste kring van personen die dicht bij haar staan, voorafgaand aan de 5000 m
dames benaderd is (zijn) om af te zien van deelname (startplek) aan de 5000 m dames op 25 februari
2006 in ruil voor een materiële tegenprestatie(s).
De vraag welke persoon/personen concrete biedingen aan de Poolse hebben overgebracht kan in die
zin worden beantwoord dat aannemelijk is dat [eiseres] aanwezig was in een gesprek waarin €
40.000,= is genoemd en dat vast staat dat [A] een briefje aan de Poolse heeft overhandigd waarop
(o.a.) een bedrag van € 50.000,= stond. (…)”

en

“5. Conclusie
De slotsom van de Commissie is dat het feitenonderzoek de bevestiging heeft opgeleverd dat de
bewering van [B] dat haar geld is geboden om niet te starten, waar is.
Wat de Commissie feitelijk niet heeft kunnen achterhalen is wie er naast [A] en [eiseres] bij betrokken
zijn geweest, omdat de mogelijke hoofdrolspelers niet toegeven/verklaren een rol te hebben
gespeeld. Naar de mening van de Commissie is [A] niet de hoofdrolspeler en heeft [eiseres] (hoewel
zij dit niet bevestigt) wellicht een belangrijker rol gespeeld dan [A] zelf.
Wel is het een hard feit dat [A] degene is geweest die persoonlijk het laatste schriftelijke bod aan KBC
ter hand heeft gesteld. Zij heeft zelf geen anderen kunnen noemen die bij de voorbereiding van die
bieding betrokken waren en anderen hebben zich daar ook niet voor gemeld, ook niet degenen die
toen in deze kwestie [A] het meeste na stonden. De Commissie vindt het aannemelijk dat [eiseres] in
het Holland-Heineken House een bedrag van € 40.000,-- heeft genoemd of heeft laten noemen.”

2.7. [eiseres] heeft samen met haar toenmalige raadsman op 15 juli 2010 een reactie op de
eindrapportage opgesteld, die zij aan de KNSB en de NOC*NSF heeft toegezonden. In deze reactie
stelt zij dat de beschuldiging dat zij [B] EUR 50.000,-- zou hebben geboden niet hard gemaakt kan
worden door de Commissie en dat de conclusies in de eindrapportage veelal zijn gebaseerd op
vermoedens en niet op feiten.
2.8. Begin oktober 2010 is [eiseres] door de heer [C] (hierna: [C]) namens NOC*NSF uitgenodigd voor
een gesprek op 14 oktober 2010. Tijdens dit gesprek heeft [C] [eiseres] in kennis gesteld van het
besluit van NOC*NSF dat ten minste tot en met de Olympische Spelen van Sochi in 2104 door
NOC*NSF geen samenwerking met [eiseres] zou worden aangegaan.
2.9. De voorzitter van de KNSB, de heer [D], heeft op 15 oktober 2010 de volgende brief aan [eiseres]
verzonden.
“Geachte mevrouw [eiseres],
Het bestuur van de KNSB en het NOC*NSF bestuur hebben kennis genomen van de Eindrapportage
“Commissie Turijn 5000 Meter Dames”. Het bestuur heeft bovendien kennis genomen van uw
nagezonden schriftelijke reactie d.d. 15 juli 2010.
Gezamenlijk is vastgesteld dat belangrijke - Olympische - normen en waarden, zoals “fairplay” en
“respect” zijn geschonden, naast meer algemene normen zoals door de KNSB (en door NOC*NSF)
worden uitgedragen. Door de KNSB en NOC*NSF zijn inmiddels maatregelen genomen om in de
toekomst soortgelijk gedrag te voorkomen.
Er moet worden vastgesteld dat u een aandeel heeft gehad in het schenden van de hier bedoelde
normen en waarden. Uw handelwijze, zoals in de rapportage benoemd, is (daarnaast) in strijd met de

Statuten en Reglementen KNSB, althans er is sprake van onbehoorlijk optreden in de meest brede zin,
waardoor de belangen van de KNSB in het bijzonder en van de schaatssport in het algemeen zijn
geschaad.

Het bestuur van de KNSB heeft op basis van de constateringen besloten voor de duur van één (1)
jaar, ingaande 1 oktober 2010;
1. u niet in aanmerking te laten komen voor een trainerslicentie volgens het Reglement Technische
Licentie (c.q. u deze licentie te ontnemen);
2. met u geen verdere samenwerking aan te gaan die ziet op een aanstelling als
trainer/coach/begeleider;
3. u geen accreditatie te (laten) verlenen voor nationale wedstrijden en toernooien;
4. u niet aanwezig te zullen laten zijn als trainer/coach/begeleider bij nationale wedstrijden.

De ISU zal over de gang van zaken schriftelijk worden geïnformeerd en worden verzocht erop toe te
zien dat dit besluit (internationaal) wordt overgenomen.
(…)”

2.10. De KNSB en NOC*NSF hebben op 16 oktober 2010 een persbericht doen uitgaan waarin de
genomen besluiten jegens [eiseres] werden verwoord en toegelicht.
3. Het geschil

3.1. [eiseres] vordert veroordeling van de KNSB bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,
1. om binnen twee dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis de door haar genomen
besluiten zoals verwoord in haar brief van 15 oktober 2010 in te trekken;
2. om de intrekking van de besluiten binnen twee dagen na betekening van het in deze te wijzen
vonnis via een persbericht, waarvan de tekst aan [eiseres] vooraf ter goedkeuring wordt voorgelegd,
aan de media kenbaar te maken;
3. om de intrekking van de besluiten binnen twee dagen na betekening van het in deze te wijzen
vonnis tevens via een faxbrief, waarvan de tekst aan [eiseres] vooraf ter goedkeuring wordt
voorgelegd, aan de ISU kenbaar te maken;
4. om zich te onthouden van het doen van negatieve uitlatingen over [eiseres] totdat naar aanleiding
van het onderzoeksrapport een zorgvuldige procedure heeft plaatsgevonden op basis van hoor- en
wederhoor;
5. zulks met betrekking tot de vorderingen sub 1 tot en met 4 op straffe van verbeurte van een
dwangsom van EUR 5.000,-- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de KNSB in gebreke mocht
blijven aan het vonnis te voldoen;
6. met veroordeling van de KNSB in de kosten van de procedure.

3.2. De KNSB voert verweer.
3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4. De beoordeling
4.1. De KNSB heeft het spoedeisend belang van [eiseres] bij haar vorderingen betwist. [eiseres] heeft
ter zake gesteld dat de uitkomsten van het onderzoek door de Commissie en het besluit van 15
oktober 2010 (hierna: het besluit) van grote invloed zijn op haar carrière en haar dagelijks leven. Van

diverse kanten in de nationale en internationale sportwereld is haar aangegeven dat men niet langer
met haar wil spreken over mogelijke samenwerkingsverbanden totdat vaststaat dat haar geen blaam
treft met betrekking tot het voorval in Turijn. Ook haar huidige werkzaamheden als prestatiemanager
bij de Stavanger Skøyteklubb in Noorwegen staan door het besluit van 15 oktober 2010 onder druk.
Gelet hierop is de voorzieningenrechter van oordeel dat [eiseres] haar spoedeisend belang bij haar
vorderingen voldoende aannemelijk heeft gemaakt.

4.2. [eiseres] stelt zich primair op het standpunt dat het besluit nietig dan wel vernietigbaar is op
grond van artikel 2:15 van het Burgerlijk Wetboek (BW) omdat het in strijd met de statuten, het
Algemeen Reglement KNSB en het Reglement op de Bondsrechtspraak is genomen. [eiseres] stelt dat
op grond van de statuten en reglementen niet het algemeen bestuur van de KNSB, maar de
Tuchtcommissie dan wel de Geschillencommissie bevoegd is om op te treden tegen strafbare feiten
dan wel inzake geschillen die op de schaatssport betrekking hebben. Daarnaast is de in de
reglementen voorgeschreven procesgang niet gevolgd en heeft er voorafgaand aan het opleggen van
de maatregelen geen hoor en wederhoor plaatsgevonden. De door de KNSB opgelegde maatregelen
vallen bovendien niet onder de straffen de ingevolge artikel 4 van het Reglement op de
Bondsrechtspraak kunnen worden opgelegd.
[eiseres] stelt subsidiair dat het besluit nietig dan wel vernietigbaar is wegens strijd met artikel 2:8 lid
1 BW. Door de tuchtrechtprocedure niet te volgen is bij de totstandkoming van dit besluit in strijd
gehandeld met de redelijkheid en de billijkheid die door een rechtspersoon en degenen die bij haar
organisatie zijn betrokken in acht moet worden genomen, aldus [eiseres].

4.3. Tussen partijen staat vast dat [eiseres] sinds 1 juli 2008 geen lid of licentiehouder meer is
geweest van de KNSB. Gelet hierop was [eiseres] ten tijde van het nemen van het besluit naar het
oordeel van de voorzieningenrechter niet aan de statuten en de reglementen van de KNSB
onderworpen, waardoor ook de tuchtrechtspraakregeling en de geschillenregeling niet op haar van
toepassing waren. Deze regelingen gelden ingevolge de artikelen 23 en 24 van de statuten immers
alleen voor - kort gezegd - leden en licentiehouders. Gelet hierop is het besluit van de KNSB niet
vernietigbaar wegens strijd met de statuten en de reglementen van de KNSB.
4.4. Nu [eiseres] ten tijde van de totstandkoming van het besluit geen verenigingsrechtelijke relatie
met de KNSB meer had, mist ook artikel 2:8 BW toepassing. Daaraan doet niet af dat [eiseres] ten
tijde van de haar verweten gedragingen tijdens de Olympische Spelen in Turijn wel lid en
licentiehouder van de KNSB was en dat de KNSB haar gedragingen heeft getoetst aan de
verenigingsrechtelijke normen. Het besluit van de KNSB is derhalve ook niet vernietigbaar wegens
strijd met deze bepaling.
4.5. [eiseres] heeft ter zitting meer subsidiair gesteld dat de KNSB ter bescherming van de
waarborging van artikel 6 EVRM ook in dat geval voorafgaand aan het nemen van het besluit de
tuchtrechtprocedure of een daarmee vergelijkbare procedure had moeten volgen. Door dit niet te
doen heeft de KNSB volgens [eiseres] onrechtmatig jegens haar gehandeld. Hierbij moet volgens
[eiseres] worden meegewogen dat zij ten tijde van de haar verweten gedragingen tijdens de
Olympische Spelen in Turijn wel lid en licentiehouder van de KNSB was. Door in het besluit te
overwegen dat de handelwijze van [eiseres] in strijd is met de statuten en reglementen van de KNSB,
heeft de KNSB haar verenigingsrechtelijke normen toegepast op haar gedrag in deze periode. De in
het besluit opgelegde maatregelen zijn individueel tegen [eiseres] gericht en hebben het karakter van
een strafmaatregel. Er had daarom voorafgaand aan het opleggen van de maatregelen een met
waarborgen omklede procedure moeten worden gevolgd met hoor en wederhoor en de mogelijkheid
om verweer te voeren naar aanleiding van een concreet geformuleerde klacht bij een onafhankelijk
orgaan van de KNSB.

4.6. De voorzieningenrechter volgt [eiseres] niet in haar stelling dat haar door de KNSB bij het besluit

sancties of strafmaatregelen zijn opgelegd. Het besluit houdt geen straffen in die ingevolge artikel 4
van het Reglement op de Bondsrechtspraak kunnen worden opgelegd en er zijn [eiseres] bij het
besluit ook overigens geen rechten ontnomen of verplichtingen opgelegd. Het besluit houdt in dat het
bestuur gedurende een jaar niet met [eiseres] in zee zal gaan. Voor de maatregel om [eiseres] voor
de duur van één jaar niet in aanmerking te laten komen voor een trainerslicentie, geldt dat [eiseres]
hierdoor geen trainerslicentie is ontnomen, omdat zij al sinds 1 juli 2008 geen licentie meer heeft.
[eiseres] heeft ter zitting desgevraagd aangegeven dat zij ten tijde van het besluit van 15 oktober
2010 geen concreet voornemen had om een licentie aan te vragen, omdat zij destijds niet over een
team beschikte. Indien [eiseres] binnen de genoemde periode van één jaar toch een licentie zou
willen aanvragen, zal zij de door de KNSB aangekondigde weigering alsdan kunnen aanvechten. De
KNSB heeft ter zitting gesteld dat in dat geval een met voldoende waarborgen omklede rechtsgang
openstaat met de mogelijkheid van hoor en wederhoor. Dit is door [eiseres] niet betwist. Ten aanzien
van de overige maatregelen stelt de KNSB terecht dat deze zien op de gebruikmaking van haar
contractsvrijheid en beoordelingsvrijheid.
Dit betekent dat niet kan worden geoordeeld dat vanwege de aard van de getroffen maatregelen de
tuchtrechtelijke procedure gevolgd had moeten worden en/of dat de KNSB onrechtmatig heeft
gehandeld door niet – op de in het tuchtreglement voorziene of daarmee te vergelijken wijze – een
klacht tegen [eiseres] in te dienen en te (doen) behandelen.

4.7. De KNSB heeft zich uitgelaten over (vermeende) handelingen van [eiseres] ten tijde van haar
lidmaatschap tegen de achtergrond van de verenigingsrechtelijke normen en haar besluit daarop
gebaseerd. Dat op zich kan echter voorshands niet als onrechtmatig worden aangemerkt. Daarbij is
van belang dat de KNSB haar besluit heeft gebaseerd op een onderzoeksrapport van een
onafhankelijke commissie die [eiseres] ook heeft gehoord en voorts dat de uitzending van Studio
Sport en het uitbrengen van het rapport van de Commissie veel media aandacht teweeg hebben
gebracht en het – mede gelet op haar statutaire doelstelling – op de weg van de KNSB lag om
daarover een standpunt in te nemen en dat naar buiten kenbaar te maken.
4.8. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat hetgeen [eiseres] heeft aangevoerd haar vorderingen
niet kan dragen zodat die zullen worden afgewezen.

4.9. [eiseres] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De
kosten aan de zijde van de KNSB worden begroot op:
- vast recht EUR 560,-- salaris advocaat 816,-Totaal EUR 1.376,--

5. De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1. wijst de vorderingen af;
5.2. veroordeelt [eiseres] in de proceskosten, aan de zijde van de KNSB tot op heden begroot op EUR
1.376,--;
5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. P. Dondorp en in het openbaar uitgesproken op 1 december 2010.?
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Inhoudsindicatie
Bindend advies, artikel 7:904 BW.
NEC heeft een jeugdspeler van FC Emmen overgenomen. De KNVB weigert
toekenning van de door FC Emmen gevraagde poolvergoeding
(opleidingsvergoeding), waarna zij in beroep gaat. De poolcommissie van de
KNVB verklaart het beroep gegrond met als gevolg dat NEC de poolvergoeding
aan FC Emmen moet voldoen door verrekening via de door de clubs bij de
KNVB aangehouden rekeningen-courant.
NEC stelt zij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet aan het bindend
advies van de poolcommissie is gehouden, omdat de commissie het toepasselijke
Poolreglement onaanvaardbaar ruim heeft uitgelegd.
Omdat partijen reglementair gebonden zijn aan de uitspraak van de Poolcommissie,
toetst de rechtbank de uitspraak van de Poolcommissie marginaal.
De rechtbank oordeelt dat de Poolcommissie heeft geoordeeld naar de bedoeling
van de toepasselijke regels uit het Poolreglement. Niet is in te zien dat de met deze
regels beoogde rechtszekerheid daardoor in het geding is. Het beroep van NEC op
artikel 7:904 lid 1 BW slaagt niet.
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NIJMEGEN EENDRACHT COMBINATIE BV,
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Partijen zullen hierna NEC en de KNVB genoemd worden.
1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het tussenvonnis van 21 juli 2010;
- het proces-verbaal van comparitie van 15 december 2010.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.
2. Feiten
2.1. [A] was jeugdspeler in de opleiding van FC Emmen. Op 18 februari 2009 – lopende het seizoen
2008/2009 – hebben [A], FC Emmen en NEC een akkoord bereikt over de overgang van [A] naar de
jeugdopleiding van NEC met ingang van het seizoen 2009/2010.

2.2. In haar mail van 20 maart 2009 aan [B] (technisch manager van FC Emmen) schrijft [C] (financial
controller van NEC) onder meer:
“De poolvergoeding (zie ook het laatstverschenen bulletin betaald voetbal) bedraagt € 12.500 per
jaar. Wij hoeven geen bevestiging te sturen dat wij de “€ 84.000” gaan betalen. FC Emmen dient de
opleidingsvergoeding te claimen bij de KNVB conform de regels mbt de Poolvergoeding. Via rekening
courant KNVB wordt de betaling geregeld.”

2.3. Bij brief van 18 juni 2009 aan de KNVB verzoekt FC Emmen om de poolvergoeding voor de
opleiding van [A]. In het toepasselijke Pool Reglement Opleidingen (hierna: Poolreglement) is de pool
gedefinieerd als een fonds dat dient om de opleidingskosten van een betaaldvoetbalorganisatie te
vergoeden in het geval van een overschrijving van een jeugdspeler in opleiding van een
betaaldvoetbalorganisatie naar een andere betaaldvoetbalorganisatie. De omvang van deze
vergoeding is afhankelijk van het aantal opleidingsjaren van de jeugdspeler en van de door de KNVB
vastgestelde hoogte van de opleidingsvergoeding per opleidingsjaar. De poolvergoeding wordt
verrekend via de rekening-courant die de betaaldvoetbalorganisaties bij de KNVB aanhouden.

2.4. In haar brief van 15 oktober 2009 aan FC Emmen wijst de KNVB dit verzoek af. Zij schrijft onder
meer:
“Op grond van artikel 2, lid 1 van het Pool Reglement Opleidingen heeft de opleidende
betaaldvoetbalorganisatie, in casu FC Emmen, recht op een vergoeding uit de pool, mits aan de
voorwaarden genoemd in het Pool Reglement Opleidingen is voldaan en de speler in kwestie de
schriftelijke mededeling genoemd in artikel 48 van het Reglement Betaald Voetbaal uiterlijk op 1 mei
heeft ontvangen. Een kopie van deze mededeling dient uiterlijk 7 mei van hetzelfde kalenderjaar bij
de KNVB te zijn ingediend.

(…)
Aangezien er bij de kopieën van de schriftelijke mededelingen genoemd in artikel 48 van het
Reglement Betaald Voetbal, die door de KNVB op 7 mei 2009 via email zijn ontvangen, geen kopie zat
van een aan speler [A] gerichte brief, is niet aan de voorwaarden zoals gesteld in dit artikel voldaan.
Het verzoek van FC Emmen tot verkrijging van een vergoeding voor de opleidingskosten van de speler
[A] wordt dan ook afgewezen.”

2.5. Op 3 november 2009 gaat FC Emmen bij het poolcollege in beroep tegen deze afwijzende
beslissing van de KNVB. Dit college heeft een poolcommissie samengesteld die het beroep van FC
Emmen heeft beoordeeld. Op 2 februari 2010 verklaart de poolcommissie dit beroep gegrond. Zij
overweegt onder meer:
“Van belang is op te merken dat de mededeling zoals genoemd in artikel 48 van het Reglement
Betaald Voetbal erop ziet dat een betaaldvoetbalorganisatie die een jeugdspeler in haar
jeugdopleiding wenst te handhaven deze jeugdspeler hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte stelt. Het
is eveneens van belang om op te merken dat de Pool een fonds is dat dient om de opleidingskosten
van een betaaldvoetbalorganisatie te vergoeden indien een jeugdspeler in opleiding van die
betaaldvoetbalorganisatie naar een andere betaaldvoetbalorganisatie wordt overgeschreven.

In onderhavig geval is reeds geruime tijd voor de daadwerkelijke overschrijving van speler [A] naar
NEC door alle partijen overeenstemming over deze overschrijving bereikt.
Zo is het overschrijvingsformulier door appelante (FC Emmen, toevoeging rechtbank) ondertekend op
23 maart 2009, door NEC op 20 april 2009 en door speler [A] op 29 juni 2009. (…) Het contract dat
speler [A] heeft gesloten met NEC heeft weliswaar 1 juli 2009 als ingangsdatum maar is reeds
geruime tijd eerder, te weten 18 februari 2009, door alle partijen bij de overeenkomst getekend.
(…)
De poolcommissie is van oordeel dat de verplichting die is opgenomen in artikel 48 van het Reglement
Betaald Voetbal, (…), niet ziet op de brief die appelante op 14 april 2009 aan speler [A] heeft
verzonden.
Voornoemde verplichting heeft naar het oordeel van de Poolcommissie veeleer betrekking op de brief
die appelante voorafgaand aan het seizoen 2008/9 heeft verzonden. Deze brief is verzonden aan
speler [A] voor 1 mei 2009 én, in tegenstelling tot de brief die appelante had verzonden voorafgaand
aan het seizoen 2009/10, wél door de KNVB voor 7 mei van het betreffende kalenderjaar ontvangen.
Immers de overschrijving van speler [A] is reeds halverwege het seizoen 2008/2009 door partijen
overeengekomen. Het was derhalve duidelijk voor appelante dat het versturen van een poolbrief een
bericht zonder inhoud was aangezien speler [A] naar NEC zou worden overgeschreven en niet meer in
het seizoen 2009/10 bij appelante in de jeugdopleiding zou uitkomen.”

De poolcommissie is van oordeel dat FC Emmen een bedrag van EUR 87.500,- uit de pool toekomt.
2.6. FC Emmen heeft de vergoeding van EUR 87.500,- via verrekening uit de pool ontvangen, waarbij
de KNVB haar heeft gevraagd het geld nog niet te besteden in afwachting van de onderhavige
procedure.

2.7. Artikel 2 lid 1 Poolreglement luidt:
Indien een overschrijving als genoemd in artikel 1 van dit reglement is verleend, heeft de
betaaldvoetbalorganisatie waar de speler opleiding heeft genoten, recht op een vergoeding uit de
pool terzake van de door de betaaldvoetbalorganisatie gemaakte opleidingskosten voor de
desbetreffende speler, mits:
a. aan de voorwaarden genoemd in dit reglement is voldaan;
b. aan de voorwaarden van artikel 48 Reglement Betaald Voetbal is voldaan.

Artikel 48 Reglement Betaald Voetbal luidt:
Een betaaldvoetbalorganisatie die een jeugdspeler in opleiding, (…), in haar jeugdopleiding wil
handhaven, dient hiervan, in het kader van het Pool Reglement Opleidingen, uiterlijk 1 mei van enig
kalenderjaar een schriftelijke mededeling te doen aan de desbetreffende speler. Een kopie van deze
mededeling dient uiterlijk 7 mei van hetzelfde kalenderjaar bij de KNVB te zijn ingediend.

In artikel 13 lid 3 Poolreglement is bepaald:
Tegen de beslissing van de poolcommissie staat geen rechtsmiddel open.

3. Het geschil
3.1. NEC vordert – samengevat – vernietiging van de uitspraak van de Poolcommissie met
veroordeling van de KNVB tot restitutie door verrekening in rekening courant van een bedrag van EUR
87.500,-, vermeerderd met rente en kosten.

3.2. NEC stelt dat de uitspraak van de Poolcommissie primair als bindend advies aangemerkt moet
worden en subsidiair als arbitrage.
Zij voert aan dat de uitspraak is gebaseerd op een onjuiste uitleg van artikel 48 Reglement Betaald
Voetbal en dat gebondenheid van NEC aan deze uitspraak – in het licht van de grote financiële
gevolgen – naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.
Als de uitspraak van de Poolcommissie als een arbitraal vonnis aangemerkt moet worden, stelt NEC
dat deze uitspraak vanwege de onjuiste uitleg van artikel 48 Reglement Betaald Voetbal in strijd is
met de openbare orde.

3.3. Tijdens de comparitie heeft NEC toegelicht dat de kennisgeving als bedoeld in artikel 2 lid 1 sub b
Poolreglement vanuit het oogpunt van rechtszekerheid belangrijk is. Deze bepaling zorgt er niet alleen
voor dat spelers weten of zij in opleiding bij hun club blijven, ook wordt voorkomen dat spelers naar
andere clubs gaan zonder dat die clubs een opleidingsvergoeding hoeven te betalen, aldus NEC.
Volgens haar moet dit artikel daarom restrictief uitgelegd worden.
In het onderhavige geval staat vast dat de vereiste kennisgeving van FC Emmen voor het seizoen
2009/2010 ontbreekt. Door terug te grijpen op de kennisgeving door FC Emmen aan [A] met
betrekking tot het seizoen 2008/2009, heeft de Poolcommissie volgens NEC artikel 2 lid 1 sub b

Poolreglement onaanvaardbaar ruim uitgelegd en daarmee het Poolreglement als het ware gewijzigd.
Verder heeft NEC toegelicht dat zij FC Emmen tijdens de bespreking van 18 februari 2009 en in haar
mail van 20 maart 2009 (zie r.o. ?2.2) erop heeft gewezen dat zij bereid is de poolvergoeding te
betalen, mits FC Emmen zich aan de regels zou houden. Volgens NEC had FC Emmen [A] een brief
moeten sturen waarin zij hem meedeelde dat zij hem in de opleiding wilde behouden, vergezeld van
een toelichting dat deze mededeling slechts een formaliteit was. Het komt voor rekening en risico van
FC Emmen dat zij dit niet heeft gedaan, aldus NEC.
Tot slot voert NEC aan dat de poolvergoeding van EUR 87.500,- ongeveer 40% van het te verwachten
nettoresultaat bedraagt en daarmee een substantieel bedrag op haar begroting is.

3.4. KNVB voert verweer en concludeert tot het niet ontvankelijk verklaren van NEC in haar
vorderingen althans tot het afwijzen daarvan met veroordeling van NEC in de kosten van het geding,
met de bepaling dat deze kosten binnen 14 dagen na het vonnis moeten zijn voldaan, bij gebreke
waarvan NEC in verzuim zal zijn.

3.5. De KNVB stelt zich op het standpunt dat de beslissing van de poolcommissie als bindend advies
aangemerkt moet worden en dat de rechtbank deze beslissing slechts marginaal mag toetsen.
Verder voert zij aan dat de poolcommissie heeft geoordeeld naar de bedoeling van artikel 2 lid 1, sub
b Poolreglement. Uit het feit dat op 18 februari 2009 een bespreking plaatsvond tussen [A], FC Emmen
en NEC (zie r.o. ?2.1), blijkt volgens de KNVB dat FC Emmen [A] ook in het seizoen 2009/2010 in haar
opleiding wilde houden. Zij ging evenwel akkoord met een overgang van [A] naar NEC. Gelet op deze
overeengekomen overgang zou de kennisgeving als bedoeld in artikel 2 lid 1, sub b Poolreglement
een bericht zonder inhoud en daarom zinloos zijn. Het gaat niet aan dat FC Emmen wel akkoord is met
de overgang van [A] naar NEC, maar [A] niettemin meedeelt dat zij hem in haar jeugdopleiding wil
behouden, aldus de KNVB. Volgens de KNVB is, anders dan NEC betoogt, de rechtszekerheid niet in
het geding, omdat NEC blijkens haar mail van 20 maart 2009 wist, althans er rekening mee hield, dat
zij FC Emmen de poolvergoeding moest betalen.

3.6. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4. De beoordeling
4.1. Uit hetgeen partijen ter zitting over en weer naar voren hebben gebracht, leidt de rechtbank af
dat tussen hen niet (langer) in geschil is dat de uitspraak van de Poolcommissie als een bindend
advies in de zin van artikel 7:900 van het Burgerlijk Wetboek (BW) gekwalificeerd moet worden.

4.2. Allereerst ligt de vraag voor of de uitspraak van de poolcommissie volledig dan wel marginaal
getoetst moet worden. Volgens de KNVB moet de uitspraak marginaal getoetst worden. NEC heeft zich
op dit punt niet uitgelaten.
De rechtbank overweegt dat voor de beantwoording van deze vraag – in lijn met HR 31 mei 1996, NJ
1996, 693 – van belang is of NEC op grond van het Poolreglement (dan wel een individuele afspraak
tussen haar en de KNVB) aan de uitspraak van de poolcommissie gebonden is. In artikel 13 lid 3
Poolreglement (dat tijdens de algemene vergadering van de sectie betaald voetbal, waarvan NEC deel
uitmaakt, van 7 december 1998 is vastgesteld) is bepaald dat tegen de uitspraak van de
poolcommissie geen rechtsmiddel openstaat. Daaruit leidt de rechtbank af dat partijen gebonden zijn
aan de uitspraak van de poolcommissie. Gelet hierop zal de rechtbank de uitspraak van deze
commissie op de voet van artikel 7:904 lid 1 BW marginaal toetsen.

4.3. Vervolgens ligt de vraag voor of de uitspraak van de poolcommissie zodanig ernstige gebreken
heeft dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn als NEC aan

deze uitspraak gebonden is. De rechtbank stelt in dit verband vast dat de bezwaren van NEC zich
uitsluitend richten tegen de inhoud – en in het bijzonder de motivering – van de uitspraak van de
poolcommissie en niet tegen de wijze waarop deze tot stand is gekomen.
4.4. Vaststaat dat FC Emmen de kennisgeving als bedoeld in artikel 2 lid 1, sub b Poolreglement niet
aan [A] heeft gedaan (en bijgevolg geen kopie van deze kennisgeving aan de KNVB heeft gestuurd).
De uitspraak van de poolcommissie komt erop neer dat zij van oordeel is dat het ontbreken van deze
kennisgeving niet meebrengt dat aan FC Emmen geen poolvergoeding toekomt.
4.5. Partijen zijn het erover eens dat het Poolreglement de rechtszekerheid dient. Het reglement heeft
enerzijds als doel een jeugdspeler duidelijkheid te verschaffen, in die zin dat hij weet dat hij in het
nieuwe seizoen een opleidingsplek heeft. Anderzijds heeft het Poolreglement als doel te voorkomen
dat clubs jeugdspelers overnemen zonder een vergoeding te betalen. In de kern komen de stellingen
van NEC erop neer dat de uitspraak van de poolcommissie deze rechtszekerheid aantast.

4.6. Met NEC is de rechtbank van oordeel dat uit de kennisgeving van FC Emmen aan [A] met
betrekking tot het seizoen 2008/2009 niet kan worden afgeleid dat zij [A] ook in het seizoen
2009/2010 in haar jeugdopleiding wilde behouden. Op dit punt is de uitspraak van de poolcommissie
ondeugdelijk gemotiveerd.
Daar staat tegenover dat – gelet op het feit dat op 18 februari 2009 tussen FC Emmen, NEC en [A]
een akkoord is bereikt over de overgang van [A] naar NEC met ingang van het seizoen 2009/2010 –
aangenomen moet worden dat FC Emmen [A] op zichzelf in haar jeugdopleiding wilde behouden en
dat [A] daarmee bekend was. Als FC Emmen deze wens niet had, zou het niet nodig geweest zijn dat
zij met NEC en [A] onderhandelde over diens overgang naar laatstgenoemde club. In dit licht wijst de
rechtbank erop dat NEC tijdens de zitting heeft meegedeeld dat aangenomen moet worden dat FC
Emmen [A] in haar opleiding wilde houden. Door het bereikte akkoord staat verder vast dat [A] met
ingang van het seizoen 2009/2010 een opleidingsplaats bij NEC had.
Gelet hierop kan NEC niet gevolgd worden in haar betoog dat het ontbreken van de kennisgeving
strijdig is met de rechtszekerheid die artikel 2 Poolreglement beoogt te bieden, namelijk het bieden
van zekerheid aan jeugdspelers dat zij in het komende seizoen een opleidingsplaats hebben.

4.7. De uitspraak van de poolcommissie heeft ertoe geleid dat NEC een poolvergoeding aan FC Emmen
moet betalen. Aangezien tussen partijen vaststaat dat het Poolreglement voorkomt dat clubs
jeugdspelers overnemen zonder een vergoeding te betalen, is niet in te zien waarom in het
onderhavige geval de rechtszekerheid op dit punt in het geding is. NEC heeft [A] van FC Emmen
overgenomen en moet daarvoor in beginsel een opleidingsvergoeding betalen. Dit geldt temeer nu uit
de mail van 20 maart 2009 van NEC blijkt dat zij er ook van uitging dat zij de poolvergoeding voor [A]
aan FC Emmen moest betalen.

4.8. Gelet op het voorgaande is de rechtbank met de KNVB van oordeel dat de poolcommissie –
hoewel haar verwijzing naar de kennisgeving met betrekking tot het seizoen 2008/2009 haar oordeel
niet kan dragen – heeft geoordeeld naar de bedoeling van artikel 2 lid 1 Poolreglement. Daarom kan
niet gezegd worden dat de uitspraak een dermate ernstig gebrek vertoont dat het naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is NEC daaraan gebonden te achten.
De onweersproken stelling van NEC dat de poolvergoeding een substantieel bedrag is op haar
begroting, maakt voornoemd oordeel niet anders, omdat het haar van meet af aan bekend was dat zij
de opleidingsvergoeding aan FC Emmen moest betalen (zie r.o. ?3.3). Dit heeft haar er niet van
weerhouden [A] van FC Emmen over te nemen.

4.9. Op grond van het voorgaande zullen de vorderingen van NEC worden afgewezen.

4.10. NEC zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten
aan de zijde van KNVB worden begroot op:
- vast recht EUR 1.925,00
- salaris advocaat 1.788,00 (2,0 punten × tarief EUR 894,00)
Totaal EUR 3.713,00

De KNVB vordert veroordeling van NEC in de proceskosten met de bepaling dat deze kosten binnen
veertien dagen na het vonnis moeten zijn voldaan, bij gebreke waarvan NEC in verzuim zal zijn. De
rechtbank begrijpt deze vordering aldus dat de KNVB aanspraak maakt op de wettelijke rente over de
proceskosten als tijdige betaling ervan uitblijft. Deze vordering zal op de in de beslissing te vermelden
wijze worden toegewezen.

5. De beslissing
De rechtbank

5.1. wijst de vorderingen af,
5.2. veroordeelt NEC in de proceskosten, aan de zijde van KNVB tot op heden begroot op EUR
3.713,00, te vermeerderen met de wettelijke rente over de proceskosten ingaande op de vijftiende
dag na de dag van de uitspraak van dit vonnis,
5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. M.E. Heinemann en in het openbaar uitgesproken op 9 februari 2011.?

MaH/ASP

ECLI:NL:RBUTR:2011:BP8705
Instantie

Rechtbank Utrecht

Datum uitspraak

03-03-2011

Datum publicatie

23-03-2011

Zaaknummer

302315 / KG ZA 11-179

Rechtsgebieden

Civiel recht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie
Eiser is door de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond als tweede Nederlandse
speler naar het Europees kampioenschap driebanden groot voor junioren in Athene
afgevaardigd, terwijl op dat toernooi slechts plek blijkt te zijn voor één
Nederlandse speler. Eiser vordert in kort geding - onder meer - dat het besluit van
de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond om niet eiser, maar iemand anders, als
eerste speler naar het Europees kampioenschap af te vaardigen, wordt vernietigd,
althans dat daar geen uitvoering aan wordt gegeven. Eiser legt aan zijn vordering
ten grondslag dat het afvaardigingsbesluit van de Koninklijke Nederlandse Biljart
Bond in strijd is met het door de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond
gehanteerde (ongeschreven) reglement, dan wel met het wedstrijdreglement van de
sectie carambole, dan wel met de redelijkheid en billijkheid. Nu er - voorshands
oordelend - geen strijd is met het (ongeschreven) reglement, dan wel met de
redelijkheid en billijkheid en het wedstrijdreglement van de sectie carambole niet
op deze situatie van toepassing is, wijst de voorzieningenrechter de vorderingen van
eiser af.
Vindplaatsen

Rechtspraak.nl

Uitspraak
vonnis
RECHTBANK UTRECHT

Sector Civiel
zaaknummer / rolnummer: 302315 / KG ZA 11-179
Vonnis in kort geding van 3 maart 2011
in de zaak van

[eiser],
wonende te [woonplaats],
eiser,

advocaat mr. A.N.E. Bottinga,

tegen

de vereniging
KONINKLIJKE NEDERLANDSE BILJART BOND,
gevestigd te Nieuwegein,
gedaagde,
advocaat mr. C. Hellingman.

Partijen zullen hierna [eiser] en Koninklijke Nederlandse Biljart Bond genoemd worden.

1. De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 25 februari 2011 met producties 1 tot en met 14
- de op 2 maart 2011 van [eiser] ontvangen producties 6 (nogmaals), 15 en 16
- de op 2 maart 2011 van Koninklijke Nederlandse Biljart Bond ontvangen producties 1 tot en met 8
- de mondelinge behandeling van 2 maart 2011
- de pleitnota van Koninklijke Nederlandse Biljart Bond.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.
1.3. In verband met de spoedeisendheid van de zaak is op 3 maart 2011 vonnis uitgesproken. Het
onderstaande vormt hiervan de nadere schriftelijke uitwerking en is op 14 maart 2011 opgemaakt.

2. De feiten
2.1. De Koninklijke Nederlandse Biljart Bond is de nationale sportbond voor de biljartsport. De
Koninklijke Nederlandse Biljart Bond kent vier secties, te weten de secties driebanden, snooker, pool
en carambole. De sectie carambole is een separate rechtspersoon, namelijk een vereniging met
volledige rechtsbevoegdheid.

2.2. In de sectie driebanden wordt topsport bedreven. In de sectie carambole niet. De sectie
carambole heeft – in tegenstelling tot de sectie driebanden – dan ook geen topsportbeleid en organisatie. De sectie carambole organiseert jaarlijks een eigen recreatief “Nederlands
kampioenschap driebanden groot voor junioren”, hierna: het “Nederlands kampioenschap van
carambole”.
2.3. In de sectie driebanden wordt het beleidsplan ten aanzien van het jeugd- en topsportbeleid op
grond van een door het bondsbestuur gedelegeerde bevoegdheid vastgesteld door het sectiebestuur
driebanden, hierna: “het sectiebestuur”. De technische commissie topsport van het sectiebestuur,
hierna: “TCT SB”, bepaalt het selectie- en uitzendbeleid.
2.4. De nationale jeugdselectie van de sectie driebanden bestaat in 2011 uit één persoon, te weten
de heer [A], hierna: “[A]”. [A] speelt in de eredivisie.
2.5. [eiser] is lid van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond. [eiser] beoefent de biljartvariant

driebanden en speelt in de tweede divisie. [eiser] heeft in december 2010 aan het Nederlands
kampioenschap van carambole deelgenomen en is Nederlands kampioen geworden.
2.6. Op 11, 12 en 13 maart 2011 zal in Athene het Europees kampioenschap driebanden groot voor
junioren, hierna: het “Europees kampioenschap”, plaatsvinden. De Koninklijke Nederlandse Biljart
Bond heeft [A] als eerste en [eiser] als tweede Nederlandse deelnemer naar het Europees
kampioenschap afgevaardigd. Er is in 2011 slechts plaats voor één Nederlandse deelnemer. [eiser] is
door de organisatoren van het Europees kampioenschap aangewezen als eerste reserve.
3. Het geschil

3.1. [eiser] vordert bij vonnis in kort geding, uitvoerbaar bij voorraad:
1. het besluit van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond om de heer [A] als eerste af te vaardigen
naar het Europees Kampioenschap te vernietigen, dan wel daaraan geen uitvoering te geven en de
Koninklijke Nederlandse Biljart Bond te gebieden een nieuw besluit te nemen inhoudende dat [eiser]
namens Nederland als eerste zal worden afgevaardigd naar het Europees Kampioenschap 2011 en
conform dat nieuwe besluit te handelen;
2. te bepalen dat de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond een dwangsom zal verbeuren van EUR
10.000,00 (zegge: tienduizend euro) per dag dat de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond nalaat te
voldoen aan het onder 1 gevorderde gebod;
3. de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond te veroordelen in de kosten van dit geding.

3.2. Koninklijke Nederlandse Biljart Bond voert verweer en concludeert tot niet-ontvankelijkheid van
[eiser], althans tot afwijzing van zijn vorderingen, met veroordeling van [eiser] in de kosten van deze
procedure.
3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling
4.1. [eiser] legt aan zijn vorderingen ten grondslag dat het besluit van de Koninklijke Nederlandse
Biljart Bond om [A] als eerste af te vaardigen naar het Europees kampioenschap op grond van artikel
2:15 lid 1 sub c dan wel sub b BW vernietigd dient te worden, nu dit besluit in strijd met de door de
Koninklijke Nederlandse Biljart Bond gehanteerde (ongeschreven) reglementen of in strijd met het
wedstrijdreglement van de sectie carambole is genomen, dan wel dat het besluit in strijd is met de
redelijkheid en de billijkheid. De voorzieningenrechter zal hier in het onderstaande achtereenvolgens
op ingaan.

(Ongeschreven) reglement
4.2. [eiser] stelt dat het uitzendbeleid van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond de afgelopen 15
jaar eruit bestond dat de winnaar van het Nederlands kampioenschap van carambole als eerste werd
afgevaardigd naar het Europees kampioenschap. Dit zou blijken uit een door [eiser] als productie 6 bij
dagvaarding overgelegd overzicht, een als productie 7 bij dagvaarding overgelegde print van de
website van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond en een als productie 8 bij dagvaarding
overgelegde e-mail, aldus [eiser].

4.3. De Koninklijke Nederlandse Biljart Bond heeft hier – onder meer – tegen aangevoerd dat haar
uitzendbeleid inhoudt dat als eerste het lid van de nationale spelersselectie driebanden wordt
uitgezonden en dat daarna wordt gekeken naar de uitslag van het Nederlands kampioenschap
carambole. Een en ander blijkt ook uit de door de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond overgelegde

producties 2 en 8. Ook het door [eiser] als productie 6 bij dagvaarding overgelegde overzicht zou dit
bevestigen. De e-mail waar [eiser] (als productie 8 bij dagvaarding) een beroep op doet, ziet slechts
op het uitzendbeleid voor dames, aldus Koninklijke Nederlandse Biljart Bond.

4.4. Gelet op hetgeen de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond heeft aangevoerd (zie 4.3) is de
voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond de stelling
van [eiser] inzake het uitzendbeleid gemotiveerd heeft betwist. [eiser] heeft het verweer van de
Koninklijke Nederlandse Biljart Bond op zijn beurt niet (voldoende gemotiveerd) weersproken. [eiser]
verwijst slechts (nogmaals) naar de door hem als productie 6 bij dagvaarding overgelegde lijst,
waaruit zou blijken dat telkens de Nederlands kampioen als eerste naar het Europees kampioenschap
is gezonden. Nu de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond dit – onweersproken door [eiser] – heeft
betwist en de door [eiser] overgelegde lijst niet uitsluit dat de Nederlandse kampioen tevens (het
enige) lid van de nationale spelersselectie driebanden is, kan een beroep op productie 6 bij
dagvaarding [eiser] niet baten.
Ongeacht of het uitzendbeleid van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond als reglement in de zin van
artikel 2:15 BW is te beschouwen, is de voorzieningenrechter aldus voorshands van oordeel dat het
uitzendbeleid van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond luidt zoals door de Koninklijke Nederlandse
Biljart Bond is verwoord en dat het besluit van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond om [A] als
eerste naar het Europees kampioenschap af te vaardigen conform dit beleid is genomen. Er is dus –
voorshands oordelend – geen sprake van strijd met de door de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond
gehanteerde (ongeschreven) reglementen.

Wedstrijdreglement carambole
4.5. [eiser] stelt (subsidiair) dat het besluit van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond in strijd is met
het wedstrijdreglement van de sectie carambole, nu uit artikel 8802 van dit reglement zou volgen dat
de winnaar van het Nederlands kampioenschap carambole als eerste naar het Europees
kampioenschap moet worden afgevaardigd. Met de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond is de
voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat dit reglement niet op onderhavige situatie van
toepassing is. De sectie carambole is immers een aparte sectie van de Koninklijke Nederlandse Biljart
Bond, waarin bovendien geen topsport wordt bedreven. De door de sectie carambole gehanteerde
reglementen – die zien op recreatieve wedstrijden – zijn niet van toepassing op het (topsport)uitzendbeleid van de sectie driebanden. De omstandigheid dat de sectie carambole een recreatief
jeugdtoernooi organiseert in de discipline driebanden, waaraan ook [A] en [eiser] kunnen meedoen en
waarvan de uitslag een rol speelt bij het uitzendbeleid van de sectie driebanden, doet daar niet aan
af.

Redelijkheid en billijkheid
4.6. Het besluit van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond om [A] als eerste af te vaardigen naar het
Europees kampioenschap – dat in overeenstemming met het door de Koninklijke Nederlandse Biljart
Bond gehanteerde uitzendbeleid is genomen (zie 4.4) – komt slechts in aanmerking voor vernietiging
wegens schending van de redelijkheid en de billijkheid als [eiser] aantoont dat het onaanvaardbaar is
dat de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond besloten heeft zoals zij heeft gedaan. De enkele stelling
van [eiser] dat hij benadeeld wordt door het besluit is hiervoor niet voldoende. De
voorzieningenrechter is voorshands dan ook van oordeel dat het besluit van de Koninklijke
Nederlandse Biljart Bond niet in strijd is met de redelijkheid en de billijkheid.

Conclusie
4.7. Op grond van het bovenstaande wijst de voorzieningenrechter de vordering van [eiser] af. Er is
immers – voorshands oordelend – geen sprake van strijd met het door de Koninklijke Nederlandse

Biljart Bond gehanteerde reglement en/of de redelijkheid en billijkheid (zie 4.4 en 4.6) en het
wedstrijdreglement carambole is niet van toepassing (zie 4.5). Nu de vorderingen van [eiser] reeds
daarom zijn afgewezen, behoeven de overige verweren van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond
geen behandeling meer.

Proceskosten
4.8. [eiser] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten
aan de zijde van Koninklijke Nederlandse Biljart Bond worden begroot op:
- vast recht EUR 258,00
- salaris advocaat 816,00
Totaal EUR 1.074,00

5. De beslissing
De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,
5.2. veroordeelt [eiser] in de proceskosten, aan de zijde van Koninklijke Nederlandse Biljart Bond tot
op heden begroot op EUR 1.074,00,
5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. J.M. Eelkema en in het openbaar uitgesproken op 3 maart 2011.?
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Instantie

Rechtbank Utrecht

Datum uitspraak

22-04-2011

Datum publicatie

22-04-2011

Zaaknummer

304512 KG ZA 11-336 LH 4059

Rechtsgebieden

Civiel recht

Bijzondere kenmerken Kort geding
Inhoudsindicatie
Functieontzeggingen voetbaltrainer. De kern van het geschil over de aan eiser
opgelegde functieontzeggingen betreft de vraag of eiser van het besluit van de
tuchtcommissie tijdig heeft kennis genomen of kunnen nemen. Uit hetgeen partijen
over en weer hebben gesteld kan niet worden bepaald of eiser tijdig van de
functieontzegging van 15 december 2010 heeft kennis genomen. Ook indien wordt
aangenomen dat de KNVB de beslissing van de tuchtcommissie op 15 december
2010 naar het juiste adres van eiser heeft verzonden, staat daarmee niet vast dat
hem die vervolgens heeft bereikt. De vraag is daarom of eiser redelijkerwijs van de
functieontzegging van 15 december 2010 op de hoogte had kunnen en behoren te
zijn voordat hij eind januari 2011 zijn werk als trainer/coach hervatte. De
voorzieningenrechter beantwoordt deze vraag ontkennend. De KNVB heeft
tegenover de gemotiveerde betwisting van eiser niet aannemelijk gemaakt dat de
(eerste) functieontzegging vóór 25 januari 2011 zichtbaar in het Sportlink-systeem
is geregistreerd. De functieontzeggingen worden in afwachting van een uitspraak in
de bodem-procedure geschorst.
Vindplaatsen

Rechtspraak.nl
AR-Updates.nl 2011-0330

Uitspraak
RECHTBANK UTRECHT
Sector Civiel

Voorzieningenrechter
zaaknummer: 304512 KG ZA 11-336 LH 4059
kort geding vonnis d.d. 22 april 2011
inzake

[eiser],
gevestigd te Almere,

verder ook te noemen [eiser],
eisende partij,
advocaat: mr. J. Blakborn,

tegen:

de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging
Koninklijke Nederlandse Voetbalbond,
gevestigd te Zeist,
verder ook te noemen de KNVB,
gedaagde partij,
advocaat: mr. H.J.A. Knijff.

Het verloop van de procedure

[eiser] heeft de KNVB in kort geding doen dagvaarden.
Partijen hebben voorafgaand aan de zitting producties toegezonden.
De zitting heeft plaatsgevonden op 20 april 2011. Daarvan is aantekening gehouden.
De advocaten van partijen hebben ter zitting het woord gevoerd, mede aan de hand van de door hen
overgelegde pleitnotities.
Hierna is uitspraak bepaald.

De feiten
1.1. [eiser] is hoofdtrainer van de eerste elftallen van amateurvoetbalverenigingen S.V. Huizen
(uitkomend in de Zaterdag Hoofdklasse) en V.V. Hillegom (uitkomend in de Zondag 3e klasse). Beide
competities worden georganiseerd door de KNVB, District West I. [eiser] is onderworpen aan de
tuchtrechtspraak van de KNVB, zoals geregeld in haar Reglement Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal
2010/2011 (hierna het reglement te noemen).

1.2. Naar aanleiding van de gebeurtenissen tijdens en na de voetbalwedstrijd die het team van
Hillegom, gecoacht door [eiser], op 7 november 2010 heeft gespeeld tegen NFC Brommer, en op grond
van het daarvan door de fungerend scheidsrechter, de heer
[scheidsrechter], gemaakte verslag, heeft de tuchtcommissie van de KNVB (verder te noemen de
tuchtcommissie) besloten een tuchtzaak tegen [eiser] aanhangig te maken. Bij brief van 23 november
2010 heeft de tuchtcommissie aan [eiser] meegedeeld dat hem ten laste werd gelegd dat hij tijdens
de wedstrijd bij herhaling commentaar heeft geleverd op de beslissingen van de scheidsrechter, dat hij
heeft geweigerd het speelveld te verlaten nadat hij van de scheidsrechter de rode kaart had
gekregen en dat hij na afloop van de wedstrijd in de kleedkamer van de scheidsrechter verhaal is
gaan halen en de kleedkamer op verzoek van de scheidsrechter niet heeft willen verlaten. [eiser]
heeft deze brief ontvangen en naar aanleiding hiervan op 24 november 2011 gebeld met genoemde
scheidsrechter.

1.3. Op 15 december 2010 heeft de tuchtcommissie de tuchtzaak schriftelijk afgedaan en [eiser] met

ingang van 17 december 2010 het recht ontzegd gedurende de eerstvolgende vijf competitie- of
bekerwedstrijden van zijn team de functie van trainer van enig team te vervullen. Bij uitspraken van
de tuchtcommissie van diezelfde dag zijn ook V.V. Hillegom en [speler A] , een speler van het team van
[eiser], tuchtrechtelijk veroordeeld voor hun aandeel in de gebeurtenissen tijdens en na de wedstrijd
van 7 november 2010.
V.V. Hillegom kreeg een geldboete opgelegd en [speler A] werd voor vijf wedstrijden uitgesloten van
deelname aan wedstrijden. V.V. Hillegom en deze speler hebben hiervan kennis genomen en in de
veroordeling berust. De [speler A] heeft vanaf 17 november 2010 enige tijd geen voetbalwedstrijden
gespeeld.

1.4. Op 23 januari 2011 was [eiser], herstellende van een blindedarmoperatie, aanwezig bij (een deel
van) de voetbalwedstrijd tussen Hillegom 1 en Legmeervogels 1. [eiser] heeft bij die gelegenheid
vernomen dat de [speler A] niet kon worden opgesteld, omdat hij was geschorst voor zijn
gedragingen in en na de wedstrijd van 7 november 2010. Op 25 januari 2011 heeft [eiser], voldoende
hersteld van zijn ziekte, het elftal van Huizen 1 gecoacht tijdens de wedstrijd tegen IVV 1. [eiser]
werd in deze wedstrijd door de scheidsrechter van het veld gestuurd wegens herhaald commentaar
op diens leiding.
1.5. Op 22 februari 2011 heeft de tuchtcommissie aan [eiser] een boete opgelegd en hem met ingang
van 24 februari tot 24 mei 2011 het recht ontzegd bij wedstrijden van enig elftal de functie van
trainer/coach te vervullen, en wel vanwege zijn gedragingen tijdens de genoemde wedstrijd van 25
januari 2011 alsmede omdat hij in die wedstrijd in strijd met de functieontzegging van 15 december
2010 in de dug-out heeft plaatsgenomen en de functie van trainer heeft uitgeoefend. Op 25 maart
2011 heeft de commissie van beroep van de KNVB (hierna: de commissie van beroep) het beroep
hiertegen van [eiser] ongegrond geoordeeld en de bestreden uitspraak van de tuchtcommissie
bevestigd. Daartoe heeft de commissie van beroep, naar aanleiding van het verweer van [eiser] dat
hij toen nog niet op de hoogte was van de eerdere functieontzegging, het volgende overwogen: ‘De
commissie verwerpt dit verweer omdat zij er van uit gaat dat de brief van 15 december 2010 u wel
heeft bereikt. Deze brief was juist gedresseerd en is niet als onbestelbaar terugontvangen. (-) Ook al
mocht u de brief van 15 december 2010 niet hebben ontvangen dan is de commissie van oordeel dat
uw (vermeende) onbekendheid met de opgelegde straf u kan worden aangerekend. Immers bij brief
van 23 november 2010 heeft de tuchtcommissie aan u een aantal overtredingen ten laste gelegd (-),
zodat van u, bij gebreke van enig bericht verwacht mocht worden, dat u hetzij bij Hillegom, hetzij bij
de KNVB zou informeren of na de tenlastelegging aan u een straf was opgelegd. Dat geldt des te meer
omdat naar aanleiding van de incidenten in de wedstrijd NFC Brommer 1 - Hillegom 1, door de
tuchtcommissie aan Hillegom en aan speler [speler A] straffen zijn opgelegd op 15 december 2010,
waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat u als trainer daarvan in kennis bent gesteld
door het bestuur van Hillegom. Bij u als professional trainer had toen een lichtje moeten gaan branden
en had u zich moeten afvragen hoe uw strafzaak naar aanleiding van dezelfde wedstrijd was
afgelopen.’
1.6. Op 28 februari 2011 heeft de tuchtcommissie [eiser] met ingang van 24 mei tot 24 november 2011
geschorst, omdat hij ondanks de functieontzegging van 15 december 2010 tijdens de bovengenoemde
wedstrijd van 23 januari 2011 als trainer in de dug-out heeft plaatsgenomen en de functie van trainer
heeft uitgeoefend. Op het beroep van [eiser] heeft de commissie van beroep op 25 maart 2011 de
aangevallen uitspraak van de tuchtcommissie vernietigd en aan [eiser] met ingang van 24 mei tot en
met 24 juli 2011 het recht ontzegd om bij wedstrijden van enig team de functie van trainer te
vervullen. In deze uitspraak wordt het verweer van [eiser] dat hij niet van de eerdere
functieontzegging op de hoogte was of kon zijn, verworpen met eenzelfde overweging als hierboven
(onder 1.5.) weergegeven.
1.7. Bij brief van 3 maart 2011 heeft de tuchtcommissie [eiser] meegedeeld aan hem ten laste te
leggen dat hij op 24 november 2010 met bovengenoemde scheidsrechter Hermans heeft gebeld en
hem een sms-bericht heeft gestuurd, dat hij zich op 26 januari, 13 en 21 februari 2011 per telefoon of

tekstberichten in bedreigende bewoordingen jegens deze scheidsrechter heeft uitgelaten, en dat hij
op 23 februari 2011 een medewerker van de KNVB telefonisch heeft bedreigd. Op 29 maart 2011 heeft
de tuchtcommissie [eiser] op grond hiervan met ingang van 25 juli 2011 tot 25 juli 2012 geschorst. Op
het door [eiser] hiertegen ingestelde beroep heeft de commissie van beroep nog niet beslist. De
uitspraak in deze beroepzaak is vóór 25 juli 2011 te verwachten.
1.8. Vanaf 25 januari 2011 heeft [eiser] zijn functie van trainer/coach in de door de KNVB
georganiseerde voetbalcompetitie niet meer uitgeoefend. Door S.V. Huizen is hij op non-actie gesteld.
Het voetbalseizoen 2010/2011 loopt tot in de tweede week van mei 2011. Voor het voetbalseizoen
2011/2012 zullen S.V. Huizen en V.V. Hillegom [eiser] niet meer als trainer/coach inzetten.

De vordering en de standpunten van partijen
2.1. [eiser] vordert in dit kort geding dat in afwachting van een uitspraak in de bodemzaak worden
geschorst de hem bij uitspraken van de commissie van beroep van 25 maart 2011 opgelegde straffen,
inhoudende dat hem van 24 februari tot 24 mei 2011 en van 24 mei tot en met 24 juli 2011 het recht
wordt ontzegd de functie van trainer/coach te vervullen. Voorts vordert [eiser] dat de hem op 29
maart 2011 door de tuchtcommissie opgelegde schorsing voor de periode van 25 juli 2011 tot 25 juli
2012 wordt geschorst. [eiser] vordert tevens dat de KNVB wordt veroordeeld om aan hem te voldoen
een voorschot op geleden en nog te lijden inkomens- en reputatie-/emotionele schade van € 10.000,-respectievelijk € 5.000,--. Ten slotte vordert [eiser] dat de KNVB wordt veroordeeld om in drie
dagbladen een rectificatie te plaatsen, kort gezegd inhoudende dat de schorsing onterecht is
opgelegd, op straffe van verbeurte van een dwangsom, met veroordeling van de KNVB in de
proceskosten.
2.2. [eiser] legt aan zijn vordering ten grondslag dat hij ten onrechte tuchtrechtelijk is veroordeeld
voor het veronachtzamen van de functieontzegging van 15 december 2010, omdat hij pas op 27
januari 2011 telefonisch van de straf vernam en de brief van de tuchtcommissie van die datum hem
desverzocht eerst op 28 januari 2011 is toegezonden. Voordien was [eiser] niet van de
functieontzegging op de hoogte en kon dat ook niet zijn. Ook uit het door de KNVB voor haar
communicatie met de voetbalclubs gebruikte digitale systeem ‘Sportlink’, dat voor [eiser] niet
toegankelijk is, was de straf tevoren niet kenbaar. [eiser] betwist als trainer/coach te zijn opgetreden
in de wedstrijd Hillegom 1 - Legmeervogels 1 op 23 januari 2011. Hij bestrijdt tijdens de wedstrijd IVV
1 - Huizen 1 op 25 januari 2011 te hebben geweigerd op aanwijzing van de scheidsrechter het veld te
verlaten. [eiser] betwist dat hij na 24 november 2010 nog contact heeft gehad met scheidsrechter
Hermans. Hij heeft ook geen medewerker van de KNVB bedreigd, aldus [eiser]. Hij beroept zich op de
vernietigbaarheid van de aan hem opgelegde straffen in de zin van artikel 2:8 jo 2:15 Burgerlijk
Wetboek.
3. De KNVB betwist de vordering. De functieontzeggingen voor de periode van 24 februari tot en met
24 juli 2011 kunnen in dit geding slechts marginaal worden getoetst en de schorsing voor een jaar
kan, hangende het beroep bij de commissie van beroep, in het geheel niet worden getoetst. [eiser]
was tijdig vóór 23 januari 2011 op de hoogte van de hem op 15 december 2010 opgelegde
functieontzegging, had dat althans - mede gezien zijn eerdere ervaringen met de tuchtrechtspraak
van de KNVB - kunnen en behoren te zijn. De beslissing van 15 december 2010 kon die dag pas in
briefvorm worden geprint nadat de opgelegde straf in het Sportlink-systeem was vastgelegd. Vanaf
dat moment was daarom in dat digitale systeem zichtbaar dat aan [eiser] een functieontzegging was
opgelegd. Behalve tussen 3 en 8 februari 2011 was deze informatie steeds in Sportlink zichtbaar. Het
besluit van 15 december 2010 is ook diezelfde dag nog naar het woonadres van [eiser] gestuurd.
Voorts had hij ervan op de hoogte kunnen zijn, omdat zijn club, V.V. Hillegom, en de heer [speler A],
speler van het elftal van [eiser], voor hun aandeel in de gebeurtenissen van 7 november 2010 waren
bestraft. In elk geval wist [eiser] op 23 januari 2011 dat de heer [speler A] niet mocht spelen.

De beoordeling van het geschil
4.1. In dit kort geding gaat het om een viertal door de (tuchtorganisatie van de) KNVB aan [eiser]
opgelegde straffen. De functieontzegging van 15 december 2010, die voor vijf wedstrijden gold en in
elk geval van 17 december 2010 tot en met eind januari 2011 heeft geduurd, staat - op zich - in dit
geding tussen partijen niet ter discussie. Weliswaar heeft [eiser] uitvoerig betoogd dat de
scheidsrechter zich in de wedstrijd van 7 november 2010 discriminerend jegens hem heeft uitgelaten
en dat - nadat een en ander was uitgepraat - is afgesproken om het incident als afgedaan te
beschouwen, maar daaraan heeft [eiser] geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van deze eerste
functieontzegging verbonden. In het midden kan daarom ook blijven of zijn op 27 januari 2011
ingestelde beroep tegen de functieontzegging van 15 december 2010 in behandeling is genomen en
heeft geleid tot een (niet in het geding gebrachte) uitspraak van de commissie van beroep van 8
februari 2011, waarbij het beroep - als tardief - niet ontvankelijk zou zijn verklaard. Overigens heeft
de KNVB ter zitting toegezegd dat het optreden van de scheidsrechter in en na de wedstrijd van 7
november 2010 nader zal worden onderzocht.
4.2. Bij de verdere beoordeling van het geschil dient een onderscheid te worden gemaakt tussen
enerzijds de beide latere functieontzeggingen, te weten die waartoe de tuchtcommissie op 22 en 28
februari 2011 heeft besloten en waarover inmiddels de commissie van beroep zich op 25 maart 2011
heeft uitgesproken, en anderzijds het besluit van de tuchtcommissie van 29 maart 2011 om [eiser]
voor een jaar, ingaande op 25 juli 2011, te schorsen. Van laatstbedoeld schorsingsbesluit is [eiser] in
beroep gegaan. De commissie van beroep heeft daarop nog niet beslist. Ten aanzien van die
schorsing is, vooruitlopend op de uitkomst van het beroep, in dit kort geding geen plaats voor
rechterlijke toetsing. De toetsing van dat besluit is, overeenkomstig het toepasselijke reglement,
primair voorbehouden aan de commissie van beroep. Ter zitting heeft de voorzitter van de commissie
van beroep te kennen gegeven dat de uitspraak in het beroep vóór 25 juli 2011, de aanvangsdatum
van de schorsing, te verwachten is. Indien de commissie van beroep dat niet mocht halen, kan [eiser]
zich ingevolge artikel 84 lid 2 van het reglement tot de voorzitter van de commissie van beroep
wenden met het verzoek de tenuitvoerlegging van de schorsing op te schorten. Bij een voorziening
voor de periode vanaf 25 juli 2011, wanneer het lopende voetbalseizoen inmiddels is geëindigd, heeft
[eiser] voorts geen belang, omdat hij de hem ter zitting voorgehouden berichtgeving in regionale
kranten, waarvan de strekking is dat hij volgend seizoen als hoofd opleidingen werkzaam zal zijn voor
de Amerikaanse voetbalclub Michigan Rush, onvoldoende gemotiveerd heeft weersproken.
4.3. Resteert het geschil over de beide functieontzeggingen, lopende tot 24 mei 2011 respectievelijk
(en aansluitend) tot en met 24 juli 2011. De KNVB heeft betoogd dat de civiele rechter deze
ontzeggingen slechts marginaal kan toetsen. De voorzieningrechter overweegt hieromtrent het
volgende. Inderdaad is bij de beoordeling van tuchtrechtelijke beslissingen als de onderhavige in het
algemeen de door de civiele rechter te beantwoorden vraag - slechts - of de tuchtrechtelijke
organisatie van de KNVB in redelijkheid tot de oplegging van de straf heeft kunnen besluiten en of de
KNVB zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat deze ook daadwerkelijk ten
uitvoer dient te worden gelegd. Een dergelijke terughoudende toetsing is evenwel in het algemeen
slechts dàn aangewezen, indien de tegen de tuchtuitspraak gerichte grieven betrekking hebben op de
inhoudelijke aspecten van de zaak, daaronder onder meer de strafmaat. De beoordeling daarvan is in
beginsel aan het tuchtorgaan voorbehouden. In een geval als het onderhavige, waarin de kritiek zich voor zover hier van belang - richt op een procedureel en daarmee typisch juridisch aspect, behoeft de
overheidsrechter zich niet op eenzelfde manier tot een marginale toetsing te beperken. Dan past een
volle(re) toetsing. Hierbij neemt de voorzieningenrechter in aanmerking dat in dit geval in het geding is
het algemene aanvaarde rechtsbeginsel dat iemand voor de overtreding van een verbod eerst
verantwoordelijk kan worden gesteld indien hij voorafgaand aan de hem verweten gedraging van het
verbod heeft kunnen kennis nemen. Dit beginsel geldt in tucht- evenzeer als in strafzaken, al zal
mogelijk in de ene context van de justitiabele een actievere opstelling mogen worden verlangd dan in
de andere.
4.4. De kern van het geschil over de aan [eiser] opgelegde functieontzeggingen voor de periode van

24 februari tot 24 mei 2011 en van 24 mei tot en met 24 juli 2011 betreft de vraag of [eiser] van het
besluit van de tuchtcommissie van 15 december 2010 tijdig vóór 23 of 25 januari 2011, toen hij althans volgens de KNVB - als trainer/coach is opgetreden, heeft kennis genomen of kunnen nemen.
Uit hetgeen partijen over en weer hebben gesteld kan niet worden bepaald of [eiser] tijdig van de
functieontzegging van 15 december 2010 heeft kennis genomen. Ook indien wordt aangenomen dat
de KNVB de beslissing van de tuchtcommissie op 15 december 2010 naar het juiste adres van [eiser]
heeft verzonden, staat daarmee niet vast dat hem die vervolgens heeft bereikt. Hierbij geldt dat een
mogelijke onvolkomenheid in de postbezorging voor rekening en risico van de KNVB komt, nu zij voor
die wijze van verzending heeft gekozen. De vraag is daarom of [eiser] redelijkerwijs van de
functieontzegging van 15 december 2010 op de hoogte had kunnen en behoren te zijn voordat hij
eind januari 2011 - na van zijn ziekte te zijn hersteld - zijn werk als trainer/coach hervatte. De
voorzieningenrechter beantwoordt deze vraag ontkennend. Nog afgezien van het feit dat het door
haar gebruikte Sportlink-systeem uitsluitend voor clubs te raadplegen is, heeft de KNVB tegenover de
gemotiveerde betwisting van [eiser] niet aannemelijk gemaakt dat de (eerste) functieontzegging vóór
25 januari 2011 zichtbaar in dat systeem is geregistreerd. Op de overgelegde screenprint van
Sportlink staat immers als ingangsdatum vermeld 8 februari 2011. De enkele mededeling van de
Manager Business Development van Sportlink van 18 april 2011 en de (indirecte) – later merendeels
teruggenomen – verklaring van mevrouw D. van Anrooij, bestuurssecretaris van V.V. Hillegom, volstaan
niet. Ook de verklaring ter zitting van de heer M. Simonis, medewerker van de afdeling tuchtzaken van
de KNVB, over de wijze waarop het geautomatiseerde systeem functioneert, heeft bij de
voorzieningenrechter de ontstane twijfel betreffende de uit dat systeem kenbare gegevens niet
kunnen wegnemen.
4.5. Ook uit de omstandigheid dat (zijn club, V.V. Hillegom en) zijn speler, de heer [speler A], inmiddels
voor hun aandeel in de gebeurtenissen van 7 november 2010 bestraft waren, heeft [eiser]
redelijkerwijs niet hoeven begrijpen dat hem het recht was ontzegd als trainer/coach op te treden.
Niet gesteld of gebleken is dat de KNVB of haar tuchtcommissie [eiser] heeft laten weten dat in zijn
tuchtzaak op 15 december 2010 uitspraak zou worden gedaan of dat zijn zaak tegelijk met die van
zijn club en zijn speler zou worden behandeld. [eiser] hoefde daarin evenmin reden te zien naar het
verloop van zijn eigen tuchtzaak te informeren. Dat [eiser] eerder tuchtrechtelijk is veroordeeld, maakt
dit niet anders.
4.6. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de functieontzeggingen, die zijn opgelegd voor de
periode tot en met 24 juli 2011 naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet in stand
kunnen blijven. Deze zullen in afwachting van een uitspraak in de bodem-procedure worden
geschorst, zoals hierna omschreven. Voor zover de functieontzeggingen zijn opgelegd wegens andere
vergrijpen dan de overtreding van de eerdere functieontzegging van 15 december 2010 moet [eiser]
geacht worden daarvoor te zijn gestraft doordat hij de afgelopen twee maanden niet als trainer/coach
heeft kunnen werken.
4.7. De overige onderdelen van de vordering van [eiser] zijn niet toewijsbaar. De vordering tot
veroordeling van de KNVB tot betaling van een voorschot op een schadevergoeding stuit niet alleen af
op de door de KNVB ingeroepen statutaire uitsluiting van de aansprakelijkheid voor uitspraken van
haar tuchtrechtelijke organen, maar ook hierop dat [eiser] zijn inkomensschade onvoldoende heeft
onderbouwd en zijn reputatieschade, voor zover deze door de functieontzeggingen voor de periode
van 24 februari tot en met 24 juli 2011 zou zijn ontstaan, kan worden weggenomen door de uikomst
van dit kort geding. Ter zitting heeft [eiser] benadrukt dat de regionale pers veel aandacht pleegt te
besteden aan het amateurvoetbal waarin hij actief is. Onder die omstandigheden moet het hem
mogelijk zijn voldoende bekendheid aan dit kort geding vonnis te geven – hetgeen hij blijkens
verschillende ter zitting geraadpleegde websites ook reeds heeft gedaan –, zodat zijn belang bij een
veroordeling tot rectificatie ontbreekt.
4.8. Omdat partijen over en weer in het ongelijk worden gesteld, ziet de voorzieningenrechter reden
de proceskosten te compenseren, in die zin dat elk der partijen de eigen kosten draagt.

De beslissing
De voorzieningenrechter:

geeft de volgende onmiddellijke voorziening:
schorst, in afwachting van een uitspraak in de bodemprocedure, de beslissingen van (de tuchtorganen
van) de KNVB om aan [eiser] het recht te ontzeggen om bij wedstrijden van enig team de functie van
trainer/coach te vervullen, en wel vanaf 22 april tot en met 24 juli 2011;

compenseert de proceskosten in die zin dat elke partij de eigen kosten draagt;
verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;
wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. K.G.F. van der Kraats en in het openbaar uitgesproken op 22 april
2011.
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Uitspraak
vonnis
RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Civiel recht
zitting houdend te Utrecht
zaaknummer / rolnummer: C/16/326819 / HA ZA 12-920
Vonnis van 27 maart 2013
in de zaak van

1. de stichting STICHTING VOOR ONAFHANKELIJK CLUBGOLF,
gevestigd te Bleiswijk,
2. de stichting STICHTING NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR VRIJE GOLFERS (NOVVG),
gevestigd te Nieuwegein,
eiseressen in conventie in conventie / verweersters in reconventie,
advocaat mr. J. de Haas te Amsterdam,

tegen

1. de vereniging NEDERLANDSE GOLF FEDERATIE,
gevestigd te Utrecht,
2. de stichting STICHTING TOT BEVORDERING VAN DE GOLFSPORT,

gevestigd te Utrecht,
gedaagden in conventie in conventie / eiseressen in reconventie,
advocaat mr. W.H. van Baren te Amsterdam.

Partijen zullen hierna worden genoemd:
? VOC c.s. (eiseressen in conventie / verweersters in reconventie),
? VOC (eiseres sub 1 in conventie / verweerster sub 1 in reconventie),
? NOVVG (eiseres sub 2 in conventie / verweerster sub 2 in reconventie),
? NGF c.s. (gedaagden in conventie / eiseressen in reconventie),
? NGF (gedaagde sub 1 in conventie / eiseres sub 1 in reconventie)
? SBG (gedaagde sub 2 in conventie / eiseres sub 2 in reconventie).

1. De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het tussenvonnis van 17 oktober 2012
- het proces-verbaal van comparitie van 7 februari 2013.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten
2.1. NGF is de overkoepelende organisatie van golfclubs in Nederland, waarvan golfclubs lid kunnen
worden. De statutaire doelen van NGF zijn het bevorderen van de golfsport en het behartigen van de
belangen van haar leden (hierna: de golfclubs).

2.2. De golfclubs leiden golfers op voor het golfvaardigheidsbewijs (het zogeheten Clubhandicap 54;
hierna het GVB). Een golfer kan lid worden van een golfclub door zijn GVB bij die golfclub te laten
registreren. Elke golfclub dient ieder jaar een bedrag van € 16,00 aan NGF af te dragen voor elk GVB
dat op de peildatum van 1 juli bij de golfclub staat geregistreerd.
2.3. De golfclubs zijn onder te verdelen in golfclubs met een golfbaan, de A-, B- en C clubs, en in
golfclubs zonder golfbaan, de D-clubs. VOC en NOVVG zijn D-clubs. Naast het opleiden van golfers voor
het GVB bieden D-clubs andere diensten aan, zoals golfwedstrijden, golfclinics en golfreizen.
2.4. NGF heeft in het jaar 2000 SBG opgericht met als doel inactieve golfers te binden en te motiveren
in de toekomst weer lid te worden van een golfclub. SBG biedt in dat kader uitsluitend het registreren
van GVB’s en handicaps aan. Het registreren van een GVB kost bij SBG € 20,00 en het registreren van
een handicap € 60,00. SBG neemt vanaf 1 april 2013 geen nieuwe leden meer aan.

3. Het geschil
in conventie
3.1. VOC c.s. vordert, uitvoerbaar bij voorraad:

primair

1) te verklaren voor recht dat NGF heeft gehandeld in strijd met artikel 24 en/of artikel 6 van de
Mededingingswet (Mw) en aldus onrechtmatig jegens VOC c.s. heeft gehandeld,
2) NGF c.s. te bevelen binnen acht dagen na betekening van dit vonnis te besluiten SBG te liquideren,
3) NGF te veroordelen om in de eerstvolgende uitgave na het uitspreken van dit vonnis in het
Golfjournaal een artikel te plaatsen alsmede binnen acht dagen na betekening van dit vonnis een
artikel te plaatsen op www.golf.nl en een brief te sturen aan alle huidige en bekende toekomstige
leden van SBG, met de mededeling dat SBG is opgeheven,

subsidiair

4) NGF c.s. te bevelen binnen acht dagen na betekening van dit vonnis te besluiten geen nieuwe
leden van SBG te accepteren,
5) NGF te veroordelen om in de eerstvolgende uitgave na het uitspreken van dit vonnis in het
Golfjournaal een artikel te plaatsen alsmede binnen acht dagen na betekening van dit vonnis een
artikel te plaatsen op www.golf.nl, met de mededeling dat SBG per direct geen nieuwe leden meer
accepteert,

primair en subsidiair

6) te bepalen dat NGF c.s. wat betreft de onder 2), 3), 4) en 5) uit te spreken veroordelingen
hoofdelijk een dwangsom van € 10.000,00 verbeurt voor iedere dag dat NGF c.s. in gebreke blijft aan
die veroordelingen te voldoen,
7) NGF c.s. te veroordelen in de proceskosten.

3.2. NGF c.s. voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader
ingegaan.

in reconventie
3.3. NGF vordert, uitvoerbaar bij voorraad:
1) te verklaren voor recht dat het bestuur van NGF rechtmatig kan besluiten tot ontzetting van VOC
als D-club,
2) VOC te veroordelen tot betaling van € 35.840,00, vermeerderd met rente,
3) VOC c.s. te veroordelen in de proceskosten.

3.4. VOC voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader
ingegaan.

4. De beoordeling
in conventie
4.1. VOC c.s. betoogt dat NGF in strijd met artikel 6 Mw handelt. Hoewel VOC c.s. eerst ter
gelegenheid van de comparitie dit betoog van stellingen heeft voorzien, hetgeen in beginsel in strijd is
met de eisen van een goede procesorde, zal de rechtbank dit betoog toch inhoudelijk behandelen

omdat niet is gebleken dat NGF c.s. in haar belangen is geschaad.

4.2. VOC c.s. stelt in dit verband het volgende. NGF is een ondernemersvereniging in de zin van artikel
6 Mw. Als een golfclub lid wordt van NGF, dan moet dat daarom worden gezien als toetreding van een
ondernemer tot een ondernemersvereniging. De statutaire toetredingsvoorwaarden moeten bijgevolg
worden gezien als een erkenningsregeling in de zin van de zogenoemde Richtsnoeren Samenwerking
Ondernemingen van de NMa (Staatscourant van 7 april 2006, nr. 67, en Staatscourant van 21 april
2008, nr. 77). NGF moet de toetredingsvoorwaarden dan ook zonder discriminatie toepassen, maar
NGF doet dat niet. Zo heeft NGF SBG als D club erkend, terwijl SBG als enige D-club niet voldoet aan de
voorwaarde dat zij beschikt over een wedstrijdcommissie en een handicap- & regelcommissie.
4.3. Artikel 6 lid 1 Mw verbiedt besluiten van ondernemersverenigingen die ertoe strekken of ten
gevolge hebben dat de mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan wordt verhinderd,
beperkt of vervalst. Op grond van artikel 6 lid 1 Mw verboden besluiten zijn op grond van artikel 6 lid 2
Mw van rechtswege nietig. De partij die stelt dat sprake is van een verboden besluit in de zin van
artikel 6 lid 1 Mw draagt daarvan de bewijslast.
4.4. VOC c.s. heeft niet duidelijk gemaakt op welk besluit van NGF zij precies doelt. Voor zover VOC c.s.
het oog heeft op de statutaire toetredingsvoorwaarden, dan kan haar beroep op artikel 6 Mw niet
slagen, reeds omdat niet is gesteld dat die voorwaarden als zodanig ertoe strekken of ten gevolge
hebben dat de mededinging wordt verhinderd, beperkt of vervalst. Voor zover VOC c.s. het oog heeft
op het besluit van NGF om SBG als D-club te accepteren, terwijl SBG (volgens VOC c.s.) niet voldoet
aan bepaalde statutaire toetredingsvoorwaarden, dan is dat geen besluit in de zin van artikel 6 Mw.
Een besluit van een ondernemersvereniging in de zin van artikel 6 Mw is immers een besluit van een
ondernemersvereniging waardoor de leden van die ondernemersvereniging worden aangezet tot
gelijkgestemd gedrag dat de mededinging verhinderd, beperkt of vervalst. Zonder toelichting, die niet
is gegeven, valt niet in te zien dat hiervan in dit geval sprake is. Het betoog van VOC c.s. dat NGF in
strijd handelt met artikel 6 Mw volgt de rechtbank reeds hierom niet.

4.5. VOC c.s. betoogt dat NGF in strijd met artikel 24 Mw handelt. VOC c.s. stelt in dat verband, zo
begrijpt de rechtbank, het volgende. NGF heeft als nationale golfbond een machtspositie op de
Nederlandse golfmarkt en maakt misbruik van die machtspositie op de daarvan afgeleide Nederlandse
markt voor registratie van GVB’s bij D-clubs. NGF maakt misbruik van haar machtspositie door SBG
allerlei voordelen te bieden die leiden tot een aanmerkelijk zwakkere concurrentiepositie van andere
D-clubs, zoals VOC c.s. De vergoeding die SBG voor een registratie van een GVB door die voordelen
kan vragen en vraagt, een bedrag van € 20,00 per lid per jaar, ligt ver beneden de kostprijs voor
registratie bij andere D-clubs. VOC c.s. wordt dan ook uit de markt gedrukt; VOC c.s. verliest veel
leden aan SBG. De voordelen die NGF aan SBG biedt zijn volgens VOC c.s. de volgende:
? SGB hoeft, anders dan de andere D-clubs, niet over een wedstrijdcommissie en een handicap- &
regelcommissie te beschikken,
? SGB hoeft geen € 16,00 per geregistreerde GVB per jaar aan NGF af te dragen,
? NGF doet de administratie van SGB,
? NGF stuurt de GVB-pasjes sneller naar SGB dan naar de andere D-clubs,
? NGF verwijst op haar website voor het halen van het GVB alleen naar SBG en
? NGF accepteert namens SGB nieuwe leden zonder de ontvangst van de afmelding van de oude
golfclub af te wachten.

4.6. Artikel 24 Mw verbiedt ondernemingen misbruik te maken van een machtspositie. Een partij maakt
inbreuk op dit verbod als aan drie elementen wordt voldaan, namelijk als die partij:
? een onderneming in de zin van artikel 24 Mw is,

? op een Nederlandse relevante markt een machtspositie heeft en
? zich zodanig gedraagt dat zij misbruik maakt van die machtspositie.
Degene die stelt dat een partij misbruik maakt van een machtspositie, draagt daarvan de bewijslast;
in dit geval is dat VOC c.s. Het verbod van artikel 24 Mw kan onder omstandigheden ook van
toepassing zijn in het geval het misbruik plaatsvindt op een andere markt dan de markt waarop de
onderneming een machtspositie heeft. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als een onderneming met
een machtspositie op een bepaalde markt probeert met behulp van die machtspositie zich via een
dochteronderneming een machtspositie te verwerven op een aanpalende markt. VOC c.s. stelt zich, zo
begrijpt de rechtbank, op het standpunt dat NGF dat via SBG doet.

4.7. Tussen partijen is niet in geschil dat NGF een onderneming in de zin van artikel 24 Mw is. Aan het
eerste element is dus voldaan. Het tweede element is uitdrukkelijk in geschil tussen partijen. De vraag
welke markt de relevante markt in dit kader is en de vervolgvraag of NGF een machtspositie op die
markt heeft, kunnen echter onbeantwoord blijven, omdat, zoals hierna zal blijken, in ieder geval niet is
gebleken dat aan het derde element is voldaan, namelijk dat NGF misbruik maakt van een
machtspositie. De rechtbank laat daarbij in het midden of SBG als een dochteronderneming van NGF
kan worden beschouwd.
4.8. VOC c.s. stelt dat NGF misbruik maakt van haar machtspositie door SBG de voordelen te bieden,
zoals die hiervoor onder 4.5 zijn opgesomd. Daargelaten dat VOC c.s. onvoldoende heeft onderbouwd
dat de vergoeding die SBG voor een GVB-registratie vraagt als zodanig zo ver beneden de kostprijs
voor GVB-registratie bij andere D clubs ligt dat de mededingingsstructuur op de gestelde
registratiemarkt wordt aangetast, overweegt de rechtbank met betrekking tot de gestelde voordelen
als volgt.
4.9. VOC c.s. heeft haar stelling dat SGB geen € 16,00 per lid per jaar aan NGF hoeft af te dragen,
mede in het licht van het gemotiveerde verweer van NGF c.s. op dit punt, onvoldoende onderbouwd.
De rechtbank gaat daarom aan die stelling voorbij. VOC c.s. heeft ook haar stelling dat SGB voordeel
geniet doordat zij, anders dan de andere D clubs, niet over een wedstrijdcommissie en een handicap& regelcommissie hoeft te beschikken, onvoldoende onderbouwd. De rechtbank overweegt hierbij dat
de commissies (mede gelet op hun benaming: kennelijk) verband houden met andere diensten dan
(sec) de registratie van GVB’s. Niet valt in te zien dan ook dat de kosten van de commissies zouden
moeten worden toegerekend aan de enkele registratie van GVB’s, de dienst waar het hier om gaat, en
bijgevolg dat SGB op dit punt een voordeel geniet. Het feit dat NGF de administratie van SGB doet, is
geen feit dat als zodanig verband houdt met een (mogelijke) machtspositie van NGF op een
aanpalende markt. Van de overige gestelde voordelen is in ieder geval niet gebleken dat deze enige
relevante betekenis kunnen hebben voor de concurrentiepositie van VOC c.s.
4.10. Het betoog dat NGF misbruik maakt van haar machtspositie door SGB ten koste van andere Dclubs op de Nederlandse markt voor registratie van GVB’s bij D-clubs te bevoordelen, volgt de
rechtbank al op grond van het vorenstaande niet. Ook het betoog van VOC c.s. dat NGF misbruik
maakt van haar machtspositie door handicap 54 in te voeren, volgt de rechtbank niet, al omdat VOC
c.s. niet deugdelijk heeft toegelicht waarom die invoering haar in relevante mate de mogelijkheid
ontneemt om met A-, B- en C-clubs, de clubs met een golfbaan, te concurreren.
4.11. Uit het voorgaande volgt dat onderdeel 1 van de (primaire) vordering niet toewijsbaar is. Niet is
gebleken dat NGF onrechtmatig handelt door inbreuk te maken op het verbod van artikel 6 Mw of het
verbod van artikel 24 Mw. Bijgevolg zijn ook de onderdelen 2 en 3 van de (primaire) vordering en de
onderdelen 4 en 5 van de (subsidiaire) vordering, welke onderdelen alle uitsluitend zijn gebaseerd op
onrechtmatig handelen van NGF in deze (mededingingsrechtelijke) zin, al om die reden niet
toewijsbaar. De rechtbank komt daarom niet toe aan de beoordeling of NGF überhaupt een besluit kan
nemen dat tot gevolg heeft dat SBG wordt geliquideerd.

4.12. De vordering in conventie moet worden afgewezen. VOC c.s. zal als de in het ongelijk gestelde
partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van NGF c.s. worden begroot
op:
- griffierecht € 575,00
- salaris advocaat 904,00 (2,0 punten × tarief € 452,00)
Totaal € 1.479,00

in reconventie
4.13. Ter comparitie is gebleken dat VOC het gevorderde bedrag van € 35.840,00 heeft betaald.
Onderdeel 2 van de vordering is dan ook, met uitzondering van de gevorderde rente, niet toewijsbaar.

4.14. Onderdeel 1 van de vordering ziet op een verklaring voor recht dat het bestuur van NGF
rechtmatig kan besluiten tot ontzetting van VOC als D-club. NGF stelt in dat kader dat VOC zich
moedwillig aan een deel van haar betalingverplichting jegens NGF heeft onttrokken door de
ledenaantallen op de peildatum van 1 juli 2011 te manipuleren en dat zij op die wijze NGF op
onredelijke wijze heeft benadeeld.
4.15. Een lidmaatschap van een vereniging kan eindigen door ontzetting van het lid als dat lid de
vereniging op onredelijke wijze heeft benadeeld (artikel 2:35 lid 1 onder d juncto lid 3 BW). In dit
geval is van benadeling in de hiervoor bedoelde zin geen sprake. VOC heeft weliswaar in verband met
de afdracht van registratiegelden naar de peildatum van 1 juli 2011 in eerste instantie € 35.840,00 te
weinig aan NGF betaald, maar niet is gebleken dat VOC NGF daardoor op onredelijke wijze heeft
benadeeld. Dit zou anders kunnen zijn indien VOC, zoals NGF stelt, moedwillig de ledenaantallen heeft
gemanipuleerd om minder aan NGF te hoeven af te dragen. VOC heeft ter comparitie echter verklaard
dat de te lage ledenaantallen op de peildatum waren veroorzaakt door een softwareprobleem. NGF
heeft in het licht van deze verklaring haar stelling dat VOC de ledenaantallen heeft gemanipuleerd,
onvoldoende (nader) onderbouwd.
4.16. De proceskosten worden gecompenseerd, omdat partijen over en weer als de in het (on)gelijk
gestelde partij moeten worden beschouwd. Hoewel beide onderdelen van de vordering (op enige
rente na) niet toewijsbaar zijn, had NGF belang bij onderdeel 2 van de vordering; het gevorderde
bedrag van € 35.840,00 is immers eerst na het instellen van de eis in reconventie betaald.

5. De beslissing
De rechtbank

in conventie
5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt VOC c.s. in de proceskosten, aan de zijde van NGF c.s. tot op heden begroot op €
1.479,00, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf acht dagen na dit vonnis tot
de dag van volledige betaling,
5.3. verklaart dit vonnis in conventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,

in reconventie

5.4. veroordeelt VOC om aan NGF te betalen de wettelijke rente over € 35.840,00 vanaf 24 mei 2012
tot de betaling,

5.5. compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,
5.6. wijst af het anders of meer gevorderde.
Dit vonnis is gewezen door mr. G.V.M. Veldhoen, mr. H.M.M. Steenberghe en mr. G.A. Bos, bijgestaan
door mr. H.G. van Soolingen als griffier, en in het openbaar uitgesproken op 27 maart 2013.
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schorsing van het besluit van het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Baseball
en Softball Bond (KNBSB), waarbij een vijftal door Terrasvogels gespeelde
wedstrijden in de hoofdklasse softbal ongeldig zijn verklaard. Ook heeft de
KNBSB bij dat besluit (onder andere) bepaald dat die ongeldig verklaarde
wedstrijden op korte termijn en op kosten van Terrasvogels moeten worden
overgespeeld, waarbij Terrasvogels haar Italiaanse speelster niet meer in de positie
van catcher mag opstellen. Terrasvogels en de betreffende Italiaanse speelster
vorderen tevens haar onbeperkte toelating tot de wedstrijden in de positie van
catcher.
Aan voornoemd besluit van het bestuur van de KNBSB ligt – samengevat – ten
grondslag dat Terrasvogels in elke wedstrijd van vijf dubbelwedstrijden een nietNederlandse speelster in de positie van catcher heeft opgesteld, namelijk een
speelster met de Italiaanse en de Amerikaanse nationaliteit, hetgeen volgens de
KNBSB in strijd is met haar Regeling buitenlanders. Volgens die regeling moet in
één volledige wedstrijd van een dubbel een speelster met de Nederlandse
nationaliteit in de positie van catcher worden opgesteld. Hetzelfde geldt voor de
positie van pitcher. De bedoeling van die regeling is om Nederlandse speelsters de
kans te geven wedstrijden te spelen in de hoofdklasse en zich te ontwikkelen, dit
alles met het oog op het verbeteren van de positie van het nationale softbalteam in
de internationale competitie.
Terrasvogels stelt daartegenover dat de KNBSB een onjuiste uitleg geeft aan de
term “buitenlander” in de Regeling buitenlanders en dat de betreffende speelster,
omdat zij de Italiaanse nationaliteit heeft en EU-burger is, niet onder de Regeling
buitenlander valt. Ook stelt Terrasvogels dat de Regeling buitenlanders in strijd is
met geldend EU-recht, omdat die regeling verboden onderscheid naar nationaliteit
maakt tussen EU-werknemers en EU-burgers.
De gevorderde schorsing van het besluit en de gevorderde onbeperkte toelating
van de betreffende Italiaanse speelster tot de wedstrijden worden toegewezen,
omdat voldoende aannemelijk is geworden dat in een bodemprocedure zal worden
geoordeeld dat de Regeling buitenlanders van de KNBSB, waarin direct
onderscheid naar nationaliteit wordt gemaakt tussen speelsters in de posities van
catcher en pitcher, in strijd is met EU-recht en met de Algemene wet gelijke
behandeling.
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in de zaak van

1. de vereniging
s.v. TERRASVOGELS,
gevestigd te Velsen,
2. [eiseres sub 2],
wonende te [woonplaats],
eiseressen,
advocaat: mr. J.T. Willemsen te Haarlem,

tegen

de vereniging
KONINKLIJKE NEDERLANDSE BASEBALL EN SOFTBALL BOND (KNBSB),
gevestigd te Nieuwegein,
verweerster,
advocaat: mr. R.W.G. Middendorf te Haarlem.

Eiseressen zullen hierna gezamenlijk Terrasvogels c.s. genoemd worden. Eiseres sub 1 wordt hierna
Terrasvogels genoemd. Eiseres sub 2 wordt hierna [eiseres sub 2] genoemd. Verweerster wordt
hierna de KNBSB genoemd.
1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding met producties (vrijwillige verschijning)
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van Terrasvogels c.s. tevens wijziging van eis
- de pleitnota van de KNBSB
- de producties 1 t/m 9 van KNBSB
- de producties 13 t/m 22 van Terrasvogels c.s.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.
1.3. In verband met de spoedeisendheid van de zaak is op 10 juni 2013 vonnis uitgesproken. Het
onderstaande vormt hiervan de nadere schriftelijke uitwerking en is op 13 juni 2013 vastgesteld.

2. De feiten
2.1. De KNBSB is een vereniging die zich ten doel stelt om de beoefening van honkbal en softbal als
spel en sport in Nederland te regelen en te bevorderen.

2.2. Terrasvogels is lid van de KNBSB. Het eerste damesteam van Terrasvogels komt uit in de
hoofdklasse softbal die door de KNBSB wordt georganiseerd.
2.3. [eiseres sub 2] heeft de Amerikaanse en de Italiaanse nationaliteit. Zij speelt bij Terrasvogels in
de hoofdklasse softbal, in de positie van catcher.
2.4. In artikel 4.2 van het op de huidige competitie toepasselijke Reglement van Wedstrijden Topsport
2013 (hierna: het Reglement topsport) is - voor zover hier van belang - het volgende bepaald:

“DEELNEMING AAN WEDSTRIJDEN
Artikel 4.2
1. Aan wedstrijden, uitgeschreven of goedgekeurd door het daartoe bevoegde orgaan van de bond
voor teams ingeschreven voor deelneming aan seniorencompetities, mag slechts worden
deelgenomen door personen die:
a. tenminste 16 jaar oud zijn voor zover het betreft honkbal en tenminste 14 jaar oud zijn voor zover

het betreft softbal;
b. lid zijn van de aangesloten vereniging waartoe het team waarvan zij deel uitmaken behoort en als
zodanig door het BB (bondsbestuur, toevoeging voorzieningenrechter) zijn geregistreerd;
(…)
d. Softbal
1. Softbalspeelsters worden verdeeld in 3 categorieën:
I. Speelsters met de Nederlandse nationaliteit;
II. Speelsters met een nationaliteit anders dan een van de bij de EU aangesloten lidstaten en zonder
permanente verblijfsvergunning. Deze groep wordt aangemerkt als “buitenlander” voor deze
speelsters zijn aanvullende regels;
III. Speelsters die niet in de twee bovenstaande categorie vallen. Dat zijn speelsters met een
nationaliteit van een van de bij de EU aangesloten lidstaten of met een permanente
verblijfsvergunning voor Nederland.
2. Een buitenlander mag deelnemen aan wedstrijden mits deze buitenlander zich uiterlijk twee
werkdagen voor de eerste juli bij het BB heeft laten registreren en aan de overige daarvoor door het
BB vastgestelde vereisten is voldaan, en met dien verstande dat voor een buitenlandse speler
bovendien en onverminderd het in artikel 4.5 bepaalde geldt.
(…)”

2.5. In de competitiebepalingen seizoen 2013 is een regeling met betrekking tot buitenlanders
hoofdklasse en overgangsklasse opgenomen (hierna: de Regeling buitenlanders). Deze luidt:

“Als aanvulling op artikel 4.2 d van het Reglement van Wedstrijden Topsport geldt voor buitenlandse
spelers het volgende:
a. Tijdens een wedstrijd mogen niet meer dan 2 buitenlanders tegelijkertijd per team aan de wedstrijd
deelnemen.
b. Eén volledige wedstrijd (indien nodig inclusief tie break) van een dubbel moet gepitched worden
door een Nederlandse speelster/s.
c. Eén volledige wedstrijd (indien nodig inclusief tie break) van een dubbel moet gecatcht worden door
een Nederlandse speelster/s.
d. Wanneer een dubbel wordt opgesplitst in twee wedstrijden, moeten deze twee wedstrijden toch
als dubbel gezien worden.
e. Per dubbel mag 1 buitenlander maximaal 1 wedstrijd als pitcher optreden.
f. Per dubbel mag 1 buitenlander maximaal 1 wedstrijd als catcher optreden.
g. Indien buitenlander heeft deelgenomen aan een of meer wedstrijden van de topsportcompetitie en
daarna in hetzelfde jaar is uitgekomen voor een door een buitenlandse organisatie uitgeschreven
competitie, is hij niet langer speelgerechtigd voor de topsportcompetitie in dat seizoen.
h. Voor speelsters met ‘bestaande rechten’ uit de vorige regelgeving zal voor 2013 een
overgangsbepaling gelden. Voor 12 april 2013 wordt geïnventariseerd welke bestaande
rechthebbenden er zijn.”

2.6. Bij brief van 23 mei 2013 schrijft [A] namens de KNBSB aan Terrasvogels als volgt:

“Uit de competitiecontrole en naar aanleiding van signalen van verenigingen is gebleken dat
Terrasvogels-speelster [eiseres sub 2] (lidnummer 1003, nationaliteit Italiaans en Amerikaans) in vijf
dubbelwedstrijden in de Softbal Dames Hoofdklasse in beide wedstrijden als catcher heeft
opgetreden.
(…)
Volgens de Competititiebepalingen 2013 lid c van de “Regeling met betrekking tot buitenlanders
Hoofdklasse en Overgangsklasse” (pagina 20), een nadere uitwerking van artikel 4.2 lid 1d uit het
Reglement van Wedstrijden Topsport, moet één volledige wedstrijd van een dubbel gecatcht worden
door een Nederlandse speelster/s. Aangezien speelster [eiseres sub 2] geen Nederlandse
nationaliteit bezit, is zij een ongerechtigde speelster in elke tweede wedstrijd van de bovengenoemde
dubbelwedstrijden.

Conform artikel 4.8 van het Reglement Wedstrijden Topsport verklaar ik de competitiewedstrijden
S100-008, S100-026, S100-034, S100-040 en S100-048 ongeldig.
Tevens worden de reglementaire sancties op basis van genoemd artikel opgelegd:
1. Uw vereniging krijgt een boete van 5 x EUR 25,00 = EUR 125,00.
2. Uw vereniging krijgt 5 x 2 verliespunten = 10 verliespunten.
3. De ongeldig verklaarde competitiewedstrijden moeten worden overgespeeld op het terrein van de
tegenstander. In de over te spelen wedstrijden mogen de spelers die in de ongeldig verklaarde
wedstrijden ongerechtigd waren niet worden opgesteld.

4. Uw vereniging heeft geen recht op vergoeding van kosten en mag geen deel hebben in de
inkomsten van de over te spelen wedstrijden. De scheidsrechterskosten van de over te spelen
wedstrijden komen ten laste van de vereniging Terrasvogels.

Tegen deze toepassing van het Reglement van Wedstrijden Topsport staat beroep open bij het
bondsbestuur conform artikel 18 lid 1 en 2 van het Algemeen Reglement KNBSB.

De over te spelen wedstrijden heb ik op de volgende data opnieuw vastgesteld:
Dinsdag 11 juni (…)
Dinsdag 18 juni (…)
Dinsdag 30 juli (…)
Dinsdag 13 augustus (…)
Dinsdag 27 augustus (…)

In het belang van de voortgang in de Softbal Dames Hoofdklasse-competitie heeft een eventueel in te
stellen beroep geen opschortende werking voor de over te spelen wedstrijden.”
2.7. Bij brief van 28 mei 2013 heeft Terrasvogels bij het bondsbestuur bezwaar gemaakt tegen
voornoemd besluit. Op 31 mei 2013 heeft het bondsbestuur bericht vast te houden aan het besluit
van 23 mei 2013.

2.8. Terrasvogels heeft bij brief van 31 mei 2013 vervolgens beroep ingesteld bij de
Geschillencommissie op grond van artikel 18 van het Algemene Reglement KNBSB (hierna: het
algemeen reglement).
In de leden 11, 12 en 14 van dat artikel is onder meer het volgende bepaald:

“11. De Adviescommissie Geschillen brengt aan het bondsbestuur advies uit binnen 4 weken (20
werkdagen) na ontvangst van de aanhangig gemaakte advies aanvraag. (…)
12. Het bondsbestuur besluit binnen 3 weken (15 werkdagen) opnieuw, na ontvangst van en in
ogenschouw nemend het advies van de Adviescommissie Geschillen, over het door belanghebbende
aanhangig gemaakte geschil. (…)
14. Tegen het in lid 12 bedoelde besluit is geen beroep binnen de KNBSB meer mogelijk.”

2.9. De procedure bij de Geschillencommissie loopt nog. Partijen zijn in afwachting van het door de
commissie uit te brengen advies.
3. De vordering en het verweer

3.1. Terrasvogels c.s. vordert – na wijziging van eis – dat de voorzieningenrechter bij vonnis,
uitvoerbaar bij voorraad:
a) schorst dan wel opschort het besluit van 23 mei 2013, waar het betreft het overspelen van
wedstrijden op 11 juni, 18 juni, 30 juli, 13 augustus en 27 augustus 2013 en het ongeldig verklaren
van de wedstrijden met de kenmerken S100-008, S100-026, S100-034, S100-040 en S100-048, zulks
voor de duur van de procedure bij de Geschillencommissie en (zo nodig) voor de duur van de door
Terrasvogels c.s. tegen de KNBSB aan te spannen bodemprocedure, voor zover het Bondsbestuur ook
na beroep bij het besluit van 23 mei 2013 blijft, althans ambtshalve een zodanige voorziening te
geven als de voorzieningenrechter in goede justitie zal vermenen te behoren,
b) [eiseres sub 2] toe te laten deel te nemen aan de dubbelwedstrijden in de competitie hoofdklasse
softbal in de positie van catcher in alle wedstrijden, zulks voor de duur van de procedure bij de
Geschillencommissie en (zo nodig) voor de duur van de door Terrasvogels c.s. tegen de KNBSB aan te
spannen bodemprocedure, voor zover het Bondsbestuur ook na beroep bij het besluit blijft, althans
ambtshalve een zodanige voorziening te geven als de voorzieningenrechter in goede justitie zal
vermenen te behoren,
c) de KNBSB te veroordelen in de proceskosten.

3.2. Terrasvogels c.s. legt aan haar vordering ten grondslag dat de Regeling buitenlanders
onverenigbaar is met de definitie van “buitenlander” zoals omschreven in artikel 4.2 lid 1 sub d onder
1 punt II van het Reglement topsport. Het besluit van de KNBSB van 23 mei 2013 berust op een
verkeerde interpretatie van de regeling topsport en kan daarom niet in stand blijven.
Daarnaast stelt Terrasvogels c.s. dat het door de KNBSB in de Regeling buitenlanders voorgestane
onderscheid tussen een Nederlander en een EU-burger/niet-Nederlander in strijd is met artikel 45 EUverdrag, waarin het vrije verkeer van werknemers wordt gewaarborgd.
Terrasvogels c.s. heeft een spoedeisend belang bij haar vordering, omdat de eerste over te spelen

wedstrijd is bepaald op dinsdag 11 juni 2013, terwijl de kosten daarvan voor rekening van
Terrasvogels komen en [eiseres sub 2] bij die wedstrijd niet mag catchen.
Volgens artikel 18 van het algemeen reglement kan het 7 weken duren voor het bondsbestuur beslist
op het beroep van Terrasvogels c.s. Die procedure kan daarom niet worden afgewacht.

3.3. De KNBSB voert als verweer kort samengevat ¬- aan dat Terrasvogels betrokken is geweest bij
de totstandkoming van de Regeling buitenlanders en dat het haar daarom, ondanks de mogelijk niet
zo gelukkige formulering, duidelijk moet zijn geweest hoe die regeling moet worden begrepen.
Terrasvogels dient zich aan de gemaakte afspraken omtrent het opstellen van niet-Nederlandse
spelers te houden. De overige bij de KNBSB aangesloten verenigingen hebben dat wel gedaan. De
sancties zijn terecht opgelegd. Het Hof van Justitie van de Europese Unie laat ruimte voor
uitzonderingen op de hoofdregel dat onderscheid naar nationaliteit verboden is. Van een dergelijke,
toegestane uitzondering bij indirecte discriminatie naar nationaliteit is hier sprake. De KNBSB wijst
voorts op de grote gevolgen die een toewijzing van de vordering heeft voor de organisatie van de
competitie, die een zeer strak speelschema kent. Zij concludeert tot afwijzing van de vordering.
4. De beoordeling
4.1. Terrasvogels c.s. heeft omtrent haar spoedeisend belang bij de gevorderde voorziening
voldoende gesteld. Zij is ontvankelijk in haar vordering.
4.2. In deze kort geding procedure moet aan de hand van de door partijen gepresenteerde feiten,
zonder nader onderzoek, beoordeeld worden of de vorderingen van Terrasvogels c.s. in een
bodemprocedure een zodanige kans van slagen hebben, dat vooruitlopen daarop door toewijzing
reeds nu gerechtvaardigd is.
4.3. De voorzieningenrechter begrijpt de vordering van Terrasvogels c.s. als hiervoor vermeld onder
3.1. sub a) aldus, dat die vordering kennelijk ook is gericht tegen de beslissing die het bestuur van de
KNBSB op 31 mei 2013 heeft genomen op het bezwaar van Terrasvogels c.s. tegen het besluit van 23
mei 2013.
Uitleg Regeling buitenlanders
4.4. Terrasvogels c.s. heeft aangevoerd dat voornoemde besluiten van de KNBSB niet in stand kunnen
blijven omdat de KNBSB daarbij is uitgegaan van een onjuiste interpretatie van de Regeling
buitenlanders. Die regeling verwijst uitdrukkelijk naar artikel 4.2 sub d van het Reglement topsport en
is een nadere uitwerking daarvan. Er moet daarom vanuit worden gegaan dat het begrip
“buitenlander” in de Regeling buitenlanders gelijk is aan het begrip “buitenlander” in artikel 4.2 lid 1
sub d van het Reglement topsport. Daarvan uitgaande is [eiseres sub 2], nu zij de Italiaanse
nationaliteit bezit en dus EU-burger is, niet aan te merken als “buitenlander” in de zin van de Regeling
buitenlanders. Het beroep van de KNBSB op de Regeling buitenlanders kan daarom in het geval van
[eiseres sub 2] niet slagen. Terrasvogels c.s. concludeert dat zij het recht had [eiseres sub 2]
onbeperkt op te stellen in de positie van catcher en dat de opgelegde sancties onterecht zijn.
4.5. De KNBSB betoogt dat onder “buitenlander” in de Regeling buitenlanders, anders dan in het
Reglement topsport, moet worden verstaan: niet-Nederlander. Dit blijkt voldoende uit de bepalingen in
de Regeling buitenlanders in onderling verband bezien: in de leden b en c is namelijk bepaald dat bij
één volledige wedstrijd van een dubbel gepitcht respectievelijk gecatcht moet worden door een
Nederlandse speelster. Daaruit volgt een beperking in de opstelling van alle niet-Nederlandse
speelsters, zowel EU-burgers als niet EU-burgers. Voorts stelt de KNBSB dat het opstellen van een
Regeling buitenlanders jarenlang gespreksonderwerp was binnen de KNBSB en dat Terrasvogels van
de ontstaansgeschiedenis van die regeling op de hoogte is. Bij de vergadering waarbij de regeling is
vastgesteld was ook Terrasvogels vertegenwoordigd. Terrasvogels heeft daarom begrepen althans
had behoren te begrijpen hoe de Regeling buitenlanders geïnterpreteerd moest worden, zeker nu alle
overige verenigingen die regeling wel juist hebben begrepen en daarnaar ook hebben gehandeld.
4.6. De voorzieningenrechter constateert dat de Regeling buitenlanders onvoldoende zorgvuldig is
geformuleerd, waardoor diverse vormen van uitleg mogelijk zijn. Niet in geschil is dat de Regeling
buitenlanders een uitwerking en aanvulling is op artikel 4.2 lid 1 sub d van het Reglement topsport en
dat laatstgenoemd reglement van hogere orde is. Als de uitleg van de KNBSB juist is dat onder
“buitenlander” in de Regeling buitenlander moet worden verstaan alle niet-Nederlanders, derhalve
inclusief EU-burgers, dan is de aldus in het leven geroepen beperking voor buitenlanders verder
strekkend dan op grond van het Reglement topsport is toegestaan. In het Reglement topsport zijn
aanvullende regels immers alleen toegestaan voor buitenlanders die geen EU-burger zijn. Aan dit punt
van uitleg kan in het kader van dit geding echter voorbij worden gegaan, gelet op het volgende.
Strijd met EU-recht?

4.7. Voldoende aannemelijk is geworden dat het doel van de Regeling buitenlanders is om een
bepaalde mate van voorrang te geven aan speelsters met een Nederlandse nationaliteit boven
speelsters zonder een Nederlandse nationaliteit als het gaat om de opstelling bij wedstrijden in de
posities van pitcher en catcher. De KNBSB heeft ter zitting toegelicht dat de regeling is opgesteld met

het doel om de Nederlandse speelsters in de nationale competitie de kans te geven in het eerste
team te spelen en hun talent verder te ontwikkelen, zodat het nationale team internationaal een
grotere rol kan gaan spelen. De belangrijkste posities in een softbalteam zijn die van pitcher en
catcher, reden waarom aan de opstelling in die posities beperkingen zijn gesteld voor nietNederlandse speelsters, zo stelt de KNBSB. Terrasvogels c.s. heeft dit alles niet althans onvoldoende
weersproken.
Het onderscheid als bedoeld in de Regeling buitenlanders is naar het oordeel van de
voorzieningenrechter aan te merken als directe discriminatie naar nationaliteit. Er wordt immers
expliciet op grond van nationaliteit onderscheid gemaakt tussen personen die in dezelfde situatie
verkeren. Beoordeeld moet daarom worden of, zoals Terrasvogels c.s. heeft gesteld, de Regeling
buitenlanders in strijd is met het geldend EU-recht. Als dat het geval is moet de regeling namelijk
wegens strijdigheid met hoger recht buiten toepassing blijven, ook in het geval dat Terrasvogels zelf
met die regeling heeft ingestemd en ongeacht of zij die regeling verwijtbaar verkeerd heeft begrepen
en toegepast.

4.8. Uitgangspunt bij die beoordeling is dat volgens EU-recht directe discriminatie van EU-burgers naar
nationaliteit verboden is. Dit betreft zowel de uitoefening van het recht van een EU-burger om te
verblijven op het grondgebied van een lidstaat als de vrijheid van vestiging en dienstverlening en het
vrij verkeer van werknemers (artikel 21 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,
hierna: het Handvest, en de artikelen 18, 45, 49 en 56 van het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie, hierna: VWEU).
In het arrest Bosman (C-414/93 Bosman, 1995, ECR I-4921, NJ 1996, 637) heeft het Europese Hof
bepaald dat het verbod op discriminatie naar nationaliteit niet alleen ziet op wet- en regelgeving
opgesteld door overheden, maar ook op andere collectieve regelingen met betrekking tot arbeid of
diensten opgesteld door daartoe bevoegde organen, ook als dat private partijen zijn. Deze situatie
doet zich hier voor.

4.9. Voorts is in het arrest Walrave (C36/74) Walrave and Koch, 1974, ECR 1405, NJ 1975, 148) door
het Europese Hof bepaald dat het verbod op discriminatie naar nationaliteit geen betrekking heeft op
regels omtrent de samenstelling van sportteams, in het bijzonder nationale teams, omdat die regels
zien op de specificiteit van sport (“a question of purely sporting interest”) en in die zin geen verband
houden met economische activiteit. In het arrest Bosman oordeelt het Europese Hof dat discriminatie
naar nationaliteit door beperkingen te stellen aan het aantal niet-nationale spelers dat wordt
opgesteld bij alle wedstrijden, dus ook bij wedstrijden waarbij het team niet als nationaal team, dat
wil zeggen hun land vertegenwoordigend, optreedt, geen geoorloofde uitzondering is op het
discriminatieverbod omdat niet is voldaan aan de vereiste dat de uitzondering beperkt blijft tot haar
specifieke doel (“remain limited to its proper objective”).
Niet in geschil is dat de onderhavige Regeling buitenlanders niet ziet op de samenstelling van het
nationale team, zodat de in de onderhavige regeling opgenomen beperking in de opstelling van het
aantal niet-Nederlandse speelsters in alle competitiewedstrijden niet kan worden aangemerkt als een
regel die enkel ziet op de specificiteit van sport en om die reden buiten de reikwijdte van artikel 39 EGverdrag (thans artikel 45 VWEU) valt, als bedoeld in het arrest Walrave.
Daarnaast noemt artikel 45 VWEU een aantal gerechtvaardigde uitzonderingen op het
discriminatieverbod naar nationaliteit, in het kader van het vrij verkeer van werknemers, namelijk
beperkingen uit hoofde van openbare orde, openbare veiligheid en volksgezondheid. Ook die
uitzonderingen zijn in dit geval niet van toepassing.

4.10. Het Europese Hof heeft daarnaast in zijn jurisprudentie een aanvullende, open categorie van
rechtvaardigingsgronden voor uitzonderingen aanvaard, gebaseerd op noodzakelijke vereisten in het
algemeen belang, die restrictief moet worden uitgelegd. In sportzaken zijn als gerechtvaardigd
aangemerkt de noodzaak om de opleiding en training van jonge spelers te bevorderen, het
handhaven van een bepaalde sportieve en financiële balans tussen clubs en de noodzaak om een
reguliere competitie en onzekerheid van de uitkomst te verzekeren. De betreffende beperking moet
daarnaast geschikt zijn voor het te bereiken doel en niet verder gaan dan voor het bereiken van dat
doel noodzakelijk is (proportionaliteit) (zie ook: “Study on the Equal Treatment of Non-Nationals in
Individual Sports Competitions”, T.M.C. Asser Instituut, Edge Hill University, Leiden University,
december 2010, pp. 22 en 23, op het internet te vinden via de link: http://www.google.nl/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fsport%2Flibrary%2Fdoc%2Ff_studies%
CXDHM8fRWRw&sig2=pchU0ws69Vvn6sA8kM9IDA&bvm=bv.47534661,d.bGE).
Die open categorie van rechtvaardigingsgronden is door het Europese Hof echter alleen aanvaard als
het gaat om indirecte discriminatie naar nationaliteit, zodat er vanuit moet worden gegaan dat die
categorie in het onderhavige geval niet als rechtvaardigingsgrond kan dienen.

4.11. Uit het arrest Deliège (C-51/96 & C-191/97 Deliège, 2000, ECR I-2549, NJ 2000, 542) volgt dat
sportbeoefening alleen dan onder het EU-recht valt als zij een economische activiteit is in de zin van
het ten tijde van de door genoemde jurisprudentie geldende artikel 2 van het EG-verdrag. De KNBSB
stelt in dit verband dat volgens de jurisprudentie van het Europese Hof amateursport niet in alle

gevallen is aan te merken als een economische activiteit en zij stelt dat in het onderhavige geval geen
sprake is van een economische activiteit in de zin van artikel 2 van het EG-verdrag. Het beroep van
Terrasvogels c.s. op de artikelen 45 of 56 VWEU (artikelen 39 of 49 EG-verdrag) en de daarop
betrekkende hebbende jurisprudentie van het Europese Hof kan om die reden niet slagen, zo stelt de
KNBSB.
4.12. De voorzieningenrechter overweegt dat ook als moet worden aangenomen dat de onderhavige
amateursport niet is aan te merken als economische activiteit in de zin van het EG-verdrag
Terrasvogels c.s. heeft dit gemotiveerd betwist, onder meer door een sponsorcontract in het geding te
brengen dan geldt dat Terrasvogels c.s. zich terecht heeft beroepen op het feit dat [eiseres sub 2] als
Italiaanse aanspraak kan maken op gelijke behandeling als zij verblijft in een andere lidstaat van de
EU (artikel 18 VWEU), ongeacht of de door haar beoefende sport is aan te merken als economische
activiteit. In het arrest Commission v France (C-334/94 Commission v France, 1996, ECR I-307) heeft
het Europese Hof bovendien gesteld dat gelijke toegang tot vrijetijdsbesteding een uitvloeisel is van
het vrij verkeer van werknemers. Voldoende aannemelijk is daarom dat het recht op gelijke
behandeling van EU-werknemers zich ook uitstrekt tot de beoefening van amateursport. Mede in
aanmerking wordt genomen dat sportbeoefening en ontwikkeling uitdrukkelijk onderwerp is van het
VWEU. Artikel 165 VWEU ziet (mede) op sportbeoefening, waaronder ook amateursport, en bepaalt
onder meer dat de EU erop is gericht om de Europese dimensie van sport te ontwikkelen, door de
eerlijkheid en openheid van sportcompetities en de samenwerking tussen de verantwoordelijke
sportorganisaties te bevorderen.
Algemene wet gelijke behandeling
4.13. De voorzieningenrechter overweegt voorts, met aanvulling van rechtsgronden, dat (ook) op
grond van artikel 7 lid 1 Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) onderscheid op basis van
nationaliteit verboden is bij het aanbieden van of verlenen van toegang door instellingen die
werkzaam zijn op het gebied van welzijn. Blijkens de parlementaire geschiedenis (Tweede Kamer
1990-1991 22014, nr. 3 (Memorie van Toelichting), p. 21) vallen sportinstellingen onder het begrip
“instellingen die werkzaam zijn op het gebied van …. welzijn”. Op grond van artikel 2 lid 5 Awgb geldt
het verbod van onderscheid op grond van nationaliteit alleen niet indien het onderscheid is gebaseerd
op algemeen verbindende voorschriften of geschreven of ongeschreven regels van internationaal
recht en in gevallen waarin de nationaliteit bepalend is. Laatstgenoemde categorie wordt dwingend
ingevuld door artikel 3 van het Besluit gelijke behandeling, dat inhoudt dat onderscheid op grond van
nationaliteit (alleen) mag worden gemaakt, indien het onderscheid ziet op (kort gezegd) het nationale
team. Zoals hiervoor reeds is overwogen is van die situatie in dit geval geen sprake.
Slotsom
4.14. Geconcludeerd wordt dat voldoende aannemelijk is geworden dat in een bodemprocedure zal
worden geoordeeld dat de Regeling buitenlanders wegens strijd met hoger recht buiten toepassing
moet blijven. Het besluit van de KNBSB van 31 mei 2013 kan in dat geval niet in stand blijven.
4.15. Terrasvogels c.s. vordert schorsing van dat besluit totdat de procedure bij de
Geschillencommissie is afgerond dan wel totdat in de bodemprocedure is beslist. Laatstgenoemde
vordering is niet toewijsbaar, omdat bij toewijzing daarvan aan het door de Geschillencommissie te
geven advies en de nadere beslissing van het bestuur van de bond geen betekenis meer kan
toekomen. Op het moment dat het bestuur van de KNBSB, na ontvangst van en in ogenschouw
nemende het advies van Geschillencommissie, op het beroep van Terrasvogels c.s. beslist, ontstaat
een nieuwe situatie. Er bestaat geen aanleiding om op die nieuwe, nu nog onzekere situatie vooruit
te lopen. De gevorderde schorsing zal daarom worden toegewezen totdat de procedure bij de
Geschillencomissie is afgerond oftewel totdat het bestuur van de KNBSB op het beroep van
Terrasvogels c.s. (opnieuw) heeft beslist.
4.16. De KNBSB heeft gewezen op de gevolgen van een toewijzing van de vordering, namelijk de
complicaties die zullen optreden wegens het strakke speelschema. Gelet op het feit dat de schorsing
zal worden uitgesproken alleen voor de duur van de procedure bij de Geschillencommissie en mede in
aanmerking genomen dat de KNBSB het in haar macht heeft om na ontvangst van het advies van de
Geschillencommissie zo spoedig mogelijk een nieuw besluit te nemen, is onvoldoende aannemelijk
geworden dat de gevolgen voor de organisatie van de competitie zo ingrijpend zijn dat dit belang aan
de zijde van de KNBSB zwaarder moet wegen dan het belang van Terrasvogels c.s. bij de gevorderde
schorsing, te weten haar belang bij het (vooralsnog) niet hoeven spelen van in elk geval de eerste
twee, op zeer korte termijn door de KNBSB geplande over te spelen wedstrijden.
4.17. De gevorderde veroordeling om [eiseres sub 2] toe te laten tot de wedstrijden als catcher is
eveneens toewijsbaar voor de periode tot aan het moment dat de procedure bij de
Geschillencommissie is voltooid.

4.18. De gevorderde dwangsom zal worden bepaald op € 5.000,-- per overtreding en
€ 500,-- per dag voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, een en ander met een maximum van
€ 15.000, .

4.19. De KNBSB is in het ongelijk gesteld. Zij wordt daarom veroordeeld in de proceskosten aan de
zijde van Terrasvogels c.s., tot aan de datum van dit vonnis begroot op € 589,-- vastrecht en € 816,-salaris advocaat, in totaal € 1.405,--. De KNBSB is vrijwillig verschenen, zodat geen explootkosten zijn
gemaakt.

5. De beslissing
De voorzieningenrechter

5.1. schorst het besluit van het bestuur van de KNBSB van 31 mei 2013 waar het betreft het
overspelen van wedstrijden op 11 juni, 18 juni, 30 juli, 13 augustus en 27 augustus 2013 en het
ongeldig verklaren van de wedstrijden met de kenmerken S100-008, S100-026, S100-034, S100-040
en S100-048, totdat het bestuur van de KNBSB, na ontvangst van en in ogenschouw nemende het
advies van de Geschillencommissie, op het beroep van Terrasvogels c.s. heeft beslist,
5.2. veroordeelt de KNBSB om [eiseres sub 2] toe te laten tot deelname aan de dubbelwedstrijden in
de competitie hoofdklasse softbal in de positie van catcher in alle wedstrijden, totdat het bestuur van
de KNBSB, na ontvangst van en in ogenschouw nemende het advies van de Geschillencommissie, op
het beroep van Terrasvogels c.s. heeft beslist,
5.3. veroordeelt de KNBSB om aan Terrasvogels c.s. een dwangsom te betalen van € 5.000,-- per
overtreding en € 500,-- per dag voor iedere dag dat zij niet aan de in 5.1. en 5.2. uitgesproken
hoofdveroordeling voldoet, en wel met een maximum van € 15.000, .
5.4. veroordeelt de KNBSB in de proceskosten, aan de zijde van Terrasvogels c.s. tot op heden
begroot op € 1.405,00,
5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
5.6. wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. P. Krepel en in het openbaar uitgesproken op 10 juni 2013.
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in de zaak van

[eiser] ,
wonende te [woonplaats] ,
eiser,

advocaat mr. E. Doornbos te Badhoevedorp,

tegen

de vereniging
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND,
gevestigd te Zeist,
gedaagde,
advocaat mr. H.J.A. Knijff te Amsterdam.

Partijen zullen hierna [eiser] en KNVB genoemd worden.

1 De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
-

de
de
de
de

dagvaarding
mondelinge behandeling
wijziging van eis
pleitnota van KNVB.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten
2.1. Op 25 mei 2015 heeft in [woonplaats] een (amateur)voetbalwedstrijd plaatsgevonden tussen de
eerste elftallen van [voetbalclub 1] en [voetbalclub 2] . [eiser] was op dat moment trainer van
[voetbalclub 2] .
2.2. Tijdens de wedstrijd heeft [eiser] een rode kaart gekregen. Na afloop heeft zich in de
bestuurskamer een incident voorgedaan, waarbij [eiser] het arbitraal trio verbaal onheus heeft
bejegend.
2.3. De scheidsrechter heeft op 25 mei 2015 een rapportage opgesteld over het incident, waarin hij
melding maakt van de door hem geconstateerde overtredingen. Daarmee is de overtreding
aanhangig geworden bij de Tuchtcommissie van de sectie amateurvoetbal van de KNVB (hierna: de
tuchtcommissie). De assistent-scheidsrechters hebben op 26 mei 2015 eveneens een rapportage
ingediend. De tuchtcommissie heeft [eiser] naar aanleiding van deze rapportage op 28 mei 2015
een tenlastelegging gezonden.
2.4. Op 10 juni 2015 heeft de tuchtcommissie mondeling onderzoek gedaan, ter gelegenheid waarvan
zes personen zijn gehoord, waaronder beide assistent-scheidsrechters, [eiser] en de voorzitter en
secretaris van [voetbalclub 2] .
2.5. Bij uitspraak van 24 juni 2015 heeft de tuchtcommissie bewezen verklaard:

“Dat u zich tijdens en na de wedstrijd [voetbalclub 1] - [voetbalclub 2] d.d. 25 mei 2015 te
[woonplaats] onbehoorlijk heeft gedragen door:
1. Het bedreigen van de scheidsrechter(s) met de woorden: ‘jij vuile racist, jij moet snel naar je
fucking god bidden want dit is het einde van het leven voor jou. ga maar fucking bidden want dit is echt
het einde voor jou. Je zult het fucking bidden nodig hebben, vuile racist.’
2. Het beledigen van de scheidsrechter(s) met de woorden: ‘racist’, ‘jullie hebben mij genaaid’, ‘jullie
zijn flikkers’, ‘het is een schande en jullie zijn een schande’, ‘jullie zijn vuile racisten’, ‘vuile fucking
racisten’, ‘fucking brilsmurf’, ‘fucking kale’
3. Het op agressieve wijze belagen van de scheidsrechter(s)
(Artikel 2 lid 2 sub b Algemeen Reglement)”
De tuchtcommissie heeft [eiser] daarop als volgt beslist:
“ STRAFMOTIVERING
(…)
De tuchtcommissie heeft zich bij het bepalen van de strafmaat in eerste aanleg afgevraagd of er sprake
is geweest van een excessieve overtreding, waarbij dient te worden vastgesteld of de geuite
bedreigingen ernstig (…) zijn geweest. De tuchtcommissie is van oordeel dat de strekking van de
woorden in combinatie met de houding van betrokkene als excessief bestempeld en ook betraft dienen
te worden.
De richtlijn voor het ernstig bedreigen van de scheidsrechter schrijft conform paragraaft 2.3.2.2 van de
Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal - seizoen 2014/’15 een schorsing van 12 maanden t/m
ontzetting uit het lidmaatschap als straf voor.
De tuchtcommissie is van oordeel dat alleen al de geuite bedreigingen op zich zouden leiden tot de
minimale straf. Daarnaast heeft de tuchtcommissie bij het bepalen van de strafoplegging het volgende
in acht genomen:
- Dat betrokkene na afloop van de wedstrijd de mogelijkheid heeft gehad om zich te bezinnen en er
zodoende voor heeft kunnen kiezen om niet naar de bestuurskamer te gaan.
- Dat betrokkene tijdens de wedstrijd de assistent-scheidsrechter bij zijn arm heeft gepakt.
- Dat er naast bedreigingen ook beledigingen zijn geuit door betrokkene.
- De strafkaart van betrokkene, waarop valt af te lezen dat dit de derde overtreding van betrokkene is
dit seizoen.
Hierdoor heeft de tuchtcommissie besloten om af te wijken van de minimale straf ten nadele van
betrokkene. Deze afwijking komt ten uiting in het voorwaardelijke deel van de straf.
STRAFOPLEGGING
(…)
- Een schorsing van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.
De ingangsdatum van de straf is 24 juni 2015.
Dit houdt in dat betrokkene gedurende de schorsing niet aan wedstrijden in de zaal of op het veld noch
aan zaal- of veldtrainingen mag deelnemen, geen functie binnen de KNVB of binnen een vereniging mag
vervullen en op geen enkele wijze, actief of passief, mag deelnemen aan activiteiten binnen de KNVB of
binnen een vereniging.”
2.6. [eiser] heeft op 25 juni 2015 beroep ingesteld tegen de uitspraak. Bij uitspraak van 13 juli 2015

heeft de commissie van beroep de uitspraak van de tuchtcommissie van 24 juni 2015 bevestigd.
Vervolgens heeft [eiser] op 7 augustus 2015 een herzieningsverzoek ingediend. Dit verzoek is
door de commissie van beroep afgewezen op 28 augustus 2015.

3 Het geschil

3.1. [eiser] vordert, na wijziging van eis, primair - samengevat - schorsing van de uitspraak waarbij
[eiser] is geschorst (hierna: de uitspraak) vanaf de datum van het in dezen te wijzen vonnis en
subsidiair schorsing vanaf een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen datum.
3.2. KNVB voert verweer.
3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling
4.1. [eiser] heeft onweersproken gesteld dat de werkzaamheden die hij voor [voetbalclub 2]
verrichtte zijn voornaamste bron van inkomen vormden en dat hij ten gevolge van de schorsing
geen inkomen meer ontvangt. Daarmee is het spoedeisend belang gegeven.
4.2. De voorzieningenrechter stelt voorop dat de KNVB haar tuchtrechtspraak statutair heeft belegd
bij onafhankelijke organen van de KNVB, waaronder de tuchtcommissie van de sectie
amateurvoetbal. De uitspraken van die commissie betreffen daarmee besluiten van een orgaan
van de rechtspersoon, zodat de nietigheid en/of vernietigbaarheid van deze uitspraken getoetst
dienen te worden aan de in de artikelen 2:14 lid 1 BW en 2:15 lid 1 BW opgenomen criteria.
4.3. [eiser] heeft verzocht om schorsing van de uitspraak nu deze de toets van de redelijkheid en
billijkheid niet kan doorstaan en in een bodemprocedure geen stand zal houden. De
voorzieningenrechter begrijpt de vordering aldus dat [eiser] meent dat de uitspraak vernietigbaar
is op grond van artikel 2:15 lid 1 sub b BW. De voorzieningenrechter dient bij een dergelijke
vordering het bestreden besluit marginaal te toetsen, waarbij als toetsingskader geldt of de
tuchtcommissie en/of de commissie van beroep in redelijkheid en naar billijkheid tot diens
uitspraken konden komen en het besluit bij de bodemrechter stand zal houden.
4.4. Tussen partijen is ter gelegenheid van de mondelinge behandeling debat ontstaan of de
vordering zich dient te richten tegen de uitspraak van de tuchtcommissie of de commissie van
beroep. [eiser] heeft bij dagvaarding terecht schorsing van het besluit van de tuchtcommissie
gevorderd, nu de vraag of het orgaan van de KNVB in redelijkheid en naar billijkheid tot diens
besluit moet komen met name ziet op de wijze waarop de tuchtcommissie de procedure heeft
vormgegeven en de strafmaat heeft gemotiveerd. Bovendien zou schorsing van het besluit van de
commissie van beroep niet tot een voor [eiser] gunstig resultaat leiden, nu daarmee het besluit
van de tuchtcommissie in stand gelaten wordt.
4.5. [eiser] heeft ter onderbouwing van zijn stelling dat de uitspraak van de tuchtcommissie
vernietigbaar is enerzijds aangevoerd dat de tuchtcommissie ten onrechte geen getuigen aan de
zijde van [eiser] heeft gehoord en anderzijds dat de opgelegde schorsing disproportioneel is
gezien de persoonlijke situatie van [eiser] .
4.6. Ten aanzien van de getuigen geldt dat zijdens de KNVB onweersproken is gesteld dat zij in de
schriftelijke oproeping voor de mondelinge behandeling heeft gewezen op de mogelijkheid om

getuigen te doen horen. [eiser] heeft echter niet op voorhand opgave gedaan van de door hem
gewenste getuigen, noch heeft hij ter gelegenheid van het mondeling onderzoek van 10 juni 2015
de tuchtcommissie verzocht om getuigen te horen. Overigens zijn bij het mondeling onderzoek wel
getuigen van de zijde van [voetbalclub 2] gehoord. Daarmee staat voldoende vast dat [eiser]
weliswaar de mogelijkheid heeft gehad om getuigen te laten horen, maar dat hij daarvan geen
gebruik heeft gemaakt. Dat deze getuigen niet zijn gehoord kan [eiser] dan ook niet aan de KNVB
tegenwerpen. Daarbij geldt bovendien dat in dit kort geding ook niet is gebleken wat deze
getuigen zouden hebben kunnen verklaren en of dit de tuchtcommissie tot een ander oordeel had
kunnen brengen. Daaruit volgt reeds dat de tuchtcommissie in redelijkheid en naar billijkheid tot
haar bewezenverklaring heeft kunnen komen, nu de gestelde disproportionaliteit slechts ziet op
de opgelegde straf. Onvoldoende aannemelijk is dan ook dat de bodemrechter op deze grond over
zal gaan tot vernietiging van het besluit.
4.7. Ten aanzien van de gehanteerde strafmaat geldt dat in artikel 25 lid 3 onder b van het Reglement
Tuchtrechtspraak Amateurvoetbal is bepaald dat voor excessieve overtredingen zoals door [eiser]
begaan onvoorwaardelijke minimum- en maximumstraffen gelden. Uit het in een bijlage bij dat
reglement opgenomen ‘Overzicht excessen en onvoorwaardelijke minimum- en maximumstraffen
excessen’ blijkt dat voor ‘Ernstige bedreiging’ de geldende minimumstraf een schorsing van 12
maanden bedraagt en de maximumstraf ontzetting uit het lidmaatschap van de KNVB betreft.
Zoals blijkt uit de hiervoor onder 2.5 opgenomen strafmotivering heeft de tuchtcommissie
aansluiting gezocht bij de vastgestelde minimumstraf. De door haar geconstateerde
strafverzwarende omstandigheden heeft zij tot uitdrukking gebracht in een voorwaardelijke
sanctie.
4.8. Daaruit volgt dat de door de tuchtcommissie opgelegde straf geheel binnen het door de KNVB
opgestelde kader past, waarbij de tuchtcommissie voor het onvoorwaardelijke deel van de straf
heeft volstaan met de minimum. Als zodanig acht de voorzieningenrechter, marginaal toetsend, de
straf dan ook niet disproportioneel. Voor zover de voorzieningenrechter het betoog van [eiser] zo
moet begrijpen dat de tuchtcommissie, gezien de belangen van [eiser] , die naar eigen zeggen
met [voetbalclub 2] opstaat en naar bed gaat, af had moeten wijken van de minimumstraf treft dit
evenmin doel. Tegenover het belang van [eiser] om bij [voetbalclub 2] werkzaam te kunnen zijn
staat immers het zwaarwegende belang van de KNVB om geweld en agressie in het
amateurvoetbal waar mogelijk uit te bannen. Dat de tuchtcommissie het laatste belang kennelijk
zwaarder heeft laten wegen is alleszins te billijken, zodat zij in redelijkheid en naar billijkheid tot
haar besluit heeft kunnen komen en het besluit dan ook stand zal houden bij de bodemrechter. De
vordering zal worden afgewezen.
4.9. [eiser] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De
kosten aan de zijde van KNVB worden begroot op:
- griffierecht € 613,00
- salaris advocaat € 816,00 (1 punt x tarief € 816,00)
Totaal € 1.429,00

5 De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1. wijst de vorderingen af,
5.2. veroordeelt [eiser] in de proceskosten, aan de zijde van KNVB tot op heden begroot op €
1.429,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. L.C. Heuveling van Beek en in het openbaar uitgesproken op 25
november 2015.1
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Partijen zullen hierna Kozakken Boys en de KNVB genoemd worden.

1 De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding met 15 producties en de nadere producties 16 tot en met 20
- de producties 1 tot en met 12 van de KNVB
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van Kozakken Boys
- de pleitnota van de KNVB.
1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1. Op 28 oktober 2015 heeft Kozakken Boys in het kader van de KNVB Bekercompe-titie tegen HBS
uit Den Haag gespeeld. Op het ‘Wedstrijdformulier Betaald Voetbal’, dat vóór de wedstrijd is
ingevuld, zijn de namen van de elf spelers van Kozakken Boys vermeld, als ook zes namen van
wisselspelers. De naam van [A] is hierbij niet vermeld.

2.2. In de 12e minuut van de wedstrijd is [A] ingevallen.
2.3. Op het ‘Wedstrijdformulier Betaald Voetbal’, dat ná de wedstrijd is ingevuld en dat voor akkoord is
getekend door de scheidsrechter ( [scheidsrechter] ), is naast de uitslag van de wedstrijd (1-2)
ook vermeld dat Kozakken Boys zeven wisselspelers had, waaronder [A] voormeld.
[scheidsrechter] heeft dienaangaande het volgende verklaard:
“In de 12e minuut vond er een wissel bij Kozakken Boys plaats, waarbij [B] met rugnummer 12
vervangen werd door [A] met rugnummer 26. In de rust werden wij door de teammanager van
Kozakken Boys geïnformeerd dat hij vergeten was [A] met rugnummer 26 op het
wedstrijdformulier te zetten. Op de bijlage is ook inderdaad te zien dat [A] niet opgevoerd was als
wisselspeler. Ik heb de teammanager toestemming gegeven [A] aan het wedstrijdformulier toe te
voegen, zodat ik in elk geval wist om welke speler het ging. Bovendien heb ik hem geïnformeerd
dat ik dit voorval zou rapporteren aan de bond.”
2.4. Op basis van voormelde uitslag (2-1 winst voor Kozakken Boys) gaat Kozakken Boys door naar de
achtste finales van voormelde Bekercompetitie.
2.5. Bij e-mailbericht van 29 oktober 2015 heeft [C] , wedstrijdcoördinator bij HBS, het volgende aan
de wedstrijdorganisatie en de aanklager betaald voetbal van de KNVB gemeld:
“Aangaande de wedstrijd HBS – Kozakken Boys ( 1279 ) dd 29-10-2015 wenst HBS protest aan te
tekenen tegen het opstellen van een niet speelgerechtigde speler door Kozakken Boys.
Feitelijkheden:
- Wedstrijdformulier-1 ( digitaal ) vooraf door beide clubs ingevuld
- Wedstrijdformulier -1 vooraf aan scheidsrechter en tegenstander Kozakken Boys overhandigd
- Door Kozakken Boys wissel ingebracht in de 1e helft die niet op het wedstrijdformulier voorkwam
- Door teammanager HBS onmiddellijk ( op het veld ) de 4e official daarvan in kennis gesteld
- Kozakken Boys heeft in de rust het wedstrijdformulier aangepast
- De betreffende functionaris is aangegeven dat niet te mogen doen door coördinator [D] en de
aanwezige KNVB official [E]
- Daarvan is de wedstrijd coördinator , zich buiten bevindend, op de hoogte gebracht
- Bij het afronden van het wedstrijdformulier is nogmaals de scheidsrechter en 4e official op deze
omissie attent gemaakt
(…)
Gaarne ziet HBS dat de reglementen van de BV organisatie , die daarin voorzien , nageleefd
worden. Zo nodig door tuchtrechtelijke behandeling.”
2.6. Bij brief van 29 oktober 2015 heeft de aanklager betaald voetbal aan Kozakken Boys in het kader
van een vooronderzoek een drietal vragen voorgelegd, waaronder de vraag waarom [A] niet
voorafgaand aan de wedstrijd op het wedstrijdformulier is vermeld. Daarbij verzoekt de aanklager
betaald voetbal tevens om in te gaan op regel 3 van de Spelregels veldvoetbal.
2.7. In reactie daarop heeft de gemachtigde van Kozakken Boys bij brief van 2 novem-ber 2015 aan
de KNVB meegedeeld dat de wedstrijdsecretaris van Kozakken Boys - de heer [F] - [A] abusievelijk
niet op het wedstrijdformulier heeft vermeld. Ter toe-lichting is hierbij het volgende vermeld:
“De heer [F] voert als verontschuldiging aan dat hij bij het invullen van het wedstrijdformulier voor reguliere competitiewedstrijden gewend was om de namen van de betreffende
spelers via de computer ‘aan te vinken’. In het kader van de KNVB Beker-competitie moest de heer
[F] de namen van de veld- en wisselspelers zelf op het wedstrijdformulier invullen en daarbij heeft
hij nagelaten de naam van wisselspeler [A] in te tikken. [A] maakte namelijk wel degelijk deel uit

van de wedstrijdselectie. Hij heeft als wisselspeler deelgenomen aan de warming up en nam voor
aanvang van de wedstrijd plaats in de dug-out.
De heer [F] heeft van zijn nalatigheid in de rust melding gemaakt hij het bestuur van
HBS en die stelde de wedstrijdsecretaris in staat om het wedstrijdformulier aan te vullen met de
naam van [A] . Dat heeft de heer [F] direct gedaan door gebruikmaking van een computer van
HBS. (Eerst toen raakte ook HBS met het ontbreken van de naam van [A] op het wedstrijdformulier
bekend en niet al in de eerste helft, zoals in het pro-test door HBS wordt gesteld.) Direct daarna is
de heer [F] naar de kleedkamer van de scheidsrechter gegaan om de arbiter van de nalatigheid in
kennis te stellen. De scheids-rechter nam er kennis van en stemde erin toe dat [A] alsnog aan het
wedstrijdformulier was toegevoegd. Na afloop van de wedstrijd heeft de scheidsrechter het
aangepaste wed-strijdformulier (voor akkoord) getekend.”
Verder is namens de Kozakken Boys aangevoerd dat voor elke uitwedstrijd een kleurenprint wordt
gemaakt van de opstelling, waarop ook de wisselspelers worden vermeld, en dat deze
kleurenprint in 50-voud wordt meegenomen om vervolgens in de bestuurskamer en de pers-ruimte
gelegd te worden. Ook de 4e official ontvangt een kleurenprint, aldus de gemachtig-de, zodat ook
de arbitrage tijdig op de hoogte is van de identiteit van de spelers. Op de kleurenprint die is
gemaakt ten behoeve van deze wedstrijd is de naam van [A] ook vermeld. Verder worden de
opstellingen van beide elftallen, inclusief de wisselspelers, via internet verspreid.
De gemachtigde van Kozakken Boys heeft voorts verklaard dat de feitelijke lezing van de
scheidsrechter juist is.
Onder verwijzing naar artikel 5 van het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal (verder: RWBV) is
namens Kozakken Boys aangegeven dat de stelling van HBS, dat [A] niet speelgerechtigd zou zijn,
onjuist is. Hiertoe is erop gewezen dat [A] aan alle voorwaar-den, genoemd in dit artikel, voldoet.
Verder is in dit verband gesteld dat uitdrukkelijk niet als voorwaarde is vermeld dat de betreffende
(wissel)speler op het wedstrijdformulier moet worden vermeld.
2.8. Bij brief van 4 november 2015 heeft de aanklager betaald voetbal aan de Regle-mentscommissie
gevraagd hoe artikel 10 van het Bekerreglement geïnterpreteerd moet worden ten aanzien van de
term speelgerechtigdheid.
2.9. Op 16 november 2015 heeft de Reglementscommissie van de KNVB de volgende uitspraak
gedaan:
“De term speelgerechtigdheid als bedoeld in artikel 10 van het Reglement voor het toernooi om de
KNVB beker voor het seizoen 2015/’16 moet worden uitgelegd als speelgerechtigd-heid zoals
bedoeld in artikel 7 en 5 van het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal als-mede op de situatie
als bedoeld in regel 3 van de Spelregels veldvoetbal onder het hoofd-stuk “Alle wedstrijden” c.q.
artikel 11 van het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal, te weten de situatie waarin de naam
van een speler niet voor aanvang van de wedstrijd aan de scheidsrechter is opgegeven.”
2.10. Bij brief van 18 november 2015 heeft de aanklager betaald voetbal van de KNVB aan het
bestuur betaald voetbal meegedeeld dat uit het vooronderzoek, waarbij de aanklager de
Reglementscommissie heeft gevraagd uitspraak te doen omtrent de interpretatie van arti-kel 10
van het Reglement voor het toernooi om de KNVB beker voor het seizoen 2015/
2016, is komen vast te staan dat Kozakken Boys tijdens de op 28 oktober 2015 gespeelde
wedstrijd HBS - Kozakken Boys een niet speelgerechtigde speler ( [A] ) heeft opge-steld. “Gelet op
de omstandigheden waaronder het opstellen van de niet speelgerechtigde speler heeft
plaatsgevonden, is de aanklager niet voornemens tuchtrechtelijke maatregelen te nemen tegen
Kozakken Boys.”, aldus de aanklager betaald voetbal.
2.11. Bij brief van eveneens 18 november 2015 heeft het bestuur betaald voetbal van de KNVB aan
Kozakken Boys het volgende meegedeeld:

“Uit artikel 10 van het Reglement voor het toernooi om de KNVB beker voor het seizoen
2015/’16 volgt dat indien de aanklager vaststelt dat een niet speelgerechtigde speler aan een
wedstrijd in het toernooi om de KNVB beker heeft deelgenomen vóór de eerstvolgende wedstrijd
van de betreffende club in het toernooi om de KNVB beker, het bestuur betaald voetbal de eerder
gespeelde wedstrijd ongeldig verklaart en dat de betreffende club deze wedstrijd automatisch
heeft verloren.
Gelet op het feit dat aan deze voorwaarden is voldaan, verklaart het bestuur betaald voetbal, op
grond van artikel 10 van het Reglement voor het toernooi om de KNVB voor het seizoen 2015/’16,
de op 28 oktober 2015 gespeelde wedstrijd HBS - Kozakken Boys ongeldig. Ko-zakken Boys heeft
deze wedstrijd automatisch verloren.
Vorengaande betekent dat uw club is uitgeschakeld voor het toernooi om de KNVB beker voor het
seizoen 2015/’16.”
2.12. Bij brief van 20 november 2015 heeft Kozakken Boys aan het bestuur betaald voet-bal van de
KNVB meegedeeld dat er sprake is van een ‘evidente reglementaire misslag’. Hiertoe heeft
Kozakken Boys - kort samengevat - gesteld dat de vaststelling dat [A] niet speelgerechtigd was
reglementair onhoudbaar is, waarmee het besluit van het bestuur be-taald voetbal vernietigbaar
is wegens strijd met de reglementen en/of in strijd met de rede-lijkheid en billijkheid is. Verder is in
deze brief vermeld dat [A] voldeed aan alle voor-waarden, genoemd in artikel 5 RWBV. Hieraan is
het volgende toegevoegd:
“In dit artikel is uitdrukkelijk niet als voorwaarde opgenomen dat [A] ‘voor aanvang van de
wedstrijd aan de scheidsrechter moet zijn opgegeven’. Zou dat een aanvullende voorwaarde zijn
dan had dat met het oog op de kenbaarheid voor clubs en spelers expliciet in dit artikel moeten
zijn opgenomen. Het is in strijd met de redelijkheid en billijkheid om aan dit artikel via de
achterdeur een nieuwe voorwaarde aan toe te voegen.
De aanklager deed niettemin een poging en wendde zich tot de Reglementscommissie met de
vraag of de eis van speelgerechtigdheid ook zou zien (in een meer taalkundige uitleg van het
begrip) op de situatie als bedoeld in regel 3 van de Spelregels onder het kopje “Alle wedstrijden”
(c.q. artikel 11 RWBV). Met deze vraag gaat de aanklager volledig voorbij aan de structuur van de
KNVB reglementen en de beslissende rol die daarin is toebedeeld aan de scheidsrechter bij
toepassing van de Spelregels. Die beslissende rol is verankerd in regel 5 van de Spelregels: “Elke
wedstrijd staat onder leiding van een scheidsrechter, die het volledige gezag heeft om de spelregels toe
te passen met betrekking tot de wedstrijd waarvoor hij is aangesteld.” en “De beslissingen van de
scheidsrechter (...) zijn bindend.” Uit het dossier had de aanklager moeten afleiden dat de
scheidsrechter bij deze wedstrijd tijdens de rust van de wedstrijd de teammanager van Kozakken
Boys toestemming heeft gegeven “[A] aan het wedstrijdformulier toe te voegen” en dat de
scheidsrechter het wedstrijdformulier met speler [A] aanduidt als “het definitieve
wedstrijdformulier”. Het is de scheidsrechter en niet de aanklager (of de Reglementscommissie) die
de Spelregels toepast en daarover bindende beslissingen neemt. Dat heeft de scheidsrechter in
deze op een correcte manier gedaan.
Door zich niettemin tot de Reglementscommissie te wenden heeft de aanklager de regle-menten
van de KNVB op onjuiste wijze toegepast.
Daarnaast is de uitleg van regel 3 van de Spelregels door de Reglementscommissie niet alleen
onjuist, maar ook in strijd met de gangbare praktijk bij voetbalwedstrijden en met door de KNVB
verspreide publicaties over wisselspelers. Volgens de Reglementscommis-sie “is ieder lid dat
voldoet aan de in artikel 5 RWBV gestelde voorwaarden speelgerech-tigd” en is hij van oordeel
“dat de term speelgerechtigdheid in het Bekerreglement ziet op de voorwaarden als genoemd in
artikel 5 RWBV.” Deze redenering is juist en hieruit volgt dat [A] speelgerechtigd was.
De Reglementscommissie gaat vervolgens in de fout door te oordelen dat de term speelge-

rechtigdheid ook van toepassing is op “de situatie waarin de naam van een speler niet voor
aanvang van de wedstrijd aan de scheidsrechter is opgegeven. De Spelregels (en daarmee dus
ook regel 3) zijn van toepassing op het voetbalspel in het algemeen, dus op zowel het amateurals het betaald voetbal. In het amateurvoetbal wordt regel 3 van de Spelregels evenwel op geheel
andere wijze toegepast dan in het betaald voetbal. In het amateurvoetbal (HBS en Kozakken Boys
ressorteren onder de afdeling Amateurvoetbal) zijn zelfs spelers die vooraf niet op het
wedstrijdformulier zijn vermeld wel gerechtigd als wisselspeler deel te nemen aan de wedstrijd. De
scheidsrechter moet dan na afloop van de wedstrijd de naam van de ingevallen wisselspeler
alsnog op het wedstrijdformulier vermelden (na controle van de spelerspas). Voor het arbitrale
team bij de wedstrijd HBS-Kozakken Boys was de toe-voeging van de naam van de wisselspeler
aan het wedstrijdformulier dan ook in lijn met de gangbare praktijk en daarom werd daaraan de
door de scheidsrechter zijn goedkeuring ver-leend. De algemene uitleg van regel 3 van de
Spelregels door de Reglementscommissie is daarom onjuist en verdraagt zich niet met de in het
amateurvoetbal gangbare praktijk. Deze uitspraak van de Reglementscommissie zal er in de
praktijk bovendien toe leiden dat het wedstrijdformulier minutieus door elke verliezende partij zal
worden nagetrokken op het ontdekken van een niet-speelgerechtigde speler en zal de deur
openzetten naar een golf aan tucht- en rechtszaken.”
2.13. De KNVB heeft bij brief van 23 november 2015 aan Kozakken Boys meegedeeld dat een
uitspraak van de Reglementscommissie bindend is voor alle leden van de KNVB en dat niet kan
worden gesteld dat het besluit van het bestuur betaald voetbal in de huidige omstandigheden
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Gelet hierop zal het
bestuur betaald voetbal het besluit niet intrekken.
3. Het geschil
3.1. Kozakken Boys vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, om het besluit van het Bestuur
Betaald Voetbal van 18 november 2015, waarbij de op 28 oktober 2015 gespeelde wedstrijd HBS
– Kozakken Boys ongeldig is verklaard en waarbij Kozakken Boys automa-tisch als verliezer is
aangemerkt, te schorsen en om de KNVB te bevelen om Kozakken Boys toe te laten en toegelaten
te houden tot de competitie om de KNVB-beker 2015/2016 en te bepalen dat deze schorsing van
het besluit zal gelden voor de periode totdat in de reeds aanhangig gemaakte bodemprocedure
onherroepelijk is beslist over de vernietiging van het genoemde besluit van het Bestuur Betaald
Voetbal, met veroordeling van de KNVB in de kosten van deze procedure en in de nakosten.
3.2. De KNVB voert verweer.
3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1. Bij de beoordeling van het geschil gaat de voorzieningenrechter uit van het volgende.
4.2. Artikel 10 (‘Opstellen van een niet speelgerechtigde speler’) van het ‘Reglement voor het toernooi
om de KNVB beker seizoen 2015/’16’ - verder: het Bekerreglement - luidt als volgt:
“Indien de aanklager vóór de eerstvolgende wedstrijd van de betreffende club in het toer-nooi om
de KNVB beker vaststelt dat een niet speelgerechtigde speler aan een wedstrijd in het toernooi
om de KNVB beker heeft deelgenomen, verklaart het bestuur betaald voetbal de eerder gespeelde
wedstrijd ongeldig en heeft de club, waarvoor de niet speelgerechtigde speler is uitgekomen de
desbetreffende wedstrijd automatisch verloren.
Indien de aanklager nádat de eerstvolgende wedstrijd is gespeeld van de betreffende club in het

toernooi om de KNVB beker, vaststelt dat een niet speelgerechtigde speler aan een wed-strijd in
het toernooi om de KNVB beker heeft deelgenomen, zal in afwijking van het ge-stelde in artikel 7
van het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal de wedstrijd niet meer worden overgespeeld of
ongeldig worden verklaard. De club die de niet speelgerechtigde speler heeft opgesteld wordt
ongeacht het resultaat van de desbetreffende wedstrijd, uitge-sloten van verdere deelname. De
tegenstander in de desbetreffende wedstrijd zal alsdan worden aangemerkt als winnaar van deze
wedstrijd.
Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de bevoegdheden van de aanklager ingevolge het
Reglement Tuchtrechtspraak Betaald Voetbal.”
Artikel 47 van het Bekerreglement luidt als volgt:
“Voor zover in dit reglement niet anders is bepaald en voor zover van toepassing, gelden de
betreffende bepalingen uit de reglementen van de KNVB (zoals opgenomen in de reglementenbundel van de KNVB) en de Spelregels veldvoetbal.”

Artikel 50 van het Bekerreglement luidt als volgt:
“In gevallen waarin niet is voorzien of waarin op grond van bijzondere omstandigheden
naar de mening van het bestuur betaald voetbal afwijking noodzakelijk is, beslist het bestuur
betaald voetbal.”
Artikel 5 van het RWBV (‘Voorwaarden deelneming door spelers’) - voor zover hier van belang luidt als volgt:
1. Aan door het bestuur betaald voetbal uitgeschreven of goedgekeurde wedstrijden kan slechts
worden deelgenomen door de speler, die:
a. lid is van de KNVB en ten minste zestien jaar is, behoudens het bepaalde in het Regle-ment
Landelijke Jeugdcompetities;
b. voldaan heeft of ten aanzien van wie voldaan is aan wettelijke eisen, waaronder de eisen met
betrekking tot de tewerkstellingsvergunning;
c. met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van het Algemeen Reglement speelge-rechtigd is
voor de desbetreffende betaaldvoetbalorganisatie en wiens speelgerechtigdheid niet als gevolg
van een opgelegde straf of om een andere reden is opgeschort;
d. medisch is goedgekeurd door een door de KNVB erkende instantie;
e. van het bestuur betaald voetbal een verklaring van geen bezwaar heeft gekregen nadat hij aan
een of meer wedstrijden onder goedkeuring van een bij de FIFA aangesloten buiten-landse bond
heeft deelgenomen;
f. voor zover hij contractspeler is, voldoet aan de op hem van toepassing zijnde bepalingen
van het Reglement Betaald Voetbal of enig ander reglement de sectie betaald voetbal betreffende.
2. Een speler kan deelnemen aan wedstrijden van de betaaldvoetbalorganisatie van zijn keuze,
indien hij
a. gedurende de laatste drie jaar niet heeft deelgenomen aan wedstrijden, genoemd in artikel 2
van dit reglement;
b. niet is ontzet uit zijn lidmaatschap, niet is geschorst als lid van de KNVB en niet is uitge-sloten
van het deelnemen aan wedstrijden;
c. voor de aanvang het seizoen heeft gekozen voor deelneming aan de competities van de sectie
betaald voetbal. Een speler die uitkomt in de competitie van de sectie amateurvoetbal mag,
zonder voorafgaande toestemming van het bestuur betaald voetbal, ook voor zijn ver-eniging
uitkomen in een competitie van de sectie betaald voetbal, indien de desbetreffende
speler voldoet aan de overige voorwaarden voor deelneming aan wedstrijden en wordt vol-daan

aan het bepaalde in artikel 8 van het Algemeen Reglement.”
Artikel 7 van het RWBV (‘Niet speelgerechtigde speler’) - voor zover hier van belang - luidt als
volgt:
“1. Ieder lid dat voldoet aan de in artikel 5 van dit reglement gestelde voorwaarden is
speelgerechtigd.
2. a. Indien een belanghebbende betaaldvoetbalorganisatie meent dat een speler aan een
wedstrijd heeft deelgenomen die niet speelgerechtigd was, kan die betaaldvoetbalorgani-satie ter
zake aangifte doen bij het bevoegde tuchtrechtelijk orgaan.
b. Bovendien kan de betaaldvoetbalorganisatie het bestuur betaald voetbal verzoeken de
wedstrijd opnieuw te doen vaststellen.
3. Een aangifte of verzoek, hiervoor genoemd in lid 2, dient schriftelijk binnen acht dagen nadat de
desbetreffende betaaldvoetbalorganisatie kennis heeft genomen dan wel redelijker-wijs kennis
heeft kunnen nemen van het deelnemen van een niet speelgerechtigde speler, bij het genoemde
orgaan te zijn ingediend onder opgave van de naam, althans van een zo duidelijk mogelijke
omschrijving van de desbetreffende speler.
4. a. Indien uit het door de aanklager betaald voetbal ingestelde onderzoek blijkt dat een niet
speelgerechtigde speler aan de wedstrijd heeft deelgenomen, kan de aanklager betaald voetbal
de zaak (doen) behandelen conform de bepalingen van het Reglement Tuchtrecht-spraak Betaald
Voetbal.
b. In het hiervoor onder a genoemde geval, kan het bestuur betaald voetbal de wedstrijd ongeldig verklaren, indien daarom wordt verzocht. Het bestuur betaald voetbal bepaalt of de
wedstrijd zal worden overgespeeld.”
Artikel 11 van het RWBV (‘Wedstrijdformulier’) - voor zover hier van belang - luidt als volgt:
“1. a. De thuisspelende betaaldvoetbalorganisatie draagt zorg voor de aanwezigheid van een
door het bestuur betaald voetbal vastgesteld wedstrijdformulier (papier of digitaal).
b. Indien geen wedstrijdformulier (papier of digitaal) voorhanden is, overhandigen de beide
aanvoerders dan wel de teammanagers ten minste vijftien minuten voor aanvang van de wedstrijd
een schriftelijke opgave met de gegevens, genoemd in lid 2 van dit artikel aan de scheidsrechter of
laten zij deze opgave overhandigen.
2. a. De aanvoerder dan wel de teammanager van een elftal dient het wedstrijdformulier (papier of
digitaal) te voorzien van:
- (voor)namen, voorletters en rugnummers van de basisspelers;
- (voor)namen, voorletters en rugnummers van de maximaal zeven mogelijke invallers;
(…)
c. De aanvoerder dan wel de teammanager van een elftal dient het wedstrijdformulier ten minste
vijftien minuten voor aanvang van de wedstrijd aan de scheidsrechter te overhan-digen of te doen
overhandigen. In geval van een papieren wedstrijdformulier dient het wedstrijdformulier
ondertekend te worden door de aanvoerder dan wel de teammanager van beide elftallen.
3. Na afloop van de wedstrijd vermeldt de scheidsrechter op het wedstrijdformulier de volgende
gegevens:
a. de uitslag van de wedstrijd dan wel de reden van het niet uitspelen van de wedstrijd;
b. de namen van degenen, die zijn vervangen, en de namen van hun vervangers;
(…)
5. Nadat alle gegevens op het wedstrijdformulier zijn vermeld, wordt dit voor juist (digi-taal)
ondertekend door de scheidsrechter. Vervolgens ontvangen beide betaaldvoetbal-organisaties een
afschrift hiervan.
(…)”

In de ‘Spelregels veldvoetbal’ is onder ‘Regel 3 Het aantal spelers’ onder meer het volgende
vermeld:
“Bij alle wedstrijden moeten de namen van de wisselspelers voor aanvang van de wedstrijd aan
de scheidsrechter worden opgegeven. Elke wisselspeler wiens naam op dit tijdstip niet is
opgegeven aan de scheidsrechter, mag niet deelnemen aan de wedstrijd.”
Onder ‘Regel 5 De scheidsrechter’ van de ‘Spelregels veldvoetbal’ is onder meer vermeld:
“Elke wedstrijd staat onder leiding van een scheidsrechter, die het volledige gezag heeft om de
spelregels toe te passen met betrekking tot de wedstrijd waarvoor hij is aangesteld.”
Artikel 33 van de Statuten van de KNVB (‘Taken reglementscommissie’) luidt - voor zover hier van
belang - als volgt:
1. De reglementscommissie heeft tot taak het adviseren over aangelegenheden de Statuten,
reglementen of andere regelingen en besluiten van algemene strekking betreffende.
2. a. 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.
(…)
4. De uitspraken van de reglementscommissie naar aanleiding van een verzoek als bedoeld in lid 2
onder a zijn voor alle leden bindend, met dien verstande dat een latere uitspraak van de
reglementscommissie een eerdere uitspraak van een rechtsprekend orgaan van de KNVB niet kan
aantasten.”
4.3. Kozakken Boys heeft aan haar vordering ten grondslag gelegd dat het besluit van het Bestuur
Betaald Voetbal niet op de reglementair voorgeschreven wijze tot stand is ge-komen en daarom
op grond van artikel 2:15 lid 1 onder b en c BW vernietigbaar is. Verder is er naar de mening van
Kozakken Boys sprake van een onjuiste en onreglementaire be-handeling van de klacht van HBS.
Ook is er gehandeld in strijd met de Statuten en de Spel-regels en moet worden geconcludeerd
dat de uitspraak van de Reglementscommissie in strijd is met de statuten en reglementen. Ten
slotte is de uitspraak van de Reglementscom-missie onbegrijpelijk en onjuist en is Kozakken Boys
een (eerlijk) tuchtproces is onthouden.
4.4. Van de zijde van de KNVB is als verweer het volgende aangevoerd. Door zich in te schrijven voor
het Bekertoernooi heeft Kozakken Boys zich akkoord verklaard met de voor-waarden zoals
vermeld in het Bekerreglement en het zogenoemde Handboek. Voorts heeft de gemachtigde van
de KNVB gewezen op het ook aan Kozakken Boys verstuurde e-mail-bericht van 20 oktober 2015,
waarin onder meer is vermeld dat het Wedstrijdformulier Be-taald Voetbal moet worden gebruikt
en dat alle teams ervoor dienen te zorgen dat zij alle be-nodigde gegevens, die noodzakelijk zijn
om het wedstrijdformulier in te vullen, waaronder relatienummers van spelers, trainers en
begeleiders, meenemen naar de wedstrijd.
Onder verwijzing naar voormelde uitspraak van de Reglementscommissie heeft de KNVB
vervolgens gesteld dat het opgeven van de namen van alle basisspelers en wisselspelers een
voorwaarde is voor deelneming door spelers aan de wedstrijd en dat wanneer niet aan deze
voorwaarde is voldaan, de desbetreffende speler niet aan de wedstrijd mag deelnemen. Hier-uit
volgt derhalve naar de mening van de KNVB dat [A] in casu niet speelgerechtigd was, zodat het
bestreden besluit op goede gronden is genomen.
4.5. De voorzieningenrechter overweegt in de eerste plaats dat de vraag of het besluit van de KNVB
vernietigbaar is, getoetst dient te worden aan de in artikel 2:15 lid 1 BW op-genomen criteria.
Kozakken Boys heeft verzocht om schorsing van het besluit nu dit in strijd met de reglementen en
de redelijkheid en billijkheid, die door artikel 2:8 BW wordt geëist, is genomen en in een
bodemprocedure geen stand zal houden. De voorzieningen-rechter dient bij een dergelijke

vordering het bestreden besluit marginaal te toetsen, waarbij als toetsingskader geldt of de KNVB
in redelijkheid en naar billijkheid tot het bestreden besluit heeft kunnen komen en het besluit bij
de bodemrechter stand zal houden. De voor-zieningenrechter overweegt als volgt.
4.6. Wat betreft het raadplegen van de Reglementscommissie door de aanklager betaald voetbal is de
voorzieningenrechter van oordeel dat het de aanklager betaald voetbal vrij stond om de
onderhavige vraag ter zake de speelgerechtigdheid van een wisselspeler, die (aanvankelijk) niet
op het wedstrijdformulier stond vermeld, aan de Reglementscommissie voor te leggen. Niet wordt
ingezien op grond waarvan de Reglementscommissie, alvorens een uitspraak te doen, Kozakken
Boys - nader - in de gelegenheid had moeten stellen om haar zienswijze kenbaar te maken. Artikel
33 van de Statuten biedt in dezen in elk geval geen steun aan de stelling van Kozakken Boys,
zodat deze stelling verworpen dient te worden.
4.7. Gelet op het bepaalde in artikel 10 van het Bekerreglement, meer specifiek de daarin genoemde
sanctie op de deelname aan een wedstrijd van een niet speelgerechtigde speler, is de
voorzieningenrechter van oordeel dat er geen enkele onduidelijkheid mag bestaan omtrent de
uitleg van dit artikel.
4.8. De voorzieningenrechter stelt vast dat de KNVB, in navolging van de uitspraak van de
Reglementscommissie, van mening is dat [A] niet speelgerechtigd was op grond van het bepaalde
in artikel 11 van het RWBV en regel 3 van de Spelregels veldvoetbal. De KNVB heeft zich hierbij op
het standpunt gesteld dat het voorafgaand aan de wedstrijd aan de scheidsrechter doorgeven
van alle basisspelers en wisselspelers door middel van het ver-melden van alle namen van de
(wissel-)spelers op het wedstrijdformulier een voorwaarde is als bedoeld in artikel 5 van het
RWBV. Dit oordeel is zonder nadere toelichting, die ont-breekt, echter onbegrijpelijk. Of een speler
speelgerechtigd is, wordt bepaald in artikel 7 van het RWBV. Ingevolge lid 1 van dit artikel is een
speler speelgerechtigd als voldaan wordt aan de in artikel 5 van het RWBV genoemde
voorwaarden. De voorwaarden in artikel 5 lijken limitatief en een opgave van de (wissel-)spelers
voorafgaand aan de wedstrijd aan de scheidsrechter wordt niet als zodanig als voorwaarde
vermeld. Indien vermelding op het wedstrijdformulier, althans een opgave aan de scheidsrechter
voorafgaand aan de wedstrijd een voorwaarde is, dan valt niet in te zien waarom dit niet expliciet
in artikel 5 van het RWBV is opgenomen. De opgenomen voorwaarden laten ook geen ruimte voor
een nadere invulling.
In dit kader wordt er voorts op gewezen dat een verwijzing naar artikel 11 van het RWBV of
voornoemde spelregel 3 ook niet is opgenomen in de voorwaarden van artikel 5 van het RWBV en
evenmin wordt hiernaar in artikel 7 van het RWBV verwezen. De wijze waarop het Bekerreglement
in combinatie met het RWBV is geredigeerd pleit ook niet voor de uit-leg van de
Reglementscommissie en de KNVB. Voor de vraag of een speler (niet) speel-gerechtigd is, wordt in
artikel 7 van het RWBV immers alleen verwezen naar artikel 5 van het RWBV en in artikel 5 staat
geen vermelding naar andere artikelen of reglementen. Aan artikel 11 van het RWBV of spelregel 3
wordt dan niet meer toegekomen, althans niet voor de vaststelling of een speler speelgerechtigd
is.
4.9. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter moet de onderhavige admini-stratieve
omissie aan de zijde van Kozakken Boys tot een andere categorie van ‘fouten’ wor-den gerekend
dan overtreding van de in artikel 5 van het RWBV genoemde voorwaarden voor deelneming aan
een wedstrijd door spelers. In dit verband wijst de voorzieningen-rechter erop dat de in artikel 5
van het RWBV genoemde voorwaarden betrekking hebben op de ‘formele’ speelgerechtigdheid, in
die zin dat de speler lid van de KNVB moet zijn, dat er geen sprake is van een schorsing, dat er in
voorkomende gevallen een tewerkstellings-vergunning is verstrekt en dat de speler medisch is
goedgekeurd. Voldoende is gebleken dat dit bij speler [A] allemaal in orde was en dat hij
speelgerechtigd was als bedoeld in artikel 7 juncto artikel 5 van het RWBV.
4.10. De omissie ter zake het wedstrijdformulier dient naar het oordeel van de voorzie-ningenrechter
als een administratief verzuim te worden aangemerkt. De voorzieningenrech-ter zoekt hierbij

aansluiting bij de (als productie 9F overgelegde) ‘Handleiding tuchtzaken amateurvoetbal - seizoen
2015/’16’ waarin het “niet volledig of onjuist invullen wedstrijd-formulier” als een administratief
verzuim wordt aangemerkt, waarop een boete van € 8,80 staat.
4.11. De Reglementscommissie heeft in haar uitspraak vermeld dat het van belang is dat de
scheidsrechter voor de aanvang van de wedstrijd beschikt over de namen van alle basis-spelers
en wisselspelers. Naar voorlopig oordeel heeft Kozakken Boys voldoende aanneme-lijk gemaakt
dat zij aan deze voorwaarde heeft voldaan. Hiertoe wordt overwogen dat van de zijde van de
KNVB niet is weersproken dat Kozakken Boys de door haar genoemde kleurenprints, met daarop
vermeld de namen van de basisspelers en de wisselspelers, waar-onder ook [A] , heeft
meegenomen en onder meer in de bestuurskamer en de persruimte heeft neergelegd. Voor deze
stelling vindt de voorzieningenrechter steun in de verklaring van de 4e official ( [4e official] ) van
26 november 2015. Dat de precieze inhoud van de kleurenprints hem onbekend is, doet hieraan
niet af. De KNVB heeft evenmin weersproken dat - ook - de naam van [A] voorafgaand aan de
wedstrijd door de stadionspeaker is genoemd. Ook heeft de KNVB niet weersproken dat [A]
meedeed met de warming-up en dat hij vervolgens in de dug-out plaatsnam. Hieruit volgt dat het
evident was dat [A] als (wissel-)speler tot de selectie van Kozakken Boys behoorde.
4.12. Verder overweegt de voorzieningenrechter dat [A] met toestemming van de scheidsrechter in de
12e minuut van de wedstrijd is ingevallen, dat de scheidsrechter toe-stemming heeft gegeven om
[A] in de rust van de wedstrijd aan het wedstrijdformulier toe te voegen en dat de scheidsrechter
na afloop van de wedstrijd het wedstrijdformulier, met daarop inmiddels de naam van [A] vermeld,
voor akkoord heeft ondertekend en naar de KNVB heeft gestuurd. Niet ten onrechte heeft
Kozakken Boys hierbij nog verwezen naar regel 5 van de ‘Spelregels veldvoetbal’, waarin onder
meer is bepaald dat elke wedstrijd on-der leiding van een scheidsrechter staat, die het volledige
gezag heeft om de spelregels toe te passen met betrekking tot de wedstrijd waarvoor hij is
aangesteld, als ook dat de beslissin-gen van de scheidsrechter betreffende spelaangelegenheden
bindend zijn. Ten slotte wordt er nog op gewezen dat de scheidsrechter (kennelijk) ook geen
aanleiding heeft gezien om direct na het invallen van [A] , dan wel aan het begin van de tweede
helft maatregelen te nemen. Hierbij kan gedacht worden aan het stilleggen van de wedstrijd
teneinde opheldering te verkrijgen en/of om Kozakken Boys in de gelegenheid te stellen een
andere wisselspeler in het veld te brengen, dan wel om de wedstrijd te staken.
4.13. Ten slotte heeft de KNVB geen overtuigende verklaring gegeven voor haar beslis-sing om de
wedstrijd HBS - Kozakken Boys ongeldig te verklaren, terwijl bij brief van (eveneens) 18 november
2015 door de aanklager betaald voetbal wordt gesteld dat hij, gelet op de omstandigheden
waaronder [A] is ingevallen, niet voornemens is om tuchtrechte-lijke maatregelen te nemen tegen
Kozakken Boys.
4.14. Gelet op de aard van de onderhavige kort gedingprocedure komt de voorzieningen-rechter niet
toe aan nadere bewijslevering ten aanzien van de verklaringen van zowel de scheidsrechter, als
de 4e official als de teammanager van HBS.
4.15. Op grond van al het voorgaande wordt geoordeeld dat het niet vermelden van
[A] op het wedstrijdformulier redelijkerwijs niet tot de conclusie kan leiden dat hij niet
speelgerechtigd was. Dat leidt er vervolgens toe dat voldoende aannemelijk is geworden dat de
bodemrechter tot het oordeel zal komen dat de KNVB de wedstrijd ten onrechte ongeldig heeft
verklaard. De vordering van Kozakken Boys komt derhalve voor toewijzing in aan-merking, met
dien verstande dat de vordering om Kozakken Boys toegelaten te houden tot de Bekercompetitie
zal worden afgewezen, nu dat deel van de vordering te onbepaald is.
4.16. De KNVB zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden ver-oordeeld. De
kosten aan de zijde van Kozakken Boys worden begroot op:
- griffierecht € 613,00

- salaris advocaat € 816,00
Totaal € 1.429,00
De gevorderde nakosten zullen op de in het dictum weergegeven wijze worden toegewezen.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. schorst het besluit van de KNVB van 18 november 2015, waarbij de gespeelde wedstrijd HBS Kozakken Boys ongeldig is verklaard en waarbij is bepaald dat Kozakken Boys deze wedstrijd
heeft verloren;
5.2. beveelt de KNVB om Kozakken Boys toe te laten tot de Bekercompetitie 2015/2016;
5.3. bepaalt dat deze schorsing van het besluit zal gelden voor de periode totdat in de reeds
aanhangig gemaakte bodemprocedure onherroepelijk is beslist over de vernietiging van het
besluit van de KNVB van 18 november 2015;
5.4. veroordeelt de KNVB in de proceskosten, aan de zijde van Kozakken Boys tot op heden begroot
op € 1.429,00;
5.5. veroordeelt de KNVB, onder de voorwaarde dat zij niet binnen 14 dagen na aan-schrijving door
Kozakken Boys volledig aan dit vonnis voldoet, in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op:
- € 131,00 aan salaris advocaat,
- te vermeerderen, indien betekening van het vonnis heeft plaatsgevonden, met een bedrag van €
68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van het vonnis;
5.6. verklaart dit vonnis in zoverre uitvoerbaar bij voorraad;
5.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. L. Jongen en in het openbaar uitgesproken op
4 december 2015.1
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Bijzondere kenmerken Kort geding
Inhoudsindicatie
De KNVB mocht de licentie van de Eredivisie van FC Twente intrekken. Dat heeft
de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland vrijdag beslist. FC
Twente vocht de intrekking van de licentie aan in een kort geding.
In december 2015 heeft de KNVB een besluit genomen tot voorwaardelijke
intrekking van de licentie van de Eredivisie. Tussen de KNVB en FC Twente zijn
vervolgens afspraken gemaakt over nader onderzoek. De club dacht dat zij niet
gestraft zou worden als zij misstanden uit het verleden voor 1 mei 2016 zou
melden. Volgens de rechter had FC Twente het Decemberbesluit niet als een
vrijbrief mogen opvatten. De licentiecommissie mocht consequenties verbinden aan
de uitkomsten van het onderzoek.
Volgens FC Twente mag de KNVB als straf een club niet terugzetten naar de
Jupiler League. De rechter oordeelt dat de KNVB dat in dit geval wel mag doen.
De KNVB vindt de intrekking van de licentie voor de Eredivisie een passende
straf, maar het zou ook het faillissement van FC Twente kunnen betekenen. De
KNVB heeft daarom besloten de club terug te zetten naar de Jupiler League. De
KNVB heeft bij haar beslissing rekening gehouden met de inspanningen van FC
Twente voor een nieuwe toekomst en de belangen van de medewerkers, financiers
en supporters. De rechter oordeelt dat de KNVB in redelijkheid tot deze
maatregel heeft kunnen komen.
De KNVB stelde ter zitting dat FC Twente niet ontvankelijk in haar vordering
verklaard moet worden omdat zij eerst de procedure bij de beroepscommissie
moet afwachten voordat zij bij de voorzieningenrechter aanklopt. De rechter
oordeelt dat FC Twente wel ontvankelijk is omdat er een spoedeisend belang is.
Wetsverwijzingen

Burgerlijk Wetboek Boek 2
Burgerlijk Wetboek Boek 2 8
Burgerlijk Wetboek Boek 2 15

Vindplaatsen

Rechtspraak.nl
AR 2016/1657
AR 2016/2168
JONDR 2016/801
JIN 2016/132 met annotatie van M.C. Schepel
TvS&R 2016, afl. 3-4, p. 86

Uitspraak

vonnis
RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND
Civiel recht
handelskamer

locatie Utrecht

zaaknummer / rolnummer: C/16/415782 / KG ZA 16-381

Vonnis in kort geding van 10 juni 2016

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
FC TWENTE ‘65 B.V.,
gevestigd te Enschede,
eiseres,
advocaten: mrs. C.A. Segaar en T.A. Wilms,

tegen

de vereniging
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND,
gevestigd te Zeist,
gedaagde,
advocaat: mr. H.J.A. Knijff.

Partijen zullen hierna FC Twente en de KNVB genoemd worden.

1 De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
-

de
de
de
de
de

dagvaarding van 24 mei 2016 met 14 producties,
brief van 26 mei 2016 van FC Twente met producties 15 tot en met 18,
mondelinge behandeling op 27 mei 2016,
pleitnota van FC Twente,
pleitnota van de KNVB.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten
2.1. FC Twente is een betaaldvoetbalorganisatie (bvo) en lid van de KNVB. Zij neemt op basis van een
daartoe door de KNVB aan haar verstrekte licentie deel aan de door de KNVB georganiseerde
voetbalcompetitie en meer in het bijzonder de Eredivisie.
2.2. De KNVB kent een doorlopend licentiesysteem dat met zich brengt dat een bvo slechts eenmaal
een licentie hoeft aan te vragen en in ieder seizoen van rechtswege is toegelaten tot het betaald
voetbal, behoudens de situatie waarin de toegang tot de competitie wordt ontzegd of de licentie
wordt ingetrokken.
2.3. De licentiecommissie betaald voetbal (hierna: de licentiecommissie) beoordeelt als orgaan van de
KNVB of clubs voldoen aan de licentie-eisen en ziet toe op naleving van de licentie-eisen en
verplichtingen door de clubs/licentiehouders. Zij is onder meer reglementair bevoegd tot opleggen
van sancties voor overtredingen van de reglementen. De bevoegdheden van de licentiecommissie
zijn neergelegd in het Licentiereglement ten behoeve van de sectie betaald voetbal, met
bijbehorende richtlijnen van het bestuur betaald voetbal (hierna: Licentiereglement).
2.4. Het Licentiereglement luidt, voor zover van belang, als volgt:
Artikel 2 - Besluiten
1. De licentiecommissie, in eerste instantie, en de beroepscommissie licentiezaken, in gevallen
waarin beroep mogelijk is, zijn bevoegd tot het nemen van in ieder geval de navolgende besluiten
waaraan een licentieaanvrager/licentiehouder alsdan is gebonden:
a. het verlenen of niet verlenen van een licentie;
(...)
e. het opleggen van een maatregel of sanctie als bedoeld in artikel 11 van dit reglement;
(...)
l. het intrekken van een licentie.
(...)
Artikel 4 - Beroepscommissie licentiezaken en beroep licentiezaken
(…)
10. Voor zover in dit reglement niet anders is bepaald, is van een besluit als genoemd in artikel 2
lid 1 van dit reglement, door degene tegen wie het besluit zich richt, beroep mogelijk bij de
beroepscommissie licentiezaken.
(…)
12. Het beroep dient, schriftelijk gemotiveerd, binnen vijf werkdagen na dagtekening van het
besluit waartegen het beroep is ingesteld, in het bezit te zijn van de beroepscommissie
licentiezaken.
(…)

13. De beroepscommissie licentiezaken stelt alvorens uitspraak te doen het bestuur betaald
voetbal in de gelegenheid om zijn standpunt omtrent het voorliggende beroep e de gronden
waarop het berust, kenbaar te maken.
(…)
14. Door het instellen van beroep wordt de uitvoering van een besluit opgeschort tenzij:
a. de beroepscommissie licentiezaken op zwaarwichtige gronden anders beslist;
(…)
15. De licentieaanvrager/licentiehouder, die een beroepschrift heeft ingesteld is desgevraagd
verplicht alle inlichtingen te verstrekken, die de beroepscommissie licentiezaken noodzakelijk acht
voor de behandeling van het beroepschrift. De beroepscommissie licentiezaken is bevoegd zich
door deskundigen te doen voorlichten.
16. De beroepscommissie licentiezaken beoordeelt het besluit waartegen beroep is aangetekend
uitsluitend naar de stand van zaken ten tijde van het nemen van het desbetreffende besluit,
tenzij:
(…)
b. 1. het besluit betrekking heeft op de intrekking van de betreffende licentie.
De beoordeling zal in deze gevallen geschieden naar de stand van zaken ten tijde van de
behandeling van het beroep.
17. De beroepscommissie licentiezaken doet zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd
uitspraak.
18. Indien en voor zover de beroepscommissie licentiezaken een besluit vernietigt, doet zij
opnieuw recht naar de stand van zaken ten tijde van het nemen van het vernietigde besluit, tenzij
het besluit betrekking heeft op:
b. 2. het intrekken van de licentie.
In deze gevallen zal opnieuw recht worden gedaan naar de stand van zaken ten tijde van
behandeling van het beroep.
De betrokken licentiehouder, noch derden kunnen aan de gehele of gedeeltelijke vernietiging van
het besluit enig recht op schadeloosstelling ontlenen. Indien en voor zover de burgerlijke rechter
een uitspraak van de beroepscommissie licentiezaken vernietigt, zal de beroepscommissie
licentiezaken de zaak met inachtneming van deze uitspraak herbeoordelen.
(…)
Artikel 7 - Aanvraag KNVB licentie
1. De aanvraag voor een KNVB licentie dient uiterlijk op 1 mei voorafgaande aan het seizoen
waarin de aanvrager wil deelnemen aan het betaald voetbal te zijn ingediend. De KNVB licentie
kan alleen worden aangevraagd door rechtspersonen als bedoeld in artikel 6 lid 2 onder a onder 1
en 2 van de Statuten, die overeenkomstig de van toepassing zijnde regelgeving op basis van
sportieve gronden het recht hebben te promoveren vanuit de sectie amateurvoetbal naar de
sectie betaald voetbal. Een KNVB licentie kan slechts ingaan per de eerste dag van een seizoen.
2. Bij de aanvraag dienen de navolgende bescheiden te worden overgelegd:
a. een businessplan dat ten minste een technisch, een commercieel en een financieel deel dient te
omvatten. In het financiële gedeelte dienen in ieder geval opgenomen te zijn:
i. i) de beoogde beginbalanspositie; en
ii) een beoogde sluitende meerjaren exploitatie- en liquiditeitsbegroting.
Het financiële gedeelte van het businessplan dient te zijn voorzien van een onderzoeksrapport
van een accountant (RA of AA met certificerende bevoegdheid overeenkomstig het gestelde in
artikel 2:393 BW).
b. een accommodatiebeschrijving; en

c. een veiligheidsplan.
3. Indien de aanvraag aan de in lid 7 en 2 beschreven vereisten voldoet, wordt de aanvragende
organisatie in een door de licentiecommissie goed te keuren begeleidingstraject opgenomen. Het
bepaalde in artikel 77 lid 5 van dit reglement is op het begeleidingstraject van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande dat het moment waarop wordt beoordeeld of aan de licentie-eisen
is voldaan, in het begeleidingstraject dient te zijn opgenomen. Indien gedurende de periode van
het begeleidingstraject wordt vastgesteld dat de organisatie op de daarin opgenomen
meetpunten niet voldoet aan daarvoor in het begeleidingstraject gestelde vereisten, wordt het
begeleidingstraject zo mogelijk bijgesteld, of anders afgebroken. Geen beroep is mogelijk tegen
een besluit van de licentiecommissie om het begeleidingstraject bij te stellen of af te breken.
4. Het bestuur betaald voetbal is, gehoord de licentiecommissie, bevoegd om de vereisten
genoemd in dit artikel nader in een richtlijn uit te werken.
(…)
Artikel 9 - Verplichtingen licentieaanvrager/licentiehouder
1. Een licentieaanvrager/licentiehouder dient:
a. de KNVB, al dan niet in het kader van een licentieaanvraag, tijdig te voorzien van alle benodigde
informatie en/of documentatie. De licentiecommissie en/of de beroepscommissie licentiezaken
kunnen nader specificeren welke informatie en/of documentatie dient te worden aangeleverd. Elke
gebeurtenis die zich na het overleggen van voornoemde informatie en/of documentatie voordoet
en een significante wijziging betekent, dient onverwijld te worden gemeld en toegelicht;
b. gedurende de looptijd van de licentie, steeds te voldoen aan de licentie-eisen.
2. Een licentieaanvrager/licentiehouder is verplicht bij de licentiecommissie onverwijld melding te
maken van een wijziging van feiten en omstandigheden die van belang (kunnen) zijn voor de
beoordeling of aan de licentie-eisen wordt voldaan. De licentiecommissie kan nader specificeren
ten aanzien van welke feiten en omstandigheden in ieder geval een meldplicht bestaat.
3. De informatie die door een licentieaanvrager/licentiehouder aan de licentiecommissie en/of de
beroepscommissie licentiezaken wordt verstrekt, dient volledig en juist te zijn, zulks te beoordelen
naar de kennis die de licentiehouder had en redelijkerwijs had behoren te hebben op het moment
van verstrekken van de informatie.
(…)
Artikel 11 - maatregelen en sancties
1. Indien een licentieaanvrager/licentiehouder niet, niet adequaat of niet tijdig voldoet aan een
licentie-eis uit categorie B dan wel aan één of meer van de voor hem geldende verplichtingen
krachtens artikel 9 en 10 van dit reglement, is de licentiecommissie onverminderd het bepaalde in
artikel 12 lid 2 van dit reglement en het bepaalde in het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald
Voetbal, bevoegd tot het opleggen van een boete van ten hoogste € 45.250 per overtreding.
(…)
Artikel 12 - Verval KNVB licentie
(…)
2. De licentiecommissie is met inachtneming van het adviesrecht van de centrale spelersraad
krachtens artikel 27 van het Reglement Betaald Voetbal, bevoegd tot intrekking van een licentie
indien een KNVB licentiehouder:
(…)
c. niet of niet tijdig voldoet aan de uit dit reglement voortvloeiende verplichtingen tot het
verstrekken van informatie en gegevens als bedoeld in artikel 9 en/of het verlenen van
medewerking, verstrekken van daartoe benodigde informatie (…).
2.5. Vanaf medio 2015 zijn bij FC Twente nieuwe bestuursleden aangesteld. Onder aanvoering van [A]

(aangesteld op 10 juli 2015), mr. [B] (aangesteld op 25 maart 2016) en interim-directeur [C]
(aangesteld op 11 januari 2016) zijn initiatieven genomen om de organisatie en de cultuur te
herzien. Aanleiding hiervoor vormden bestuurlijke wanordelijkheden binnen FC Twente, waarvoor
zij vanaf 2012 diverse malen door de licentiecommissie is bestraft. De overtredingen van FC
Twente betroffen met name het financiële beleid en het daarmee verband houdende plan van
aanpak.
2.6. De licentiecommissie heeft FC Twente begin 2014 laten weten dat een tussen haar en Doyen
Sports Investment Ltd. (hierna: Doyen) gesloten overeenkomst (ondertekend door FC Twente op
27 december 2013), waarbij Doyen een belang verkreeg met betrekking tot de nog overeen te
komen beëindigingsvergoeding van het spelerscontract van bepaalde spelers van FC Twente in
het geval deze spelers gedurende de looptijd van hun contract worden overgeschreven naar een
andere club, bepalingen kent die strijdig lijken te zijn met het bepaalde in het Reglement Betaald
Voetbal. FC Twente heeft op 25 februari 2014 aan de licentiecommissie in concept een aangepaste
overeenkomst heeft voorgelegd waarmee Doyen akkoord zou gaan. De licentiecommissie heeft
laten weten dat, ervan uitgaande dat er tussen FC Twente en Doyen geen andere afspraken zijn
gemaakt dan in deze overeenkomst vastgelegd, de nieuwe versie van de overeenkomst akkoord
is.
2.7. Naar aanleiding van een publicatie op het internet op 24 november 2015 heeft de
licentiecommissie in de kwestie Doyen kennis genomen van een document, gedateerd 25 februari
2014, getiteld “Additional agreement”. Het betreft een document met aanvullende afspraken
tussen FC Twente en Doyen.
2.8. De licentiecommissie heeft bij brief van 26 november 2015 aan FC Twente gevraagd om uitleg en
volledige duidelijkheid over de tussen FC Twente en Doyen gemaakte afspraken, alsmede over de
mogelijke gebrekkige informatievoorziening hierover. In de brief wordt er op gewezen dat op
grond van artikel 9 lid 2 van het Licentiereglement een licentiehouder een onverwijlde
mededelingsplicht heeft ten aanzien van feiten en omstandigheden die voor de beoordeling of aan
de licentie-eisen is voldaan relevant kunnen zijn. Met deze brief heeft de licentiecommissie verder
aangekondigd dat zij met inachtneming van de reactie van FC Twente een besluit zal nemen over
het al dan niet opleggen van maatregelen en/of sancties aan FC Twente.
2.9. In de brief van 9 december 2015, met bijlagen, heeft FC Twente de KNVB geïnformeerd over de
acties die door FC Twente in gang zijn gezet en een aantal verklaringen overgelegd. FC Twente
geeft aan dat zij niet uitsluit dat de informatie niet volledig is en dat er zich andere zaken hebben
voorgedaan die niet binnen de regels hebben plaatsgevonden.
2.10. Op 10 december 2015 heeft een gesprek plaatsgevonden waarbij vertegenwoordigers van FC
Twente, de gemeente Enschede en de KNVB aanwezig waren. Er is gesproken over de situatie
waarin FC Twente verkeert en over haar verplichtingen uit hoofde van het Licentiereglement.
2.11. De gemeente Enschede is bij het overleg betrokken in verband met de bij FC Twente
voorgenomen herstructureringsoperatie en de mogelijk door de gemeente te verlenen garantie
voor een aan te trekken nieuwe financiering, waarbij de bestaande lening van de gemeente
Enschede van € 17.000.000,- zal worden afgelost uit de onder de garantstelling aan te trekken
nieuwe financiering.
2.12. FC Twente heeft bij brief van 11 december 2015 verwezen naar het overleg. In de brief wordt
vermeld dat het bestuur van FC Twente kan instemmen met een drietal maatregelen die door de
KNVB zijn aangekondigd:
“- Een boete van € 45.250,-;
- Uitsluiting van Europees voetbal voor of binnen een periode van maximaal 3 jaar;
- Het (tijdig) opvolgen van de aanbevelingen uit het rapport van een nog in te stellen onderzoek

in lijn met hetgeen de gemeente Enschede van ons verlangt als onderdeel van de door FC Twente
getekende Heads of Agreement onder punt 15.”
2.13. De KNVB heeft bij brief van 15 december 2015 het volgende aan FC Twente bericht:
“De recente ontwikkelingen met betrekking tot de door FC Twente ’65 B.V. (hierna: FC Twente) en
Doyen Sports Investments Limited (hierna: Doyen) gesloten overeenkomst, gedateerd op 25
februari 2014 en getiteld: “Economic Rights Participation Agreement” (hierna: Overeenkomst) zijn
voor de licentiecommissie aanleiding geweest voor beraad. In vervolg op het gesprek met u op 10
december 2015 zet zij in deze brief uiteen welke stappen zijn ondernomen (I), welke feiten hierbij
van belang zijn (II), tot welke overwegingen dit heeft geleid (III) en welke conclusies en besluiten
de licentiecommissie aan een en ander verbindt (IV).
(…)
III. OVERWEGINGEN
30. Het is de licentiecommissie gebleken dat FC Twente – ondanks uitdrukkelijk verzoek om
volledige openheid van zaken omtrent de Doyen-kwestie – de licentiecommissie doelbewust heeft
misleid door op 14 maart 2014 (zie nr. 18) zelfs naar aanleiding van een specifiek verzoek daartoe
van de licentiecommissie in strijd met de waarheid uitdrukkelijk te verklaren dat zij volledig
geïnformeerd is over de overeenkomst met Doyen met het resultaat dat ongeoorloofde afspraken
niet ter kennis van de licentiecommissie zouden worden gebracht. Hiermee heeft FC Twente
gepoogd ongeoorloofd gedrag te verdoezelen om mogelijke sancties te voorkomen. Deze
handelwijze van FC Twente raakt de kern en het wezen van het licentiesysteem en het
Licentiereglement, waardoor het vertrouwen in een juiste en volledige informatieverschaffing aan
de licentiecommissie is verdwenen.
IV. BESLUITVORMING
Op grond van bovenstaande feiten en overwegingen heeft de licentiecommissie, bestaande uit
prof. mr. [D] , [E] MSc RA RC, prof. mr. [F] , mr. [G] en mr. drs. [H] RA, besloten dat:
A. FC Twente niet heeft voldaan aan de haar bij brief van 5 maart 2014 (…) onder i. en ii.
opgelegde verplichtingen en dat het andersluidende besluit van 9 april 2014 (…) op onjuiste
gronden was gebaseerd;
B. FC Twente heeft niet voldaan aan haar bij brief van 5 maart 2014 (…) onder iii. opgelegde
verplichting;
C. aan FC Twente wegens deze overtreding alsnog de aangezegde boete wordt opgelegd van
EUR 45.250,-;
D. de UEFA-licentie voor het seizoen 2014/’15 ten onrechte is verleend, waarover de UEFA
geïnformeerd is en blijft worden;
E. aangezien de licentiecommissie ernstig is misleid, de aan FC Twente verstrekte licentie op
grond van artikel 12 lid 2 sub c van het Licentiereglement wordt ingetrokken, tenzij FC Twente:
a. volledige medewerking verleent aan een door de licentiecommissie voor rekening van FC Twente
op te dragen onderzoek naar
i. de betrokkenheid van een ieder binnen de organisatie van FC Twente en de aan haar gelieerde
entiteiten (onder meer Stichting FC Twente ’65 en Future Capitalinvestments B.V.), al dan niet
belast (geweest) met bestuurlijke of toezichthoudende verantwoordelijkheid, teneinde die
personen te weren van enigerlei bestuurlijke, toezichthoudende, financiële en organisatorische
toekomstige bemoeienis met FC Twente of de aan haar gelieerde entiteiten; en
ii. de bestuursstructuur en bestuurlijke organisatie van FC Twente en de aan haar gelieerde
entiteiten (onder meer Stichting FC Twente ’65 en Future Capitalinvestments B.V.) teneinde tot
aanbevelingen te komen om die structuur en organisatie te verbeteren,
een en ander zodat de geconstateerde misstanden in de toekomst kunnen worden voorkomen;
de uit voormeld onderzoek voortvloeiende aanbevelingen onvoorwaardelijk en binnen het door de
licentiecommissie vastgestelde tijdpad aanvaardt en implementeert. Hierbij is het streven om het

onderzoek te laten plaatsvinden in januari/februari 2016. Over de precieze onderzoeksopdracht
en de aan te trekken onderzoeker(s) vindt overleg plaats tussen de licentiecommissie en de
gemeente Enschede;
gedurende drie seizoenen afziet van de het deel nemen aan een Europese competitie, ingaande
seizoen 2016/17 en eindigende na afloop van seizoen 2018/19 en onherroepelijk toezegt voor
deze seizoenen (2016/’17, 2017/’18 en 2018/’19 geen UEFA licentie te zullen aanvragen;
met de onder a., b. en c. genoemde voorwaarden (en het onvoorwaardelijk voldoen daaraan)
akkoord gaat en dit schriftelijk bevestigt aan de licentiecommissie uiterlijk één dag na dagtekening
van de onderhavige brief.
Overeenkomstig artikel 4 lid 10 van het Licentiereglement is het mogelijk tegen dit besluit beroep
aan te tekenen bij de beroepscommissie licentiezaken. Het beroep dient, schriftelijk gemotiveerd,
binnen vijf werkdagen na de dagtekening van dit besluit in het bezit te zijn van de
beroepscommissie licentiezaken.”
Dit besluit wordt door partijen het Decemberbesluit genoemd.
2.14. Op 15 december 2015 publiceert de KNVB op haar website een persbericht, waarin onder meer
is vermeld:
“Het streven is dat het onderzoek begin 2016 van start gaat. FC Twente behoudt de licentie als zij
de aanbevelingen van het onderzoek tot tevredenheid van de licentiecommissie uiterlijk 1 mei
2016 doorvoeren.”
2.15. De licentiecommissie heeft mr. [I] verzocht het onderzoek te verrichten. Bij brief van 8 januari
2016 heeft de KNVB FC Twente bericht over de opdrachtverstrekking. In deze brief is over de
opdracht aan [I] vermeld:
“i. de betrokkenheid van een ieder binnen de organisatie van FC Twente en de aan haar gelieerde
entiteiten (onder meer Stichting FC Twente ’65 en Future Capitalinvestments B.V.), al dan niet
belast (geweest) met bestuurlijke of toezichthoudende verantwoordelijkheid bij
onregelmatigheden die hebben plaatsgevonden bij FC Twente*, teneinde die personen te weren
van enigerlei bestuurlijke, toezichthoudende, financiële en organisatorische toekomstige
bemoeienis met FC Twente of de aan haar gelieerde entiteiten;
ii. de governance, de bestuursstructuur en bestuurlijke organisatie van FC Twente en de aan haar
gelieerde entiteiten (onder meer Stichting FC Twente ’65 en Future Capitalinvestments B.V.)
alsmede de in het verleden gevolgde procedures, mede ten aanzien van de collegialiteit van de
besluitvorming, teneinde tot aanbevelingen te komen om die governance, structuur en organisatie
te verbeteren; en
iii. mogelijke tegenvallers uit het verleden die zich nog zouden kunnen openbaren,
een en ander zodat geconstateerde misstanden in de toekomst kunnen worden voorkomen.
*Daarbij kan onder meer maar niet uitsluitend gedacht worden aan alle personen die momenteel
en in het verleden werkzaam of anderszins inhoudelijk dan wel administratief betrokken
zijn/waren bij FC Twente en de aan haar gelieerde entiteiten (Stichting, FCI, etc) en van ieder van
hen vaststellen of en welke bestuurlijke, toezichthoudende, financiële en organisatorische
bemoeienis ieder van hen nu heeft of in het verleden heeft gehad.”
2.16. FC Twente heeft de licentiecommissie op 19 januari 2016 ingelicht over de gang van zaken in
verband met de transfer van speler [J] en dat ook hier sprake was van twee overeenkomsten. Op
30 december 2015 had reeds, buiten medeweten van de licentiecommissie, een bespreking
plaatsgevonden in Wenen over deze kwestie. Een voormalig bestuurslid van FC Twente was
daarbij aanwezig.
2.17. Op 1 maart 2016 heeft de KNVB het onderzoeksrapport van [I] aan FC Twente doen toekomen.

In de begeleidende brief is onder meer vermeld:
“Onder verwijzing naar de eerder genoemde brief van de licentiecommissie van 15 december 2015
en uw reactie daarop van 15 december 2015, dient u de uit dit onderzoek voortvloeiende
aanbevelingen onvoorwaardelijk en uiterlijk 1 mei 2016 te hebben geïmplementeerd. (…)”
2.18. Het rapport van [I] bevat aanbevelingen met betrekking tot ‘personen’, ‘toekomstige structuur’
en ‘tegenvallers uit het verleden’. In het rapport wordt ingegaan op de kwestie Doyen. Daarnaast
wordt gewezen op de (financiële) gang van zaken bij de transfer van [J] en de mogelijke
aanwezigheid van een tweede overeenkomst. Vermeld wordt dat over deze kwestie nog weinig
echt vast staat.
2.19. In de periode van januari tot en met april 2016 is tussen de licentiecommissie en FC Twente
veelvuldig gecorrespondeerd over de voortgang van de naar aanleiding van het rapport van [I]
door FC Twente door te voeren wijzigingen en de met het Decemberbesluit gepaard gaande
verplichtingen.
2.20. Verschillende (oud-)bestuursleden zijn afgetreden en de organisatiestructuur van FC Twente is
aangepast (zie ook onder 2.5. hierboven). Verder heeft FC Twente zich ingezet om een akkoord te
bereiken met de schuldeisers, wat heeft geleid tot diverse crediteurenakkoorden. Zij heeft ook
onderzoeken geïnitieerd om (meer) inzicht te krijgen in de gang van zaken in de periode 20122015, waaronder een onderzoek door IVY Advocaten.
2.21. De licentiecommissie is op 22 maart 2016 door FC Twente geïnformeerd over onregelmatigheden
rondom de transfer van een andere speler, [K] . Er is gemeld dat er een tweede overeenkomst
inzake de ‘financial rights’ van [K] is gevonden.
2.22. In het e-mailbericht van 13 april 2016 aan FC Twente heeft de licentiecommissie verwezen naar
een aantal besprekingen tussen partijen, waaronder een overleg op 4 april 2016. De
licentiecommissie geeft onder meer het volgende aan:
“Doel van dit bericht is om ieder misverstand te voorkomen, zo nodig op te heffen en vragen die bij
u leven te beantwoorden. Wij hebben begrip voor de penibele situatie waarin FC Twente zich
bevindt, maar het is wel van belang vast te stellen bij wie welke verantwoordelijkheden liggen.
Voor zover er toch nog onduidelijkheden of vragen zouden zijn, dan horen wij dat graag per
omgaande.
(…)
Overleg 4 april 2016
(…)
Voorts is FC Twente onder de aandacht gebracht dat de beoordeling door de licentiecommissie na
aanlevering van de financiële cijfers (…) uiterlijk 1 mei 2016 onverlet laat dat de licentiecommissie
niet meer verrast wenst te worden door onregelmatigheden uit – en verzwijgingen over – het
verleden, zoals de pas dit jaar bekend geworden kwesties [J] en [K] . Deze waren immers
opgekomen na het besluit van de licentiecommissie van 15 december 2015
(…)
Wil het voortbestaan van de licentie van FC Twente tegen de achtergrond van het onderzoek door
de heer [I] gerechtvaardigd zijn, dan zal op die datum (1 mei 2016) ook een verklaring van FC
Twente door de licentiecommissie moeten zijn ontvangen dat er verder niets meer is dat nog
geopenbaard zou moeten worden waaruit misleiding of het achterhouden van relevante informatie
aan de licentiecommissie zou blijken of dat anderszins relevant is om met recht de licentie te
mogen behouden. Het is immers niet verantwoord om een BVO aan de competitie te laten blijven
deelnemen die op het voor het licentiereglement cruciale onderdeel van de juiste en volledige
informatievoorziening aan de licentiecommissie na een half jaar nog steeds geen helderheid zou
kunnen verschaffen.

Hoe nu verder?
FC Twente staat nu voor de uitdagende taak om uiterlijk 1 mei 2016 om 12.00 uur te voldoen aan
de volgende verplichtingen:
1. Uitvoering geven aan de aanbevelingen van de onderzoeker [I] , zoals neergelegd in diens
rapport van 1 maart 2016.
(…)
4. Afgeven van een verklaring door FC Twente aan de licentiecommissie dat er verder niets meer is
dat nog geopenbaard zou moeten worden waaruit misleiding of het achterhouden van relevantie
informatie aan de licentiecommissie zou blijken of dat anderszins relevant is om met recht de
licentie te mogen behouden, zodat de licentiecommissie ervan uit mag gaan dat op 1 mei 2016 alle
onregelmatigheden aan haar zijn geopenbaard en het op dit aspect gerechtvaardigd is dat de
licentiecommissie haar voornemen tot intrekken van de licentie van FC Twente dan niet om deze
reden zal doorzetten. Uiteraard wordt dit anders als nadien nog onregelmatigheden naar buiten
komen.
5. Verstrekken van een kopie van het (concept-)rapport van IVY Advocaten, alsmede
onderliggende stukken waar IVY Advocaten onregelmatigheden heeft geconstateerd en tenminste
de onderzoeksresultaten.
(…)”
2.23. FC Twente heeft aan de KNVB gerapporteerd, waarna op 3 mei 2016 nadere vragen zijn gesteld
door de (voorzitter van de) licentiecommissie. Diens e-mailbericht van deze datum luidt onder meer
als volgt:
“(…)
Uit jullie antwoord leid ik niet af dat FC Twente nu van de hoed en de rand op de hoogte is, terwijl
de licentiecommissie voor haar komende besluitvorming toch nog steeds een schriftelijke verklaring
van FC Twente verlangt dat “er nu verder niets meer is dat nog geopenbaard zou moeten worden
waaruit misleiding of het achterhouden van relevante informatie aan de licentiecommissie zou
blijken of dat anderszins relevant is om met recht de licentie te mogen behouden, zodat de
licentiecommissie ervan uit mag gaan dat op 1 mei 2016 alle onregelmatigheden uit het verleden
aan haar zijn geopenbaard omdat het dan op dit aspect gerechtvaardigd is dat de
licentiecommissie haar op 15 december 2015 aangekondigde voornemen tot intrekken van de
licentie van FC Twente om deze reden niet zal doorzetten.
(…)
De licentiecommissie ontvangt ook graag een schriftelijke verklaring van FC Twente (jou en [L] )
hoe het nu precies gelopen is in december met betrekking tot [J] ; waarom is ons niets daarvan
gemeld tijdens het gesprek op 10 december 2015, terwijl jullie beiden toen al wisten dat er iets
met [J] aan de hand was. Waarom heeft [L] ons tijdens dat overleg niets over [J] gemeld (maar
alleen dat er “mogelijk nog iets aankomt”, dat dan nog ruim een maand duurt)?”
2.24. Bij brief van 9 mei 2016, met bijlagen, heeft FC Twente gereageerd op de vragen van de KNVB.
Daarbij is ook de verzochte verklaring afgegeven.
2.25. De KNVB heeft FC Twente op 18 mei 2016 bericht dat de licentiecommissie op 17 mei 2016 een
voorgenomen besluit heeft genomen op grond waarvan ingevolge artikel 12 lid 2, aanhef en onder
c van het Licentiereglement de aan FC Twente verstrekte onvoorwaardelijk licentie wordt
ingetrokken. Tegelijkertijd verleent zij FC Twente een nieuwe licentie voor deelname aan de Jupiler
league (Eerste Divisie).
2.26. In het voorgenomen besluit staat onder meer:
“iii) De kwesties [J] , [K] en [M]

17. Ten tijde van het Decemberbesluit was de licentiecommissie niet bekend met de kwestie [J] .
Hierbij was ook sprake van een tweetal overeenkomsten waarvan een voor iedereen verzwegen
werd teneinde loonbelasting te ontduiken, hetgeen ten onrechte leidde tot een te hoog nettoresultaat in de jaarcijfers 2014/’15 en tot meer ruimte voor herinvestering door FC Twente. Die
onregelmatigheid is pas op 14 januari 2016 aan de KNVB gemeld. In het rapport- [I] is aan deze
kwestie beperkte aandacht besteed. FC Twente heeft deze transfer laten onderzoeken door IVY
Advocaten die in dat verband verschillende onregelmatigheden heeft geconstateerd.
18. Op 22 maart 2016 werd door FC Twente naar buiten gebracht dat de Belastingdienst haar
geïnformeerd had over onregelmatigheden bij de transfer van [K] . Deze hadden eveneens
betrekking op twee enigszins van elkaar afwijkende overeenkomsten, vergelijkbaar aan de
kwestie-Doyen.
19. Tijdens de bespreking met FC Twente op 4 april 2016 kwam ter sprake dat er ook
onregelmatigheden ontdekt waren bij het aantrekken van [M] , waarbij FC Twente een constructie
had opgetuigd zoals door FC Twente beschreven in punt 20 hierboven.
20. De financiële gevolgen van de kwesties [J] en [M] zijn – met uitzondering van de mogelijke
fiscale consequenties – opgenomen in de gecorrigeerde jaarrekening 2014/’15. Hiermee heeft FC
Twente het bestaan van die overeenkomsten erkende en staan de geconstateerde
onregelmatigheden voor de licentiecommissie vast. Het laatste geldt ook voor de kwestie- [K] .
(…)
v)(b) Gevolgen van de na 15 december 2015 naar buiten gekomen informatie
28. De licentiecommissie staat thans voor de vraag wat de gevolgen voor FC Twente moeten zijn
van de na 15 december 2015 nog naar buiten gekomen informatie in de kwesties [J] , [K] en [M] .
Zoals hiervoor opgemerkt is ook in die – op 15 december 2015 voor de licentiecommissie nog
onbekende –kwesties sprake geweest van opzettelijke en doelbewuste misleiding van de
licentiecommissie door FC Twente. Eveneens is hiervoor opgemerkt dat (een deel van) die
informatie op dat moment binnen FC Twente al bekend was bij verschillende functionarissen en dat
hierover tijdens het overleg op 10 december 2015 (…) slechts in algemene, niet alarmerende
bewoordingen een uitspraak is gedaan (‘mogelijk meer onregelmatigheden’). De licentiecommissie
rekent FC Twente ook zwaar aan dat functionarissen van FC Twente nog op 30 december 2015
een bespreking voerden over de kwestie [J] , terwijl de licentiecommissie op dat moment in het
ongewisse was over deze kwestie.
29. De licentiecommissie is van oordeel dat ook de handelwijze van FC Twente zoals die blijkt uit
de na 15 december 2015 naar buiten gekomen informatie in de kwesties [J] , [K] en [M] een
sanctie rechtvaardigen. Het Licentiereglement biedt twee mogelijkheden: een geldboete (met een
maximum van EUR 45.250,- per overtreding) of de intrekking van de licentie. Op dit moment is het
(nog) niet mogelijk als sanctie op te leggen het plaatsen in de naast lagere competitie met ingang
van het eerstvolgende seizoen.
30. De informatie over de handelwijze van FC Twente en de daaruit voortvloeiende overtredingen
van het licentiereglement die na het Decemberbesluit nog naar buiten is gekomen, duidt – meer
dan de licentiecommissie ten tijde van dat besluit had kunnen voorzien – op een stelselmatige,
opzettelijk misleidende handelwijze van FC Twente om het licentiesysteem te omzeilen en de
licentiecommissie om de tuin te leiden. Het was – zogezegd – een onderdeel van haar
bedrijfsvoering. Daarbij deinsden FC Twente en haar functionarissen er niet voor terug om
overeenkomsten te vervalsen, te werken met onjuiste facturen en misleidende informatie te
verstrekken aan de licentiecommissie. In het licht van al hetgeen thans bekend is, kan
geconcludeerd worden dat het kwestie Doyen niet en incident is geweest, maar paste in een
patroon van stelselmatig niet-integer handelen van FC Twente. De licentiecommissie vindt dat de
ernst van de feiten die na 15 december 2015 naar buiten zijn gekomen, zich in de op leggen

sanctie moet weerspiegelen. Daarbij kent zij ook betekenis toe aan de het feit dat na 15
december 2015 pas duidelijk is geworden hoe stelselmatig het patroon van opzettelijke schending
van het licentiesysteem en misleiding van de licentiecommissie is geweest.
(…)
34. Nu een boete naar het oordeel van de licentiecommissie een niet te rechtvaardigen, lichte
sanctie is voor hetgeen zich in het verleden heeft voorgedaan bij FC Twente en het
onvoorwaardelijk intrekken van de licentie naar het oordeel van de licentiecommissie voor het
verleden recht doet aan de ernst van de feiten, maar voor de toekomst disproportioneel zou
kunnen uitwerken, ziet de licentiecommissie een oplossing door wel de zwaarst mogelijke en door
de feiten gerechtvaardigde sanctie op te leggen voor de handelwijze van FC Twente, te weten
onvoorwaardelijke intrekking van de licentie, maar tegelijkertijd de disproportionele gevolgen
daarvan te beperken door toekenning van een KNVB licentie tot deelname aan de Jupiler league.”
2.27. Het voorgenomen besluit is, zoals voorgeschreven, ter advisering voorgelegd aan de centrale
spelersraad (hierna: CSR). De CSR heeft op 26 mei 2016 aangegeven het voorgenomen besluit
niet te volgen en negatief te adviseren. Dit niet-bindende advies is – kort weergegeven –
gebaseerd op de omstandigheid dat de CSR niet op voorhand kan uitsluiten dat het volgen van
het voorgenomen besluit een mogelijk faillissement van FC Twente kan betekenen, wat in de ogen
van de CSR een disproportioneel gevolg zou zijn.
De CRS geeft verder aan er zeer aan te twijfelen of de door de KNVB voorgestane intrekking van
de licentie en het afgeven van een nieuwe licentie voor het spelen van betaald voetbal op Jupiler
league niveau, zich verdraagt met het Licentiereglement. De CSR is van mening dat voor
ingrijpende besluiten als voorliggend immer een volledige rechtvaardiging in het Licentiereglement
te vinden dient te zijn.
2.28. Nog dezelfde dag heeft de licentiecommissie in afwijking van het advies van de CSR definitief
besloten de licentie van FC Twente voor deelname aan de Eredivisie per 1 juli 2016 in te trekken
en aan haar een licentie te verlenen voor deelname aan de Jupiler league.
Het besluit vermeldt in verband met het opleggen van deze maatregel onder meer het volgende:
“(…)
73. De licentiecommissie komt tot deze toekenning door een redelijke toepassing van het
Licentiereglement en met overeenkomstige toepassing van art. 7 Licentiereglement in de geest
van de doelstelling van het licentiesysteem. Naar het oordeel van de licentiecommissie voldoet FC
Twente voor de toekomst aan alle relevante licentie-eisen om aan die competitie deel te mogen
nemen. Terwijl de intrekking van de licentie haar juridische basis heeft in artikel 12
Licentiereglement, kent de verlening van een nieuwe licentie eveneens een stevig juridisch
fundament; zij het niet rechtstreeks in het Licentiereglement. De rechtsverhouding tussen de KNVB
en FC Twente is er een die wordt beheerst door het privaatrecht. Zo bestaat tussen FC Twente
(als lid) en de KNVB (als vereniging) een lidmaatschapsverhouding. Onder andere in het kader van
die rechtsverhouding zijn nadere regels vastgesteld zoals het Licentiereglement en onder andere
in het kader van die rechtsverhouding neemt de licentiecommissie besluiten. Vanuit het
privaatrecht wordt dat kader aangevuld door een belangrijk wetsartikel dat geldt in iedere
lidmaatschapsverhouding (en ook die tussen de KNVB en FC Twente), te weten artikel 2:8 van het
Burgerlijk Wetboek (vgl. Rb. Utrecht 17 juni 2009 (Fortuna Sittard/KNVB), ECLI:
NL:RBUTR:2009:BI8398). Dit artikel luidt als volgt:
“Een tussen hen [FC Twente en de KNVB] krachtens wet, gewoonte, statuten, reglementen of
besluit geldende regel is niet van toepassing voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.”
Het regelt de redelijkheid en billijkheid die een lid en de vereniging jegens elkaar in acht moeten
nemen. Hiermee heeft de wetgever tot uitdrukking gebracht dat redelijkheid en billijkheid gelet op
de bijzondere omstandigheden van een concreet geval prioriteit kunnen hebben boven hetgeen
uit regelgeving, zelfs uit regelgeving bij formele wet, zou volgen. Uit die redelijkheid en billijkheid
kunnen niet alleen beperkende maat ook aanvullende regels voortvloeien, zoals de mogelijkheid

om in dit uitzonderlijke geval de strekking van artikel 7 Licentiereglement zodanig uit te leggen dat
de licentiecommissie de nieuwe licentie verleent op de wijze waarop zij dat in haar besluit
hieronder formuleert.
74. De licentiecommissie is van oordeel dat de combinatie van de sanctie en de beperking van de
gevolgen daarvan door hernieuwde toelating het meeste recht doet aan de feiten. Zij sanctioneert
op passende en proportionele wijze het handelen van FC Twente in het verleden en doet
tegelijkertijd recht aan de gerechtvaardigde belangen van FC Twente, haar werknemers, financiers
en supporters voor de toekomst. Een gevolg van de hernieuwde toelating is dat de
licentiecommissie FC Twente op grond van art. 2 lid 1, onder d, Licentiereglement opnieuw zal
indelen in een categorie op basis van het FRS. Dit biedt FC Twente de mogelijkheid om ook
financieel daadwerkelijk schoon schip te maken, omdat er dan geen laatste meetmomenten in
categorie 1 hoeven te worden afgewacht. Aangezien FC Twente in het huidige plan van aanpak
reeds vier van de vijf mogelijke sancties heeft gekregen, betekent het niet behalen van de
eerstvolgende normstelling een automatisch — en direct (en dus mogelijk tijdens de competitie
met alle gevolgen van dien voor de overige betaaldvoetbalclubs) — verval van de licentie op grond
van artikel 12, lid 1, aanhef en onder e., Licentiereglement. Voor FC Twente betekent dit dat
meetmoment 1 van het volgende seizoen (2016/17) met de jaarcijfers over seizoen 2015/16 en de
prognose voor 2016/17 hierin beslissend zijn. Het risico van verval van de licentie loopt zij
daarnaast ook als FC Twente — om welke reden dan ook — op één van de zes meetmomenten na
dat meetmoment 1 van komend seizoen wederom in categorie 1 wordt ingedeeld: ook dan is er op
grond van artikel 12 lid 1, aanhef onder e., Licentiereglement een automatisch — en direct —
verval van de licentie.
75. De licentiecommissie is zich ervan bewust dat zij met deze combinatie van een sanctie en een
licentietoekenning de grenzen van het Licentiereglement heeft opgezocht. Zij heeft desalniettemin
voor deze richting gekozen, omdat zij anders — gesteld voor de keuze, hetzij alleen een boete,
hetzij alleen een onvoorwaardelijke intrekking van de licentie — voor dit laatste zou hebben
gekozen. Dat zou leiden tot een naar haar oordeel — met het oog op de gevolgen —
disproportionele maar — met het oog op de zeer ernstige overtredingen van het Licentiereglement
— proportionele sanctie, waarvan de rechtvaardiging zou zijn gelegen in de omstandigheid dat FC
Twente het risico van die disproportionele sanctie door haar eigen handelwijze over zich zelf heeft
afgeroepen. In dit verband overweegt de licentiecommissie dat het Licentiereglement uitgaat van
één licentiehouder (de rechtspersoon FC Twente 65 B.V.) en niet het onderscheid kent tussen het
‘oude’ en het ‘nieuwe’ FC Twente. Derhalve heeft FC Twente onder leiding van het nieuwe bestuur
de gevolgen te dragen van de handelingen die zijn verricht of nagelaten door het oude bestuur.
(…)”

3 Het geschil

3.1. FC Twente vordert – na wijziging van eis ter zitting – bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis
in kort geding:
- a) de KNVB te verbieden de Eredivisie licentie van FC Twente in te trekken;
- b) althans de KNVB te veroordelen tot naleving van het besluit van 15 december 2015 voor
zover het betreft het behoud van de Eredivisie licentie aangezien door FC Twente is voldaan aan
de in het besluit genoemde voorwaarden en de aanvullende voorwaarde zoals geformuleerd in de
aan [I] verstrekte onderzoeksopdracht;
- c) althans de KNVB te verbieden tot (de uitvoering en/of het nemen van een besluit dat leidt tot)
intrekking van de Eredivisie licentie van FC Twente dan wel de KNVB te verbieden tot (de
uitvoering en/of het nemen van een besluit dat leidt tot) intrekking van de Eredivisie licentie van
FC Twente, voor zover nodig totdat in een door FC Twente aanhangig te maken bodemprocedure
de rechter definitief een bindend oordeel met gezag van gewijsde heeft gegeven over de

gegrondheid van intrekking van de licentie van FC Twente;
- d) alsmede het onder a, b en c gevorderde op straffe van een door de KNVB te verbeuren
dwangsom van € 1.000.000,- dan wel een door de voorzieningenrechter in goede justitie te
bepalen bedrag voor iedere dag of gedeelte van een dag dat de KNVB hiermee geheel of
gedeeltelijk in gebreke blijft;
- e) alsmede de KNVB te veroordelen in de kosten van dit geding, daaronder begrepen de
nakosten, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf acht dagen na de datum van het vonnis.
3.2. KNVB voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader
ingegaan.

4 De beoordeling
Ontvankelijkheid
4.1. Allereerst dient beoordeeld te worden of processuele normen in de weg staan aan de
beoordeling van de vorderingen. De KNVB stelt zich op het standpunt dat FC Twente in haar
vorderingen niet-ontvankelijk verklaard moet worden.
4.2. De vraag is of een voorlopige voorziening vereist is – gelet op de omstandigheid dat op grond van
artikel 4 van het Licentiereglement voor FC Twente een specifieke beroepsgang openstaat, FC
Twente tijdens de zitting te kennen heeft gegeven daarvan gebruik te zullen maken en de KNVB in
reactie daarop heeft laten weten dat de procedure op zeer korte termijn kan plaatsvinden. Als
gevolg hiervan zal, zodra FC Twente beroep instelt van het besluit van de licentiecommissie, ten
aanzien van dat besluit sprake zijn van twee procedures die mogelijk nagenoeg gelijktijdig
aanhangig zijn, aldus de KNVB. Uitgaande van hetgeen FC Twente ter zitting heeft aangevoerd zal
de beroepscommissie volgens de KNVB naar verwachting medio juni uitspraak kunnen doen, dus
niet lang na onderhavig vonnis.
4.3. De voorzieningenrechter overweegt het volgende. Bij de vraag of FC Twente ontvankelijk is in
haar vorderingen spelen twee elementen een rol: de grondslag van de vorderingen en de
spoedeisendheid.
FC Twente legt aan haar vorderingen – onder meer – ten grondslag dat KNVB gehouden is tot
naleving (gezien het beroep op wanprestatie begrijpt de voorzieningenrechter dat hiermee
nakoming wordt bedoeld) van het Decemberbesluit, althans dat zij er op basis van de gedragingen
en verklaringen van (de licentiecommissie van) de KNVB redelijkerwijs op heeft mogen vertrouwen
dat zij haar licentie voor de Eredivisie zou behouden. Uitgangspunt is dat op basis van deze
civielrechtelijke grondslag FC Twente dient te worden ontvangen in haar vorderingen. De enkele
omstandigheid dat FC Twente als lid van de KNVB tegen het intrekkingsbesluit in beroep kan
komen bij de beroepscommissie, staat daaraan niet in de weg.
4.4. Voorts is vereist dat sprake is van een situatie die een onmiddellijke voorziening vereist. In
geschil is of onder de huidige omstandigheden, waarin de beide procedures – aannemende dat FC
Twente inderdaad beroep instelt – vrijwel gelijktijdig aanhangig zullen zijn, sprake is van een
dergelijke situatie.
4.5. De KNVB heeft het spoedeisende belang van FC Twente bestreden. Zij is van mening dat FC
Twente de onderhavige vorderingen te vroeg heeft ingesteld. Volgens haar is FC Twente (evenals
alle andere betrokkenen) er bij gebaat snel een uitspraak van de beroepscommissie te verkrijgen
en heeft een dergelijke uitspraak de voorkeur boven een langdurige en onzekere
bodemprocedure.
De KNVB stelt verder dat de beroepscommissie in vrijheid tot een besluit moet kunnen komen en
dat het besluit van de beroepscommissie, dat nog niet is genomen, niet reeds nu al bij wege van

voorlopige voorziening kan worden geschorst. Zij wijst er daarbij op dat op grond van het
Licentiereglement de werking van het besluit van de licentiecommissie bovendien al is geschorst
totdat de beroepscommissie uitspraak heeft gedaan, zodat daar geen voorlopige voorziening voor
nodig is. De vordering in kort geding staat volgens de KNVB bovendien op gespannen voet met de
regels die binnen de KNVB zijn afgesproken en zal leiden tot een onaanvaardbare uitkomst.
Tot slot stelt zij dat het (financiële) belang van FC Twente bij onderhavige vordering niet zo
spoedeisend is dat een uitspraak van de beroepscommissie per medio juni niet kan worden
afgewacht.
4.6. FC Twente voert aan dat haar spoedeisende belang er in gelegen is dat sprake is van acute
financiële moeilijkheden en dat zij, evenals andere clubs, hangende het besluit belemmerd wordt
in haar voorbereidingen op het komende seizoen vanwege de aanhoudende onduidelijkheid over
haar positie. Volgens FC Twente is zij sterk afhankelijk van inkomsten die betrekking hebben op
het nieuwe seizoen. Zij stelt dat zij onder normale omstandigheden al zou zijn gestart met het
incasseren van de verschuldigde bedragen voor seizoenkaarten en dat dit nu is opgeschort als
gevolg van de onzekerheid over de aard van de aan haar te verstrekken licentie voor het seizoen
2016-2017. Bovendien zijn de sponsoren onder de huidige omstandigheden niet bereid de
sponsorbijdragen vooruit te betalen. Het gevolg is dat sprake is van een liquiditeitstekort en een
risico dat FC Twente failliet verklaard zal worden.
Volgens FC Twente heeft zij niet alleen verplichtingen jegens het reguliere personeel, maar zijn er
ook diverse betalingsverplichtingen aan (handels)crediteuren, waaronder vele kleinere
leveranciers en Twentse bedrijven. FC Twente wijst er verder op dat onduidelijk is of de
garantstelling van de gemeente Enschede voor de geldlening ten behoeve van de herfinanciering
van FC Twente doorgang zal vinden als de licentie wordt ingetrokken.
FC Twente blijft, ook na de uiteenzetting van de KNVB over de snelle beroepsprocedure, bij haar
standpunt dat een procedure bij de beroepscommissie vanwege haar financiële situatie te lang
duurt. Zij wijst er verder op dat het feitencomplex dat ten grondslag ligt aan de zaak bij de
beroepscommissie niet anders zal zijn dan in het onderhavige geding, en dat als door de
beroepscommissie tot intrekking van de licentie wordt besloten, door haar onverkort schorsing van
het besluit gevorderd wordt.
4.7. De voorzieningenrechter is van oordeel dat er niet zonder meer van uitgegaan kan worden dat
met de procedure bij de beroepscommissie een vergelijkbaar resultaat bereikt kan worden als met
een voorlopige voorziening in kort geding. De beroepscommissie licentiezaken is een orgaan dat
deel uitmaakt van de rechtsprekende macht van de KNVB en onduidelijk is gebleven wat het
beoordelingskader van de beroepscommissie is. In elk geval is gesteld, noch gebleken dat de
beroepscommissie een beslissing kan nemen op basis van de stellingen die FC Twente aan haar
vorderingen in deze procedure ten grondslag legt. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter
maakt de omstandigheid dat niet onwaarschijnlijk is dat er verschillen bestaan tussen de
beoordelingskaders in beide procedures reeds dat FC Twente de gang naar de burgerlijke rechter
moet kunnen maken. Maar ook als deze beoordelingskaders in grote lijnen gelijk zouden zijn, valt
niet in te zien op grond van welke argumenten FC Twente eerst de interne procedure zou moeten
volgen. Het Licentiereglement schrijft de beroepsprocedure in ieder geval niet dwingend voor.
Daar komt bij dat de KNVB wel heeft gesteld dat de beroepscommissie ernaar streeft zo spoedig
mogelijk schriftelijk en gemotiveerd uitspraak te doen, maar dat het niet ondenkbaar is dat deze
doelstelling niet wordt gehaald. Het kan bijvoorbeeld niet worden uitgesloten dat de
beroepscommissie aanleiding zal zien personen te horen, hetgeen tot uitstel zal leiden.
Verder is van belang dat evenmin vaststaat dat de uitvoering van het besluit van de
licentiecommissie als gevolg van het instellen van het beroep opgeschort zal worden. Ingevolge
artikel 4 lid 14 van het Licentiereglement kan de beroepscommissie namelijk op zwaarwichtige
gronden beslissen dat het beroep geen schorsende werking heeft.
4.8. Gelet op al het voorgaande, en mede in aanmerking genomen dat voldoende aannemelijk is dat

FC Twente hangende het besluit in een moeilijke financiële situatie verkeert en een aanzienlijk
belang heeft bij duidelijkheid op zeer korte termijn over de intrekking van de aan haar verstrekte
licentie, is de voorzieningenrechter van oordeel dat sprake is van een bijzondere spoedeisendheid
die met zich brengt dat van FC Twente niet kan worden verlangd dat zij eerst het resultaat van de
interne beroepsprocedure afwacht alvorens een civiele procedure aanhangig te maken. De
conclusie is dat FC Twente ontvankelijk is in haar vorderingen.
Inhoudelijke beoordeling
4.9. De voorzieningenrechter begrijpt dat FC Twente aan haar vorderingen ten grondslag legt dat het
Decemberbesluit bepaalt dat zij niet gestraft zou worden voor overtredingen begaan vóór 15
december 2015, mits zij deze voor 1 mei 2016 aan de licentiecommissie zou melden, althans dat zij
er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat zij in een dergelijke situatie niet met sancties zou
worden geconfronteerd. Door desondanks een sanctie op te leggen handelt de KNVB niet alleen
onrechtmatig jegens haar, althans pleegt zij wanprestatie, dan wel handelt zij in strijd met de
jegens FC Twente in acht te nemen eisen van redelijkheid en billijkheid, maar handelt zij tevens in
strijd met het bepaalde in artikel 2:15 lid 1, aanhef en onder c en b van het Burgerlijk Wetboek
(BW).
De vorderingen lenen zich, gelet op hun gemeenschappelijke grondslagen, voor een gezamenlijke
beoordeling.
Het Decemberbesluit
4.10. Volgens FC Twente volgt uit het Decemberbesluit dat de KNVB de licentie niet zal intrekken als zij
heeft voldaan aan de daarin gestelde voorwaarden. Deze houden, kort gezegd, in dat FC Twente
volledige medewerking moet verlenen aan onderzoek naar personen binnen en de organisatie van
FC Twente en dat zij de uit dat onderzoek voortvloeiende aanbevelingen onvoorwaardelijk moet
aanvaarden en implementeren. Het Decemberbesluit moet gezien worden in samenhang met de
op 8 januari 2016 aan [I] gegeven aanvullende opdracht, namelijk het doen van onderzoek naar
mogelijke tegenvallers uit het verleden die zich nog zouden kunnen openbaren. Volgens FC
Twente betekent dit dat zij niet gestraft zou worden voor overtredingen van het Licentiereglement
die hebben plaatsgevonden in de door [I] onderzochte periode (zijnde 2012 tot en met 2015),
mits deze voor 1 mei 2016 aan de licentiecommissie zijn gemeld. Dergelijke misstanden uit het
verleden zijn verdisconteerd in het Decemberbesluit, aldus FC Twente.
Het staat volgens haar vast dat zij aan de voorwaarden in het Decemberbesluit heeft voldaan. FC
Twente wijst er op dat de KNVB in haar (voorgenomen) besluit ook vermeldt dat aan deze
voorwaarden is voldaan.
4.11. De KNVB voert aan dat de grondslag van het Decemberbesluit uitsluitend is gelegen in de
kwestie Doyen. Volgens haar is zij in die kwestie door FC Twente zo flagrant om de tuin geleid dat
zij heeft overwogen haar licentie onvoorwaardelijk in te trekken. Uiteindelijk is niettemin besloten
tot een voorwaardelijke intrekking, waarbij FC Twente aan een aantal voorwaarden diende te
voldoen om in aanmerking te komen voor behoud van de licentie. Volgens de KNVB volgt uit het
Decemberbesluit niet dat FC Twente een vrijbrief heeft gekregen voor nader te openbaren en op
dat moment onbekende onregelmatigheden.
De voorzieningenrechter begrijpt het standpunt van de KNVB aldus dat het Decemberbesluit
uitsluitend bedoeld is als stok achter de deur om FC Twente ertoe te bewegen mee te werken aan
onderzoek om volledige duidelijkheid te verkrijgen over de kwestie Doyen, maar dat dit onverlet
laat dat nieuw bekend geworden omstandigheden die zien op de periode vóór 15 december 2015
wel degelijk gesanctioneerd kunnen worden. Hierbij heeft de KNVB het oog op de kwestie [J] die
FC Twente op 14 januari 2016 aan de licentiecommissie heeft gemeld (terwijl bestuursleden reeds
op 30 december 2015 daarvan op de hoogte waren), de onthullingen over de kwestie [K] op 22
maart 2016 en hetgeen op 4 april 2016 bekend is geworden over de vergoedingen aan speler [M]
.

4.12. Partijen verschillen van mening over hoe het Decemberbesluit moet worden uitgelegd. De
voorzieningenrechter is op voorhand van oordeel dat tekst en strekking van het besluit
onvoldoende steun bieden voor de door FC Twente bepleite uitleg. Anders dan zij heeft betoogd,
kan uit het besluit niet worden afgeleid dat is beoogd dat voor het behoud van de licentie
voldoende is dat FC Twente – voor zover hier van belang – haar volledige medewerking verleent
aan onderzoek naar misstanden binnen FC Twente die in het verleden hebben plaatsgevonden en
mogelijk aan het licht gekomen misstanden voor 1 mei 2016 zou melden. Als het de bedoeling van
de licentiecommissie zou zijn geweest dat FC Twente gevrijwaard zou worden tegen enige sanctie
voortvloeiend uit overtredingen die gedurende een periode van drie jaren zouden kunnen hebben
plaatsgevonden zonder dat de licentiecommissie enig idee had van de aard, de ernst en de
omvang van die overtredingen, dan had het – mede gelet op de taak van de licentiecommissie (zie
hierboven onder 2.3.) – in de rede gelegen dat dit uitdrukkelijk in het Decemberbesluit tot
uitdrukking zou zijn gebracht. Dat is niet het geval, wat naar het oordeel van de
voorzieningenrechter veeleer wijst op de juistheid van de door de KNVB verdedigde uitleg dat zij
nog gevolgen zou kunnen verbinden aan overtredingen die naar aanleiding van het uit te voeren
onderzoek bekend zouden worden. Dat geldt temeer omdat voldoende aannemelijk is dat de
kwestie Doyen de directe aanleiding voor het Decemberbesluit is en dat besluit daarmee een
minder verstrekkende reikwijdte heeft dan FC Twente voorstaat.
De door FC Twente voorgestane uitleg van het Decemberbesluit is bovendien zonder nadere
toelichting, die ontbreekt, niet te rijmen met de in artikel 9 lid 2 van het Licentiereglement
neergelegde informatieplicht.
Gerechtvaardigd vertrouwen
4.13. FC Twente stelt dat zij er in elk geval op grond van verklaringen van de (licentiecommissie van
de) KNVB en de gang van zaken na het Decemberbesluit gerechtvaardigd op mocht vertrouwen
dat overtredingen van voor 15 december 2015 geen invloed zouden hebben op het te nemen
besluit tot al dan niet definitieve intrekking van de licentie, mits de overtredingen zouden zijn
gemeld voor 1 mei 2016.
Ter onderbouwing hiervan wijst zij op het feit dat aan [I] een aanvullende opdracht is gegeven,
namelijk het doen van onderzoek naar – kort gezegd – mogelijke tegenvallers uit het verleden (zie
hierboven onder 2.15.).
Verder wijst FC Twente op het e-mailbericht van 13 april 2016, waarin de licentiecommissie schrijft
dat zij “ervan uit mag gaan dat op 1 mei 2016 alle onregelmatigheden aan haar zijn geopenbaard
en het op dit aspect gerechtvaardigd is dat de licentiecommissie haar voornemen tot intrekken van
de licentie van FC Twente dan niet om deze reden zal doorzetten. Uiteraard wordt dit anders als
nadien nog onregelmatigheden naar buiten komen.” (zie hierboven onder 2.22.).
Ook verwijst FC Twente naar het e-mailbericht van 3 mei 2016 van de voorzitter van de
licentiecommissie, waarin is vermeld dat ervan uitgegaan mag worden dat op 1 mei 2016 alle
onregelmatigheden uit het verleden geopenbaard zijn, “omdat het dan op dit aspect
gerechtvaardigd is dat de licentiecommissie haar (…) aangekondigde voornemen tot intrekking van
de licentie (…) om deze reden niet zal doorzetten.” (zie hierboven onder 2.23.).
Tot slot heeft FC Twente tijdens de zitting toegelicht dat zij ook uit het feit dat de licentiecommissie
op 14 januari 2016 bekend werd met de kwestie [J] en toen geen sancties heeft opgelegd, mocht
afleiden dat zij niet gestraft zou worden voor ‘oude’ overtredingen.
4.14. In reactie hierop heeft de KNVB aangegeven dat deze e-mailberichten moeten worden begrepen
in het licht van de in het Decemberbesluit neergelegde bedoeling van de licentiecommissie dat de
licentie zou worden ingetrokken, tenzij FC Twente mee zou werken aan onderzoek met als doel
het bekend worden van alle onregelmatigheden. In dit verband wijst zij er ook op dat de
commissie herhaaldelijk bij FC Twente moest aandringen op nadere informatieverstrekking.
Volgens de KNVB gaat het er in die e-mailberichten om dat de licentie niet wordt ingetrokken als de

volledige informatie op tafel komt en hebben de woorden “om deze reden” daarop betrekking,
daargelaten wat met de nieuwe informatie zou worden gedaan.
Tijdens de zitting heeft de KNVB toegelicht dat tijdens het overleg met FC Twente op 4 april 2016
door de licentiecommissie het uitdrukkelijke voorbehoud is gemaakt dat zij zich het recht
voorbehoudt maatregelen te treffen naar aanleiding van die nieuwe informatie.
4.15. De voorzieningenrechter acht het goed voorstelbaar dat alle aandacht van FC Twente vanaf
december 2015 gericht is geweest op schoon schip maken. Tegen deze achtergrond is het niet
onbegrijpelijk dat FC Twente haar conclusies heeft getrokken uit voornoemde de e-mailberichten.
De voorzieningenrechter acht deze e-mails, ook bezien in verband met de overige door FC Twente
gestelde omstandigheden, evenwel een onvoldoende basis in kort geding tot het oordeel te
komen dat de licentiecommissie geen sancties zou kunnen verbinden aan door onderzoek
geopenbaarde feiten. Hij overweegt daartoe als volgt.
4.16. Uitgangspunt is het Decemberbesluit. In dit besluit schrijft de licentiecommissie dat de
handelwijze van FC Twente de kern en het wezen van het licentiesysteem raakt, waardoor het
vertrouwen van de commissie in FC Twente volledig is verdwenen. Het besluit bepaalt dat de
licentie zal worden ingetrokken, tenzij FC Twente – kort gezegd – mee zal werken aan onderzoek.
Voldoende aannemelijk is dat dit besluit is genomen omdat de licentiecommissie volledig inzicht
wenste te verkrijgen in de kwestie Doyen. Het besluit vermeldt niets over de gevolgen die de
licentiecommissie kan verbinden aan informatie die naar aanleiding van dat onderzoek boven
water komt. Verder bevat het Decemberbesluit, zoals hierboven onder 4.12. gezegd, geen
voorbehoud in die zin dat de licentiecommissie ter zake van oude overtredingen geen sancties aan
FC Twente zou opleggen als zij deze tijdig zou melden.
Het voorgaande brengt de voorzieningenrechter tot het voorlopige oordeel dat FC Twente het
Decemberbesluit redelijkerwijs niet zo heeft kunnen opvatten dat de licentiecommissie geen
consequenties zou kunnen verbinden aan informatie die door nader onderzoek bekend zou
worden. De vraag is of de omstandigheden – ook bezien in hun onderlinge verband – waarop FC
Twente zich beroept, dit anders maken.
4.17. De e-mailberichten van 13 april en 3 mei 2016 hebben dezelfde strekking als het
Decemberbesluit, namelijk FC Twente aansporen volledige openheid van zaken te geven over wat
zich in het verleden heeft afgespeeld; dit tegen de achtergrond dat de licentie op basis van het
Decemberbesluit zou worden ingetrokken als deze duidelijkheid niet gegeven zou worden. In deze
berichten worden de woorden “om deze reden” gebruikt. Deze woorden moeten – gelet op de
tekst en de achtergrond van de e-mailberichten – dan ook zo begrepen worden dat FC Twente, als
zij voor 1 mei 2016 openheid van zaken geeft, aan de in het Decemberbesluit genoemde
voorwaarden heeft voldaan en de licentiecommissie de licentie niet zal intrekken op basis van dat
besluit.
Het feit dat in het e-mailbericht van 13 april 2016 ook is vermeld dat “(dit) uiteraard anders
(wordt) als nadien nog onregelmatigheden naar buiten komen”, laat mogelijk enige ruimte voor
discussie, maar legt naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende
gewicht in de schaal om de vergaande conclusie te rechtvaardigen dat de licentiecommissie aan FC
Twente een zogenaamde vrijbrief heeft gegeven.
4.18. Ook de omstandigheid dat de opdracht aan [I] is uitgebreid met het doen van onderzoek naar
tegenvallers uit het verleden die zich nog zouden kunnen openbaren, is naar het oordeel van de
voorzieningenrechter niet toereikend voor het door FC Twente gestelde gerechtvaardigde
vertrouwen. De KNVB heeft zich op het standpunt gesteld dat er bij haar naar aanleiding van de
brief van 9 december 2015 van FC Twente de verwachting bestond dat er nog meer
onregelmatigheden waren (zie hierboven onder 2.9.). Onder deze omstandigheden is het niet
onaannemelijk dat de aanvullende opdracht ook moet worden gezien als een opdracht alles te
onderzoeken en alle onregelmatigheden te openbaren, en niet meer dan dat.

4.19. Uit het feit dat de licentiecommissie op 14 januari 2016 bekend werd met de kwestie [J] en op
dat moment sancties zijn uitgebleven, valt naar het oordeel van de voorzieningenrechter evenmin
iets af te leiden; temeer niet omdat in het Decemberbesluit de termijn van 1 mei 2016 is
opgenomen en er daarom voor de licentiecommissie geen noodzaak bestond op stel en sprong
maatregelen te treffen.
4.20. Op grond van het voorgaande kan op voorhand niet worden aangenomen dat de KNVB met haar
besluit tot definitieve intrekking van de licentie jegens FC Twente toerekenbaar tekortschiet, dan
wel jegens haar onrechtmatig handelt of in strijd handelt met de in acht te nemen eisen van
redelijkheid en billijkheid.
4.21. Wat betreft het voorbehoud waarvan de KNVB ter zitting heeft gesteld dat zij dat tijdens de
bespreking van 4 april 2016 heeft gemaakt, stelt de voorzieningenrechter vast dat partijen op dat
punt lijnrecht tegenover elkaar staan. [C] , de interim-directeur van FC Twente, heeft tijdens de
zitting namelijk uitdrukkelijk ontkend dat dit voorbehoud is gemaakt.
De voorzieningenrechter is van oordeel dat het, als dat voorbehoud zou zijn gemaakt, voor de
hand had gelegen als dit in het e-mailbericht van 13 april 2016 (waarin verslag wordt gedaan van
die bespreking) tot uitdrukking was gebracht. Dat is niet het geval, zodat niet aangenomen kan
worden dat het gestelde voorbehoud is gemaakt. Het enkele ontbreken van een voorbehoud
maakt in het licht van de hiervoor genoemde omstandigheden niet dat FC Twente de
gerechtvaardigde verwachting mocht koesteren dat de licentiecommissie oude feiten niet zou
sanctioneren.
Strijd met het Licentiereglement
4.22. Tijdens de zitting heeft FC Twente gesteld dat de opgelegde maatregel van intrekking van de
licentie voor deelname aan de Eredivisie per 1 juli 2016 en daarnaast het verlenen van een licentie
voor deelname aan de Jupiler league, in strijd is met het Licentiereglement van de KNVB en dat het
besluit van 26 mei 2016 reeds om die reden vernietigbaar is op grond van artikel 2:15 BW lid 1,
aanhef en onder c BW. FC Twente wijst erop dat het Licentiereglement voor een situatie als de
onderhavige twee straffen kent: intrekking van de licentie of het opleggen van een boete. De
onderhavige maatregel kent het Licentiereglement niet.
Als het besluit van de KNVB op deze grond wordt vernietigd, dan dient dit volgens FC Twente te
leiden tot behoud van de licentie, aangezien intrekking van de licentie volgens de
licentiecommissie zelf een disproportionele maatregel is (zie hierboven onder 2.26.) en daarmee
naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. FC Twente merkt op dat ook uit
het besluit van de KNVB volgt dat intrekking van de licentie tegen de achtergrond van de
wijzigingen die door het nieuwe bestuur in de laatste maanden binnen de organisatie zijn
doorgevoerd, en de initiatieven van het bestuur om schoon schip te maken, disproportioneel is. De
licentiecommissie heeft zich hiermee de bevoegdheid ontnomen haar toch terug te zetten naar de
Jupiler league, aldus FC Twente.
4.23. De voorzieningenrechter begrijpt de stellingen van FC Twente aldus dat zij deze ten grondslag
legt aan haar derde vordering (de vordering tot schorsing van een intrekkingsbesluit).
Vooropgesteld wordt dat met betrekking tot een besluit van een orgaan van een rechtspersoon
slechts een voorlopige voorziening getroffen kan worden, als het in hoge mate waarschijnlijk is dat
de bodemrechter het betreffende besluit zal vernietigen. Artikel 2:15 BW bepaalt dat een besluit
van een orgaan van een rechtspersonen (in een bodemzaak) kan worden vernietigd als het is
genomen in strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van besluiten
regelen of in strijd met de redelijkheid en billijkheid als bedoeld in artikel 2:8 BW of in strijd met
een reglement. Of een vernietigingsgrond aanwezig is, zal in kort geding slechts marginaal
getoetst kunnen worden.
4.24. Uit het (voorgenomen) besluit van de KNVB blijkt dat de licentiecommissie een boete een te

lichte sanctie vindt voor hetgeen zich in het verleden bij FC Twente heeft voorgedaan. Vermeld
wordt dat de handelwijze van FC Twente en de daaruit voortvloeiende overtredingen van het
Licentiereglement die na het Decemberbesluit naar buiten zijn gekomen en het patroon van
stelselmatig niet-integer handelen van FC Twente dat daaruit blijkt, intrekking van de licentie van
FC Twente ten volle rechtvaardigen. De commissie is echter van oordeel dat het onvoorwaardelijk
intrekken van de licentie voor het verleden weliswaar recht doet aan de ernst van de feiten en
proportioneel is, maar dat het voor de toekomst disproportioneel zou kunnen uitwerken. Gewezen
wordt op de inspanningen die zijn verricht door FC Twente voor een (nieuwe) toekomst en de
belangen van niet alleen FC Twente en het betaald-voetbal in de regio, maar ook van haar
werknemers, financiers en supporters.
Daarnaast wordt door de licentiecommissie in aanmerking genomen dat het niet ondenkbaar is dat
onvoorwaardelijke intrekking van de licentie tot een déconfiture van FC Twente zal leiden. Om die
reden heeft de commissie gekozen voor de oplossing om de zwaarst mogelijke door feiten
gerechtvaardigde sanctie op te leggen, de intrekking, maar tegelijkertijd de nadelige gevolgen
daarvan te beperken door toekenning van een nieuwe licentie tot hernieuwde deelname aan het
betaald voetbal, waarvoor FC Twente wordt ingedeeld in de Jupiler league.
Naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter kan niet worden aangenomen dat de
KNVB bij afweging van alle betrokken belangen in redelijkheid niet tot deze maatregel heeft
kunnen komen. Daartoe overweegt hij als volgt.
4.25. De mogelijkheid van het intrekken van de licentie volgt rechtstreeks uit artikel 12 in samenhang
met artikel 2 van het Licentiereglement. Ook de verlening van een nieuwe licentie kan uit het
reglement worden afgeleid. De licentiecommissie komt tot de onderhavige verlening door, zo
begrijpt de voorzieningenrechter, een redelijke toepassing van het Licentiereglement en met
overeenkomstige toepassing van artikel 7 van het Licentiereglement in de geest van de
doelstelling van het licentiesysteem, mede gelet op de redelijkheid en billijkheid die een lid en de
vereniging ingevolge artikel 2:8 BW jegens elkaar in acht moeten nemen.
4.26. Het voorgaande neemt niet weg dat als de beide maatregelen in hun onderlinge samenhang
worden beschouwd, feitelijk een nieuwe maatregel is geïntroduceerd: het bij wege van straf
terugzetten van een profclub naar de Jupiler league. Partijen zijn het erover eens dat het
Licentiereglement deze maatregel niet kent. Voor FC Twente, en ook de overige bvo’s, was dan
ook op voorhand niet duidelijk dat een dergelijke maatregel opgelegd zou kunnen worden, terwijl
met name voor een sanctiesysteem geldt dat de rechtszekerheid erbij gebaat is dat het systeem
consistent en voldoende inzichtelijk is. Een vereniging heeft echter wel een zekere beleidsruimte
om tot een belangenafweging te komen, die door de rechter moet worden gerespecteerd, waarbij
zij bij het opleggen van punitieve maatregelen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht moet
nemen.
4.27. Er zijn naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter bijzondere omstandigheden
denkbaar waaronder de gerechtvaardigde belangen van een lid dienen te prevaleren boven de
rechtszekerheid. Uit het definitieve besluit volgt dat in het onderhavige geval voor de KNVB de
belangen van FC Twente en van haar werknemers, financiers en supporters voor de
licentiecommissie erg zwaar hebben gewogen en dat zij juist met het oog daarop tot de door haar
genomen maatregel is gekomen.
Verder heeft de licentiecommissie overwogen dat de hernieuwde toelating – zo begrijpt de
voorzieningenrechter – voor FC Twente ook financiële voordelen biedt die ertoe kunnen leiden dat
zij daadwerkelijk schoon schip kan maken. De licentiecommissie heeft dit in het definitieve besluit,
en eerder in het voorgenomen besluit van 18 mei 2016, uitvoerig gemotiveerd.
Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is het onder deze omstandigheden – mede omdat
niet is gebleken van formele gebreken in de besluitvorming – niet in hoge mate aannemelijk dat de
bodemrechter tot het oordeel zal komen dat de KNVB niet in redelijkheid tot het besluit heeft
kunnen komen.

Conclusie en proceskosten
4.28. De conclusie is dat voor toewijzing van de gevraagde voorzieningen geen plaats is, zodat zij
zullen worden afgewezen.
4.29. FC Twente zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De
kosten aan de zijde van KNVB worden begroot op:
- griffierecht € 619,00
- salaris advocaat 816,00
Totaal € 1.435,00

5 De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1. wijst de vorderingen af,
5.2. veroordeelt FC Twente in de proceskosten, aan de zijde van KNVB tot op heden begroot op €
1.435,00,
5.3. verklaart dit vonnis voor wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. M.E. Heinemann en in het openbaar uitgesproken op 10 juni 2016.1
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Rechtbank Midden-Nederland

Datum uitspraak

15-07-2016

Datum publicatie

15-07-2016

Zaaknummer

C/16/418266 / KG ZA 16-494

Rechtsgebieden

Civiel recht

Bijzondere kenmerken Kort geding
Inhoudsindicatie
Het toelaten van De Graafschap aan de Eredivisie als 19e club is praktisch
onuitvoerbaar, zo oordeelt de voorzieningenrechter. De Graafschap stapte naar de
rechter omdat zij als gevolg van het besluit van de beroepscommissie van de
KNVB alsnog degradeerden naar de Eerste Divisie.
Verwachte chaos
De Graafschap wilde als 19e club worden toegelaten aan de Eredivisie omdat zij
stelt dat FC Twente ten onrechte is toegelaten door de beroepscommissie. Volgens
De Graafschap zal het besluit van de beroepscommissie in een zogenaamde
bodemprocedure onderuit gaan en zal FC Twente halverwege het seizoen uit de
competitie worden gezet. Om de chaos die zou ontstaan, en om de schade te
beperken, zou De Graafschap alvast toegelaten moeten worden.
Praktisch onuitvoerbaar
Het toevoegen van een extra team aan het competitieprogramma, dat begin
augustus van start gaat, is onhaalbaar, zo oordeelt de rechter. Een extra club in de
Eredivisie heeft gevolgen voor het hele competitieprogramma van de Eredivisie,
maar ook voor de Eerste Divisie. Naast alle uitgangspunten van de KNVB zoals
uit/thuis verhouding en verdeling van live tv-wedstrijden zal er ook met gemeenten
en politie moeten worden afgestemd. In drie weken is dat praktisch onmogelijk, zo
oordeelt de rechter.
Afronding bodemprocedure
De Graafschap stelt dat een bodemprocedure in dit geschil halverwege het seizoen
afgerond zal zijn. Naar verwachting zullen er in de procedure die De Graafschap
aankondigt meerdere getuigen gehoord moeten worden. De rechter betwijfelt in
ernstige mate dat deze procedure voor het einde van het seizoen is afgerond. Dat
betekent dat het besluit van de beroepscommissie nog geruime tijd in stand blijft en
de voor komend seizoen voorspelde chaos ook uitblijft.
Vindplaatsen

Rechtspraak.nl
JONDR 2016/1075
AR 2016/2073
JIN 2016/173 met annotatie van M.C. Schepel
TvS&R 2016, afl. 3-4, p. 90

Uitspraak

vonnis
RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND
Civiel recht
handelskamer

locatie Utrecht

zaaknummer / rolnummer: C/16/418266 / KG ZA 16-494

Vonnis in kort geding van 15 juli 2016

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BETAALD VOETBAL DE GRAAFSCHAP B.V.,
gevestigd te Doetinchem,
eiseres,
advocaten mr. D.I.J. Snijders en mr. A.J. Exterkate,

tegen

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND,
gevestigd te Zeist,
gedaagde,
advocaat mr. H.J.A. Knijff.

Partijen zullen hierna De Graafschap en KNVB genoemd worden.

1 De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding met 15 producties en de aanvullende producties 16 tot en met 33
- de producties 1 tot en met 9 van de KNVB
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van De Graafschap
- de pleitnota van de KNVB.
1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1. Bij besluit van 15 december 2015 heeft de Licentiecommissie van de KNVB (on-der meer) besloten
om de aan FC Twente verstrekte licentie, die recht geeft op deelname aan de Eredivisie, in te
trekken, tenzij FC Twente volledige medewerking verleent aan een door de licentiecommissie voor
rekening van FC Twente op te dragen onderzoek naar:
i. de betrokkenheid van een ieder binnen de organisatie van FC Twente en de aan haar gelieerde
entiteiten (onder meer Stichting FC Twente ‘65 en Future Capital-investments B.V.), al dan niet
belast (geweest) met bestuurlijke of toezichthouden-de verantwoordelijkheid, teneinde die
personen te weren van enigerlei bestuurlijke, toezichthoudende, financiële en organisatorische
toekomstige bemoeienis met FC Twente of de aan haar gelieerde entiteiten; en
ii. de bestuursstructuur en bestuurlijke organisatie van FC Twente en de aan haar gelieerde
entiteiten (onder meet Stichting FC Twente ‘65 en Future Capitalinvest-ments BV.) teneinde tot
aanbevelingen te komen om die structuur en organisatie te verbeteren,
een en ander zodat de geconstateerde misstanden in de toekomst kunnen worden voor-komen.
2.2. In verband met de (destijds) bestaande onzekere situatie, te weten dat onduidelijk is of de
intrekking van de licentie van FC Twente definitief wordt, heeft de KNVB eind april 2016 besloten
om de promotie- en degradatieregeling betaald voetbal aan te passen voor het geval dat daarvan
daadwerkelijk sprake is.
2.3. Op 8 mei 2016 was de laatste speelronde in de Eredivisie. Op grond van de stand in de
competitie was De Graafschap gehouden om play-off wedstrijden te spelen.
2.4. Op 22 mei 2016 was de laatste speelronde in de play-off wedstrijden. Conform de promotie- en
degradatieregeling betaald voetbal is daarbij (onder meer) De Graafschap ge-degradeerd naar de
Eerste Divisie.
2.5. Bij besluit van 26 mei 2015 heeft de Licentiecommissie van de KNVB besloten om de aan FC
Twente verstrekte licentie, die recht geeft op deelname aan de Eredivisie, per 1 juli 2016 in te
trekken. In dit besluit heeft de Licentiecommissie voorts per 1 juli 2016 een nieuwe licentie aan FC
Twente verleend. Deze licentie geeft recht op deelname aan de Eer-ste Divisie van het betaald
voetbal. Als gevolg van dit besluit is De Graafschap (alsnog)
niet gedegradeerd naar de Eerste Divisie.
2.6. Tegen dit besluit van de Licentiecommissie is FC Twente op 2 juni 2016 in beroep gegaan bij de

Beroepscommissie Licentiezaken Betaald Voetbal van de KNVB (verder: de Beroepscommissie).
2.7. Bij vonnis in kort geding van 10 juni 2016 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank de
vordering van FC Twente, zoals opgenomen in de dagvaarding van 24 mei 2016 en die er - kort
samengevat - op zag om de KNVB te verbieden de Eredivisie-licentie van FC Twente in te trekken,
afgewezen. Daartoe is onder meer overwogen dat het onder de gegeven omstandigheden niet in
hoge mate aannemelijk is dat de bodemrechter tot het oor-deel zal komen dat de KNVB niet in
redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen (ECLI:NL:RBMNE:2016:3107).
2.8. De Beroepscommissie heeft op 17 juni 2016 het besluit van de Licentiecommissie van 26 mei 2016
vernietigd en opnieuw recht doende zijn aan FC Twente een viertal boetes van elk € 45.250,00
(totaal € 181.000,00) opgelegd. Hiertoe is onder meer het volgende overwogen:
“8.1 De beroepscommissie constateert dat appellante als lid van de KNVB niet heeft geschroomd zich stelselmatig schuldig te maken aan ernstige misleiding van de licentiecom-missie en
financiële malversaties met als doel de eigen prestaties en inkomsten te bevor-deren ten koste
van andere leden. Daarmee heeft appellante in ernstige mate gehandeld in strijd met de
beginselen van de sport, doelstellingen van de KNVB en hetgeen van haar als lid van de KNVB mag
worden verwacht. Een licentiehouder kan en mag in het licht van dergelijke misstanden in
redelijkheid niet verlangen dat de KNVB de licentie continueert. Het gegeven dat in de leiding van
een licentiehouder wisselingen hebben plaats gehad, laat onverlet dat hij als zodanig kan en moet
worden bestraft. De beroepscommissie tekent hier-bij aan dat naar haar oordeel intrekking van de
licentie in het onderhavige geval een passen-de en proportionele sanctie is. Dit is niet anders
indien dit zou leiden tot faillissement van appellante. De primaire verantwoordelijkheid voor de
gevolgen hiervan rust geheel en al bij appellante en degenen die voor de malversaties die tot het
verlies van de licentie aanleiding geven, verantwoordelijk zijn.
8.2 Bovenstaande laat onverlet dat door de licentiecommissie, zijnde het daartoe bevoegde orgaan
van de KNVB, en daarmee door de KNVB als zodanig, naar zoals uit het boven-staande blijkt, naar
het oordeel van de beroepscommissie het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat appellante
de licentie zou kunnen behouden, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Dat in het
onderhavige geval aan die voorwaarden is voldaan en het bedoelde ge-rechtvaardigd vertrouwen
is gewekt, is hierboven door de beroepscommissie vastgesteld. Daarmee staat ook vast dat het
bedoelde gewekte vertrouwen ook de beroepscommissie, als orgaan van de KNVB, in dezen bindt.
Dit brengt mee dat het (ook) de beroepscommissie in het concrete geval niet vrijstaat de licentie
van appellante op grond van de eerder vermelde misstanden in te trekken.”
2.9. Eén van de gevolgen van dit besluit van de Beroepscommissie is dat De Graaf-schap alsnog is
gedegradeerd naar de Eerste Divisie.
2.10. Bij brief van 24 juni 2016 heeft De Graafschap aan de KNVB meegedeeld dat zij zich niet kan
verenigen met het besluit van de Beroepscommissie. Verder is in deze brief ingegaan op de
afwijzing door de KNVB van het verzoek van De Graafschap om in het seizoen 2016-2017 deel te
mogen nemen aan de Eredivisie. De Graafschap heeft er - kort samengevat - op gewezen dat de
licentiecommissie onzorgvuldig heeft gehandeld, hetgeen ertoe heeft geleid dat FC Twente haar
licentie mag behouden. Voorts heeft De Graafschap gesteld dat de KNVB zich ten onrechte op het
standpunt heeft gesteld dat een geldboete een passende sanctie is. De Graafschap heeft verzocht
om haar alsnog toe te laten tot de Ere-divisie voor het seizoen 2016-2017.
2.11. De KNVB heeft dit verzoek niet gehonoreerd.

3 Het geschil

3.1. De Graafschap vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, om de KNVB te ge-bieden om, binnen
twee dagen na betekening van dit vonnis, De Graafschap deel te laten nemen aan de Eredivisie
betaald voetbal in het seizoen 2016-2017, althans een in goede justitie te bepalen voorlopige
voorziening te treffen, voor zover nodig tot dat er in een bodemprocedure een oordeel met gezag
van gewijsde is gegeven over het recht van De
Graafschap om deel te nemen aan de Eredivisie betaald voetbal in het seizoen 2016-2017,
onder straffe van een door de KNVB te verbeuren dwangsom van € 125.000,00 voor iedere dag, of
ieder dagdeel, dat de KNVB nalaat om aan deze veroordeling te voldoen, met een maximum van €
6.000.000,00, dan wel subsidiair een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen
bedrag. Verder vordert De Graafschap veroordeling van de KNVB in de proceskosten en de
nakosten.
3.2. De KNVB voert verweer.
3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

4.1. De Graafschap vordert om naast alle overige 18 betaald voetbal organisaties (bvo’s), waaronder
FC Twente, te worden toegelaten tot de Eredivisie seizoen 2016-2017. Zij is van mening dat FC
Twente ten onrechte is toegelaten tot de Eredivisie omdat het be-sluit van de Beroepscommissie
daartoe nietig dan wel vernietigbaar is en dat dit besluit in een bodemprocedure niet in stand zal
blijven. Om de chaos die zal ontstaan wanneer het be-sluit van de Beroepscommissie zal zijn
vernietigd en ter beperking van haar schade moet De Graafschap reeds thans worden toegelaten
tot de Eredivisie voor het seizoen 2016-2017.
4.2. De KNVB heeft gesteld dat de onderhavige procedure zich niet leent voor een be-handeling in kort
geding, aangezien De Graafschap een onomkeerbare voorziening vordert die naar zijn aard en
strekking niet in kort geding toewijsbaar is. De voorzieningenrechter volgt de KNVB hierin niet.
Weliswaar zal bij toewijzing van de onderhavige vordering de situatie ontstaan dat ook De
Graafschap zal deelnemen aan de Eredivisie in het seizoen 2016-2017, waarmee er dan mogelijk
19 bvo’s in de Eredivisie zullen uitkomen, maar dat ziet dan slechts op het seizoen 2016-2017.
Hiermee kan derhalve niet gezegd worden dat er sprake is van een onomkeerbare situatie.
4.3. De KNVB heeft verder gesteld dat de omvang van het geschil en de daarmee ver-band houdende
gevolgen zodanig zijn, dat dit het kader van het kort geding te boven gaat. Deze stelling houdt
geen stand. In de onderhavige procedure ligt slechts één rechtsvraag voor. Dat de mogelijke
uitkomst van deze procedure verstrekkende gevolgen kan hebben voor de KNVB maakt niet dat
een kort gedingprocedure niet mogelijk is.
4.4. Ten slotte ziet de voorzieningenrechter in de stelling van de KNVB dat de Be-roepscommissie te
zijner tijd eventueel een nieuw besluit moet nemen geen preliminair verweer, zodat deze stelling
verder onbesproken kan blijven.
4.5. De voorzieningenrechter stelt vast dat de onderhavige vordering van De Graaf-schap niet ziet op
schorsing van het besluit van de Beroepscommissie. Verder heeft de ge-machtigde van De
Graafschap ter zitting gesteld dat de bodemprocedure over de nietigheid / vernietigbaarheid van
het besluit van de Beroepscommissie ten tijde van de zitting (op 5 juli 2016) nog niet aanhangig is
gemaakt, maar dat dit wel binnenkort zal gebeuren. Dit leidt er-toe dat zal worden uitgegaan van
het besluit van de Beroepscommissie als zodanig, inhou-dende dat FC Twente een licentie heeft

om in het seizoen 2016-2017 in de Eredivisie te spelen. De Graafschap vordert ook niet dat de
KNVB vooruitlopend op het vonnis van de bodemrechter FC Twente reeds nu moet verwijderen uit
de Eredivisie. Dit betekent dat alle bezwaren tegen het besluit van en de samenstelling van de
Beroepscommissie in dit kort geding onbesproken kunnen blijven. Het debat daarover zal moeten
worden gevoerd in de bodemprocedure.
4.6. Niet in geding is dat er in de reguliere Eredivisie 18 bvo’s spelen zodat er, gelet op het besluit van
de Beroepscommissie, in beginsel geen plek voor De Graafschap is in de Eredivisie in het seizoen
2016-2017. In artikel 13 lid 6 van het Reglement Wedstrijden Be-taald Voetbal is echter bepaald
dat het bestuur betaald voetbal om bijzondere redenen een bvo naar keuze in een hogere klasse
kan plaatsen, mits het daarbij geen rechten van anderen schaadt.
4.7. Ten aanzien van de stelling van De Graafschap dat het niet goed mogelijk is om ten tijde van de
uitspraak in de bodemprocedure, die zij halverwege het seizoen 2016-2017 ver-wacht, een bvo in dit geval: FC Twente - ‘uit de competitie’ te nemen, reden waarom de KNVB De Graafschap reeds
nu moet toelaten tot de Eredivisie, wordt het volgende overwo-gen. Zoals hiervoor reeds is
gesteld, is de bodemprocedure nog niet aanhangig gemaakt. Gelet op het tijdsverloop dat
normaliter is gemoeid met een dergelijke procedure, als ook gelet op de stellingen van partijen,
die aanleiding geven om te veronderstellen dat er in die procedure ook getuigen gehoord zullen
gaan worden, wordt in ernstige mate betwijfeld of de bodemprocedure vóór het einde van het
komende seizoen zal zijn afgerond. Dat leidt ertoe dat verwacht mag worden dat het besluit van
de Beroepscommissie in ieder geval nog gerui-me tijd in stand zal blijven. De door De Graafschap
verwachte ‘chaos’ als gevolg van een nietigverklaring / vernietiging van het besluit gedurende het
seizoen 2016-2107 is derhalve onvoldoende aannemelijk gemaakt en er bestaat dan ook geen
aanleiding om er op voorhand voor te zorgen dat een en ander ‘in balans zal blijven’ zoals door De
Graafschap is bepleit.
4.8. Voor zover er door de bodemrechter al een uitspraak halverwege het komende sei-zoen zou
worden gedaan, geldt dat de KNVB daarnaast en bovendien genoegzaam aanne-melijk heeft
gemaakt dat toewijzing van de vordering van De Graafschap op grote prak-tische bezwaren stuit
waardoor het uitvoeren daarvan onmogelijk is. De voorzieningen-rechter stelt voorop dat het geen
zin heeft om een ordemaatregel op te leggen, waarvan op voorhand duidelijk is dat die niet kan
worden uitgevoerd. Geen aanleiding wordt gezien om te twijfelen aan de stelling van de KNVB
hieromtrent, die als volgt luidt:
“Het toevoegen van een extra “19e” team in het nu vastgestelde competitieprogramma, be-tekent
niet dat het bestaande programma in tact zal blijven. Waar in de eerste speelronde het nieuwe
team als 19e deelnemer een zogenaamde bye zal kunnen hebben (dus geen te-genstander heeft
en op die speelronde “vrij” is) zal direct vanaf speelronde 2 het speelsche-ma al gewijzigd gaan
worden. Het aanbieden van een wedstrijd voor de 19e deelnemer op
speelronde 2 betekent dat de oorspronkelijke wedstrijd van zijn tegenstander op speelronde 2
komt te vervallen en dus elders weer aangeboden dient te worden. Derhalve zal er een
sneeuwbal effect ontstaan, waarbij het totale programma op de schop gaat en alle uitgangspunten (speelritme, uit/thuis verhouding, minimale rustdagen, blokkades, wensen, verdeling live
tv-wedstrijden etc.) voor het realiseren van een competitie opnieuw ingevuld dienen te worden.
Daarnaast zal iedere aanpassing in de Eredivisie leiden tot het aanpassen van het Jupiler League
programma, omdat dit volledig afgestemd is op het Eredivisie programma. Het niet gelijktijdig in
een weekend kunnen spelen van een Jupiler League club met een naburige Eredivisie club,
alsmede het in stand houden van de sportief technische en commerciële uitgangspunten voor het
realiseren van de Jupiler League competitie zal betekenen, dat ook dit programma totaal
aangepast zou moeten worden. Het is in de Jupiler League dus zeker geen kwestie van het even
per speelronde “doorhalen” van een 20e team!
Het in deze fase van het seizoen nog wijzigen van de bestaande competitie, geeft behalve het

omver kegelen van het na maanden voorbereiding gerealiseerde programma, waar alle
betrokkenen hun goedkeuring aan hebben gegeven en reeds met hun voorbereidende activiteiten zijn begonnen, maar zal tevens de druk opvoeren bij al onze stakeholders (gemeen-ten,
politie, clubs, spelers, coaches, supporters, zendgemachtigden etc.) om dit alsnog te accepteren.”
Verder heeft de KNVB in dit kader terecht gesteld dat bij alle deelnemende gemeenten, de politie
en de andere verenigingen moet worden geïnventariseerd in hoeverre vier extra speeldata
mogelijk zijn. Hierbij heeft de KNVB er verder op gewezen dat de competitie begin augustus 2016
aanvangt, zodat het praktisch ook onmogelijk is om een en ander nader uit te werken. De door De
Graafschap in dit verband gemaakte vergelijking met de Engelse voetbalcompetitie gaat niet op,
gelet op de vele verschillen tussen de beide competities. Voor dit standpunt wordt ten slotte steun
gevonden in de brief van 4 juli 2016 van [A] , directeur Eredivisie C.V., aan de KNVB, waarin het
standpunt van de KNVB wordt bevestigd.
4.9. Gelet op het voorgaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat de door De Graafschap
gevraagde voorlopige voorziening op praktische gronden niet uitvoerbaar is, zodat de vordering
op dat onderdeel dient te worden afgewezen. De vordering van De Graafschap om daarnaast een
in goede justitie te bepalen voorlopige voorziening te treffen, is te onbepaald om tot toewijzing te
kunnen leiden.
4.10. De Graafschap zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.
De kosten aan de zijde van de KNVB worden begroot op:
- griffierecht € 619,00
- salaris advocaat € 816,00
Totaal € 1.435,00

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vordering af;
5.2. veroordeelt De Graafschap in de proceskosten, aan de zijde van de KNVB tot op heden begroot
op € 1.435,00;
5.3. verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. D.J. van Maanen en in het openbaar uitgesproken op
15 juli 2016.1
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Rechtsgebieden

Civiel recht

Bijzondere kenmerken Kort geding
Inhoudsindicatie
Het besluit van de judobond om Franssen uit de nationale selectie te zetten en haar
uit te sluiten van deelname aan internationale wedstrijden had niet zo genomen
mogen worden. De judobond moet haar opnieuw voordragen voor een A-status
bij NOC*NSF. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank MiddenNederland vandaag beslist.
De judobond heeft besloten om met de topsportselectie op Papendal te trainen,
wonen, en werken of studeren. Franssen woont en studeert in Rotterdam en traint
daar met haar eigen trainers. Zij wil niet naar Papendal vanwege de gevolgen voor
haar privésituatie. Ook op sportieve gronden heeft zij bezwaar. Franssen gelooft in
de aanpak van haar eigen trainers, waarmee zij de top van het internationale judo
heeft bereikt.
Het uitsluiten van deelname aan internationale toernooien betekent in feite het einde
van de topsportcarrière van Franssen. Dat gaat de rechter te ver. De judobond
heeft afwijkende afspraken gemaakt met twee judoka’s die niet in Papendal
trainen. Er is geen goede reden om dat voor Franssen niet te doen.
De voorzieningenrechter bepaalt dat er een maatwerkoplossing moet komen
waardoor Franssen met haar eigen trainers kan blijven werken en zich kan
voorbereiden op de Olympische Spelen in 2020. De judobond mag wel van
Franssen vragen dat zij verder zoveel mogelijk aansluit bij het programma op
Papendal.
Vindplaatsen
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handelskamer
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Vonnis in kort geding van 3 mei 2017

in de zaak van

[eiseres] ,
wonende te [woonplaats] ,
eiseres,
advocaat mr. W.F.C. van Megen,

tegen

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
JUDO BOND NEDERLAND,
gevestigd te Nieuwegein,
gedaagde,
advocaat mr. A.W. Brantjes.

Partijen zullen hierna [eiseres] en Judo Bond Nederland worden genoemd.

1 De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
-

de
de
de
de
de
de

dagvaarding,
producties 1 tot en met 13 van [eiseres] ,
producties 1 tot en met 53 van Judo Bond Nederland,
mondelinge behandeling van 29 maart 2017,
pleitnota van [eiseres] ,
pleitnota van Judo Bond Nederland.

1.2. Aanvankelijk is vonnis bepaald op 12 april 2017. Op eensluidend verzoek van partijen is de zaak

vervolgens aangehouden. Partijen hebben op 26 april 2017 alsnog om vonnis gevraagd, dat
vervolgens bepaald is op heden.

2 De feiten
2.1. [eiseres] (op dit moment 27 jaar oud) beoefent op topsportniveau de judosport in de
gewichtsklasse tot 63 kg.
2.1.1. [eiseres] heeft zich voor de Olympische Spelen van 2016 gekwalificeerd. Zij is toen echter
niet uitgezonden, omdat er maar één judoka in de gewichtsklasse waarin [eiseres] uitkomt,
naar de Olympische Spelen kon worden uitgezonden en de voorkeur van Judo Bond
Nederland uitging naar [A] , die zich eveneens had gekwalificeerd en op dat moment nummer
1 van Nederland was. [A] is per 9 januari 2017 met judo op topsportniveau gestopt.
2.1.2. [eiseres] neemt op dit moment de zesde plaats in op de wereldranglijst van de
internationale judofederatie.
2.2. [eiseres] is via haar club lid van Judo Bond Nederland.
2.3. Partijen hebben omstreeks 26 december 2015/21 januari 2016 de door
Judo Bond Nederland als productie 4 overgelegde kernploegovereenkomst gesloten. In deze
overeenkomst is bepaald dat Judo Bond Nederland [eiseres] in de Kernploeg zal opnemen onder
de in de overeenkomst genoemde voorwaarden. Partijen zijn het erover eens dat deze
kernploegovereenkomst nog steeds tussen hen van kracht is.
2.4. [eiseres] heeft tot en met 31 januari 2017 de zogeheten A-status gehad op grond waarvan zij
recht had op de bij die status behorende (financiële) voorzieningen (ook wel aangeduid als
“stipendium”). Die A-status heeft zij gekregen op grond van haar sportieve prestaties.
Alleen NOC*NSF kan deze status aan topsporters verlenen. Hoewel de status aan individuele
sporters wordt verleend is de procedure die gevolgd moet worden om een status te krijgen er één
tussen NOC*NSF en de bond. In het Statusreglement Topsporters worden de procedure en de
criteria beschreven op basis waarvan een topsporter status kan verkrijgen. Op 9 mei 2016 is dit
reglement voor het laatst door de Algemene Vergadering van NOC*NSF, vastgesteld. Dit laatstelijk
vastgestelde reglement is op 1 januari 2017 in werking getreden en door Judo Bond Nederland als
productie 3 in het geding gebracht.
2.5. [eiseres] woont in [woonplaats] en traint daar met door haarzelf ingeschakelde trainers, namelijk
met [B] (hierna: [B] ) als krachttrainer en [C] (hierna: [C] ) als trainer en matcoach.
2.6. [eiseres] volgt bij InHolland in [woonplaats] de vierjarige HBO opleiding
Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH). Zij zit daar in het tweede studiejaar.
Zij mag over deze studie in verband met haar topsport carrière, in beginsel, tien jaar doen en
heeft daarvan op dit moment zevenenhalf jaar gebruikt. Wanneer [eiseres] de studie niet binnen
tien jaar afrondt dan dient zij gelet op de geldende studieregeling bovenop het door haar in ieder
geval terug te betalen bedrag van € 16.000,-- een extra bedrag van € 21.500,-- terug te betalen.
Daarmee komt de studieschuld dan uit op een totaalbedrag van € 37.500,--.

2.7. Judo Bond Nederland heeft een koerswijziging ingezet, in die zin dat met ingang van 1 september
2016 het topjudo wordt gecentraliseerd op één Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO)
locatie, te weten Papendal, in plaats van over meerdere locaties, waaronder [woonplaats] .
Uitgangspunt daarbij is dat de kernploegleden op deze CTO locatie moeten sporten (trainen),

wonen (op maximaal 30 minuten afstand van Papendal) en studeren of werken. Er geldt een
fulltimeprogramma. De trainers en andere begeleiders worden door Judo Bond Nederland
aangezocht en aangesteld. Deze koerswijziging is
– kort gezegd – als volgt in zijn werk gegaan.
2.7.1. In het meerjarenbeleidsplan 2013-2016 heeft Judo Bond Nederland de ambitie uitgesproken
om met topjudo een top acht positie in de wereld te veroveren en te behouden. Aanleiding
voor deze ambitie was de evaluatie van het sportieve traject richting de Olympische Spelen
in Londen van 2012.
2.7.2. Bij de toekenning van de topsportgelden 2013-2016 stelde NOC*NSF, naar aanleiding van
deze evaluatie, als investeringsvoorwaarde dat “uiterlijk 24 maanden voor de Olympische
Spelen 2016 alle potentiële Olympische deelnemers, volledig gecentraliseerd onder begeleiding
van de bondscoaches trainen”. Judo Bond Nederland heeft deze voorwaarde niet kunnen
realiseren en in overleg met NOC*NSF afgesproken dat zij dit in 2016 gereed heeft.
2.7.3. Het bondsbestuur van Judo Bond Nederland heeft op 15 april 2014 het besluit genomen om
het topjudo in Nederland vanaf het najaar 2016 te centraliseren op één Centrum voor
Topsport en Onderwijs (CTO).
2.7.4. De bondsraadsvergadering van Judo Bond Nederland heeft op 30 mei 2015 met dit besluit
van het bondsbestuur ingestemd.
2.7.5. Daarna heeft het bondsbestuur in juni 2015 besloten dat de CTO-locatie Papendal wordt.
2.7.6. Op 3 december 2015 is aan alle topjudoka’s de door Judo Bond Nederland als productie 13
overgelegde brochure verstrekt. In deze brochure valt kort gezegd te lezen voor welke
doelgroep het CTO programma is bestemd en wat het programma inhoudt. Zo wordt in deze
brochure een toelichting gegeven over:
- de invulling van het trainingsprogramma, waarbij geldt dat er van maandag tot en met
vrijdag wordt getraind,
- de samenstelling van het wedstrijdprogramma,
- de wijze van begeleiding,
- het selectieproces,
- huisvesting, waarbij is vermeld dat de judoka op maximaal 30 minuten van het
CTO Papendal moet wonen om zoveel mogelijk tijd te kunnen besteden aan het
trainingsprogramma, studie, rust en/of herstel,
- voeding,
- onderwijs,
- vervoer, en
- financiën.

2.8. Op 18 januari 2016 heeft een overleg plaatsgevonden tussen [eiseres] en
Judo Bond Nederland over hoe zij vanaf 1 september 2016 kon gaan deelnemen aan het
fulltimeprogramma op de CTO-locatie te Papendal.
[eiseres] heeft daarbij onder meer opgemerkt dat indien zij zou overstappen naar de
Hoge School Arnhem (HAN) dat zij dan het gehele tweede studiejaar opnieuw zou moeten doen en
dat zij vreesde dat zij haar studie dan niet binnen tien jaar kon afronden waardoor zij haar gehele
studieschuld, € 16.000,-- plus een extra bedrag van € 22.500,-- wegens het niet binnen de tien
jaar afronden van de studie, ofwel een totaalbedrag van € 37.500,--, zou moeten terugbetalen. Zij
heeft Judo Bond Nederland de vraag voorgelegd hoe dit op te lossen.

2.9. Judo Bond Nederland heeft na dit gesprek bewerkstelligd dat de maximale studietermijn van tien
jaar is verlengd naar elf jaar.
2.10. Op 31 maart 2016 heeft Judo Bond Nederland aan [eiseres] bericht dat zij is geselecteerd voor
het fulltimeprogramma op CTO Papendal.
De bij deze selectie behorende intentieovereenkomst, waarin gezamenlijk de intentie wordt
uitgesproken om per 1 september 2016 van start te gaan op CTO Papendal is niet door
Judo Bond Nederland aan [eiseres] voorgelegd.
2.11. Op 29 juni 2016 heeft een gesprek tussen [eiseres] en Judo Bond Nederland plaatsgevonden.
[eiseres] heeft vervolgens het door Judo Bond Nederland als productie 29 overgelegde voorstel
gedaan, welk voorstel als volgt luidt:
“ Krachttrainer: [B]
Trainer/matcoach: [C]
- Ik zal 2x per week de fysieke training doen bij [B] in [woonplaats] .
- Ik ben minstens 2x per week in Papendal om deel te nemen aan de randori trainingen.
- De techniektraining en 2 judotrainingen zal ik volgen op het RTC in Hoogvliet.
- Mijn studie blijf ik de komende twee jaar volgen aan de InHolland in [woonplaats] . Dat kan
gewoonweg niet anders.
- Het laatste jaar zal ik grotendeels in Papendal zijn, en mijn afstudeerstage daar volgen.
- De weekplanning kan concreet gemaakt worden a.d.h.v. het weekrooster op school, in
september.
Dus dat betekent dat ik vanaf seizoen 2018-2019 grotendeels op Papendal zal zijn, omdat ik daar
een stage in de buurt ga zoeken.”
2.12. Judo Bond Nederland heeft [eiseres] bij e-mail van 1 september 2016 bericht niet akkoord te
gaan met dit voorstel en [eiseres] verzocht om het voorstel te heroverwegen en uiterlijk 1 oktober
2016 te komen met een voorstel waarin [eiseres] binnen een periode van één jaar fulltime richting
Papendal komt.
2.13. Partijen hebben elkaar vervolgens op 5 oktober 2016 gesproken maar dit heeft niet tot een
oplossing geleid.
2.14. [eiseres] heeft vervolgens omstreeks 24 november 2016 het door
Judo Bond Nederland als productie 41 overgelegde voorstel gedaan, welk voorstel als volgt luidt:

“ (…)
Tot en met augustus 2017 behoud ik het programma zoals het nu staat.
- Krachttraining [B]
- Judo, en techniektrainingen RTC Hoogvliet
- Randori trainingen di-do Papendal
- Studiejaar 2 InHolland R’dam
Vanaf september 2017 ben ik bereid om naar Papendal te komen, ondanks mijn eerdere twijfels.
Er zijn een aantal losse eindjes, waarvan ik het prettig zou vinden om op voorhand duidelijkheid
over te krijgen, en dat gaat om het volgende:
1. De opleiding
2. De begeleiding
De opleiding

Ik wil het liefst mijn studie in [woonplaats] blijven volgen. Omdat ik naar Papendal moet, ben ik
bereid mijn studie om te gooien, waardoor mijn studieschuld van 16.000 euro naar 37.500 euro zal
gaan. Ik moet namelijk mijn 2e studiejaar opnieuw overdoen vanaf september 2017. Bovendien
zal mijn afstudeerjaar dan in het jaar van de OS in Tokyo zijn, waardoor ik dan ook weer
studievertraging zal oplopen. Ik ben bereid om alles om te gooien, en jaren vertraging op te lopen,
als de bond bereid is mij te helpen om ervoor te zorgen dat er garant wordt gestaan voor de
studieschuld. Ik kan mezelf geen studieschuld veroorloven en kan het simpelweg niet betalen.
De begeleiding
Zoals ik eerder heb aangegeven, is voor mij de juiste begeleiding essentieel in het bedrijven van
topsport, en het leveren van topprestaties. In het gesprek op 5 oktober jl. is verteld dat er vanaf
januari twee nieuwe coaches/trainers bijkomen, en ik wil graag duidelijkheid wie de uiteindelijke
trainer- en coachingstaf gaat zijn, om van daaruit een weloverwogen keuze te maken wie mij gaat
begeleiden. Die invulling is nog niet bekend.
De voorwaarden moeten er zijn, om uiteindelijk tot een weloverwogen keuze te komen, en ik heb
de bond daarvoor nodig, zodat het samen tot een juiste samenwerking leidt en uiteindelijk de
gewenste successen. Ik ben bereid om jullie tegemoet te komen, waarbij het belangrijk is dat
deze 2 essentiële punten haalbaar zijn, en duidelijkheid gaan verschaffen.
Ik hoop dat jullie meedenken in een oplossing om samen tot een juiste samenwerking te komen.
(…).”.

2.15. Bij brief van 20 december 2016 heeft Judo Bond Nederland – samengevat – aan [eiseres] bericht
dat zij hebben besloten om de selectie van [eiseres] voor het NTC Papendal in te trekken en dat
de consequentie hiervan is dat [eiseres] niet meer zal worden uitgezonden naar internationale
trainingsstages met de nationale topsportselectie en dat tevens de deelname van [eiseres] aan
nationale trainingen zullen worden stopgezet.
2.16. Bij brief van 20 januari 2017 heeft NOC*NSF aan [eiseres] bericht – kort gezegd – dat zij van
Judo Bond Nederland het verzoek heeft gekregen om binnen het programma Judo de A-status van
[eiseres] te beëindigen en dat zij op basis van dit verzoek de status met ingang van 31 januari
2017 beëindigt.
2.17. [eiseres] en Judo Bond Nederland zijn in februari 2017 met elkaar in gesprek gegaan. Dit heeft
niet tot een oplossing geleid. Reden waarom [eiseres] dit kort geding aanhangig heeft gemaakt.

3 De vordering

3.1. [eiseres] vordert dat Judo Bond Nederland bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, wordt
veroordeeld:
a. om haar conform de normaal geldende regels uit te zenden naar internationale wedstrijden
zo lang zij zich daarvoor op sportieve gronden kwalificeert, dit op straffe van een
dwangsom,
b. om met haar om de tafel te gaan zitten voor overleg om tot een oplossing te komen ter
zake van het te volgen trainingsprogramma waarbij recht wordt gedaan aan haar
specifieke situatie, dit op straffe van een dwangsom,
c. om haar voor te dragen voor een A-status bij het NOC*NSF, dit op straffe van een
dwangsom,

d. tot betaling van de proceskosten te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de
vijftiende dag na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis,

4 De beoordeling
4.1. Judo Bond Nederland voert als (formeel) verweer dat [eiseres] niet ontvankelijk in haar
vorderingen moeten worden verklaard omdat:
a) het spoedeisend belang ontbreekt,
b) het besluit van (het bondsbestuur en de bondsvergadering van) Judo Bond Nederland om
met ingang van het najaar 2016 vanuit één CTO locatie te trainen, wonen en
studeren/werken als vaststaand, moet worden beschouwd voor alle leden van
Judo Bond Nederland, onder wie [eiseres] , aangezien dit besluit niet meer kan worden
aangevochten, omdat de daarvoor in artikel 2:15 Burgerlijk Wetboek (BW) geldende
vervaltermijn van één jaar ongebruikt is verstreken.
4.2. Dit door [eiseres] gemotiveerd betwiste verweer wordt verworpen.
4.2.1. Het is voldoende aannemelijk dat [eiseres] een spoedeisend belang bij haar vorderingen
heeft. Het belang van [eiseres] bij haar vorderingen zoals weergegeven in 3.1. onder a en b
is vooral daarin gelegen dat zij op topniveau de judosport wil kunnen blijven beoefenen en
zich wil kunnen blijven meten aan haar (internationale) concurrenten.
Daarvoor zal zij onder meer moeten kunnen deelnemen aan internationale wedstrijden,
waarvan zij door Judo Bond Nederland is uitgesloten. Daarbij komt dat [eiseres] zich
uitsluitend door deelname aan internationale wedstrijden kan kwalificeren voor deelname
aan de Olympische Spelen van 2020. [eiseres] kan dan ook niet – zoals Judo Bond Nederland
meent – een bodemprocedure afwachten. Het spoedeisend belang is daarmee voldoende
gegeven.
Wat betreft de vordering zoals weergegeven in 3.1. onder c geldt dat de spoedeisend
daarvan uit de aard van de vordering volgt. Deze vordering ziet op het wederom verwerven
van de A-status, die op verzoek van Judo Bond Nederland door NOC*NSF is ingetrokken.
Deze A-status geeft onder meer recht op een financiële vergoeding, waarmee de topsporter,
in dit geval [eiseres] , zich in zijn levensonderhoud kan voorzien.
4.2.2. Het in 4.1. onder b genoemde verweer slaagt niet, omdat [eiseres] in deze zaak
niet het besluit van (het bondsbestuur en de bondsvergadering van) Judo Bond Nederland
om met ingang van het najaar 2016 vanuit één CTO locatie te trainen, wonen en
studeren/werken ter discussie stelt, maar het tegen haar gerichte besluit van Judo Bond
Nederland van 20 december 2016 dat ertoe strekt dat zij uit de selectie wordt gezet en dat
zij niet meer zal kunnen deelnemen aan nationale trainingen en internationale trainingen en
wedstrijden.
4.3. Daarmee wordt toegekomen aan de inhoudelijke beoordeling van de vorderingen van [eiseres] .
Vordering zoals weergegeven in 3.1. onder a
4.4. De vordering zoals weergegeven in 3.1. onder a strekt ertoe dat [eiseres] kan deelnemen aan
internationale wedstrijden indien zij zich daartoe kwalificeert. Zij voert daartoe onder meer aan
dat Judo Bond Nederland haar hiervan niet mag uitsluiten vanwege het feit dat zij zich niet per 1
september 2016 aan het nieuwe beleid conformeert. Zij heeft goede redenen om dit niet te doen.
4.5. Judo Bond Nederland heeft [eiseres] bij besluit van 20 december 2016 uit de nationale selectie
gezet en van deelname aan (inter)nationale trainingen en internationale wedstrijden uitgesloten.
Aanleiding voor dit besluit is dat [eiseres] zich niet onverkort wil conformeren aan het nieuwe
beleid van Judo Bond Nederland dat met ingang van 1 september 2016 de kernploegleden op één

CTO locatie, te weten Papendal, moeten sporten (trainen), wonen
(op maximaal 30 minuten afstand van Papendal) en studeren of werken.
[eiseres] heeft als redenen hiervoor opgegeven dat zij:
- geen afscheid wil nemen van haar huidige trainers met wie zij een klik en
vertrouwensband heeft opgebouwd en met wie zij topprestaties heeft bereikt, waaronder
de kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2016 en haar huidige zesde positie op de
wereldranglijst,
- haar studie niet wil verplaatsen naar Arnhem (HAN), omdat zij dan het tweede jaar
helemaal moet overdoen en zij vreest dat zij de studie dan niet binnen de nog resterende
studieduur zal kunnen voltooien, waardoor haar studieschuld zal oplopen van € 16.000,-naar € 37.500,--.

4.6. Als uitgangspunt geldt dat Judo Bond Nederland bevoegd is om beleid te maken
en bestaand beleid te wijzigen en dat de leden van Judo Bond Nederland door hun lidmaatschap
daaraan gebonden zijn.
4.7. De geldigheid van het besluit waarbij Judo Bond Nederland haar beleid heeft gewijzigd in die zin
dat vanaf het najaar van 2016 op één CTO-locatie, namelijk Papendal, wordt getraind, gewoond
en gestudeerd of gewerkt, wordt in dit kort geding niet ter discussie gesteld.
[eiseres] heeft niet het standpunt ingenomen dat dit besluit niet rechtsgeldig (nietig of
vernietigbaar) is. Het wordt er daarom voor gehouden dat dit besluit rechtsgeldig is.
4.8. Dit in 4.7. genoemde besluit brengt mee dat [eiseres] als lid van Judo Bond Nederland gebonden
is aan het in het 4.7. genoemde besluit en dat zij als door Judo Bond Nederland geselecteerde
judoka vanaf 1 september 2016 op de CTO-locatie te Papendal moeten trainen, wonen, en
studeren of werken. Vaststaat dat [eiseres] aan
Judo Bond Nederland te kennen heeft gegeven dit niet onverkort te willen doen vanwege de
bezwaren zoals vermeld in 4.5. Judo Bond Nederland kon daarom, in beginsel, besluiten om
[eiseres] uit te sluiten van deelname aan (inter)nationale trainingen en internationale wedstrijden,
hetgeen zij bij besluit van 20 december 2016 heeft gedaan. Er kunnen echter omstandigheden zijn
die maken dat Judo Bond Nederland dit besluit niet heeft kunnen nemen, omdat dit in de gegeven
omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid onaanvaardbaar is en/of onrechtmatig
tegenover [eiseres] is. Hierna zal worden onderzocht of het aannemelijk is dat daarvan sprake is.
4.9. Vooropgesteld wordt dat tussen partijen ook een kernploegovereenkomst van kracht is, welke
overeenkomst niet is opgezegd, en dat partijen gelet op hun onderlinge verhouding voortvloeiend
uit deze overeenkomst en hetgeen overigens op grond van de bondstructuur tussen hen geldt,
zich over en weer dienen te gedragen met inachtneming van de maatstaven van redelijkheid en
billijkheid. Dit betekent onder meer dat zij rekening dienen te houden met elkaars
gerechtvaardigde belangen.
[eiseres] dient rekening te houden met het belang van Judo Bond Nederland om haar ambitie om
met topjudo een top acht positie in de wereld te veroveren en te behouden door middel van het
door haar uitgestippeld beleid te kunnen verwezenlijken. De Judo Bond Nederland heeft belang bij
handhaving van het door haar gemaakte beleid en bij consequente toepassing daarvan. Als alleen
naar individuele wensen wordt gekeken, valt
er geen beleid te maken.
Judo Bond Nederland dient daartegenover rekening te houden met het individuele belang van
[eiseres] om haar topsportcarrière in te richten op de manier waarop zij dat wil.
4.10. Het besluit van 20 december 2016 heeft voor [eiseres] zeer ingrijpende gevolgen. Het besluit
betekent de facto het einde van haar carrière als topsporter.
Het is voor haar gelet op het besluit onmogelijk om nog deel te nemen aan internationale
toernooien. Aan internationale toernooien kan, dat staat tussen partijen vast, alleen worden

deelgenomen wanneer (de technische staf van) Judo Bond Nederland de judoka afvaardigt en dat
zal vanwege dit besluit niet meer gebeuren.
Het is verder voldoende gebleken dat op dit moment ook niet mogelijkheid bestaat om aan
internationale wedstrijden deel te nemen door uit te wijken naar het buitenland.

Vaststaat dat daarvoor een wachttijd geldt van drie jaar en dat deze wachttijd alleen met
medewerking van Judo Bond Nederland kan worden verkort tot nihil. Judo Bond Nederland wil
echter geen medewerking verlenen aan de verkorting van de wachttijd, omdat – zo voert zij aan –
het buitenland dan met de kwaliteiten van [eiseres] aan de haal kan gaan, terwijl het Judo Bond
Nederland is die in [eiseres] heeft geïnvesteerd.
Het besluit van 20 december 2016 heeft verder tot gevolg dat [eiseres] zich zeer waarschijnlijk
niet zal kunnen kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2020.
Voor deelname aan de Olympische Spelen voor Nederland is vereist dat dat de judoka
zich door middel van deelname aan internationale toernooien daarvoor kwalificeert en door
Judo Bond Nederland wordt voorgedragen aan het NOC*NSF.
Ook het uitkomen voor de Olympische Spelen voor een ander land dan Nederland lijkt
onwaarschijnlijk, nu er – zoals hiervoor is overwogen – een wachttijd geldt van drie jaar en er na
het verstrijken van die wachttijd nog maar weinig tijd overblijft (nog geen jaar) om zich te
kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2020.
Daarbij komt dat [eiseres] dan gedurende drie jaar geen wedstrijdritme heeft opgebouwd en zich
niet heeft kunnen meten met haar concurrenten.
4.11. [eiseres] is op dit moment in haar gewichtsklasse de beste topjudoka van Nederland en staat
zesde op de wereldranglijst. De stelling van Judo Bond Nederland dat [eiseres] niet de nummer 1
van Nederland is, wordt als onvoldoende gemotiveerd onderbouwd gepasseerd. Judo Bond
Nederland heeft tijdens de mondelinge behandeling ook opgemerkt dat zij [eiseres] vanwege haar
prestaties graag bij de selectie wil hebben.
4.12. [eiseres] heeft deze toppositie bereikt onder het beleid dat gold voor de invoering van het
nieuwe beleid (de centralisatie op de CTO-locatie te Papendal) per
1 september 2016. Op grond van dit oude beleid mocht zij, onder regie van Judo Bond Nederland,
in haar eigen woonplaats in [woonplaats] trainen met door haarzelf uitgezochte trainers ( [B] en
[C] ), waarmee zij een vertrouwensband heeft opgebouwd.
Zij heeft samen met deze door haarzelf aangezochte trainers haar toppositie in het judo bereikt.
Er zijn geen garanties of concrete aanwijzingen dat [eiseres] op grond van het nieuwe beleid van
Judo Bond Nederland, waarbij zij moet trainen met door
Judo Bond Nederland aangestelde trainers, haar toppositie zal handhaven of verbeteren.
4.13. [eiseres] is geen beginnende topjudoka meer. Zij heeft haar sporen al ruimschoots verdiend. Zo
heeft zij zich gekwalificeerd voor de Olympische Spelen van 2016, is zij eind 2016 eerste geworden
bij een in Abu Dhabi gehouden wedstrijd en staat zij op dit moment op de zesde plek van de
wereldranglijst.
4.14. [eiseres] is op dit moment 27 jaar en zal niet meer jarenlang op topsportniveau de judosport
beoefenen. Einddoel is volgens [eiseres] om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen van
2020.
4.15. Judo Bond Nederland heeft met twee andere judoka’s die zijn geselecteerd een
maatwerkoplossing getroffen. Deze judoka’s hebben beiden een relatie in het buitenland, de één
in Frankrijk en de ander in Italië. Met hen is onder meer overeengekomen, zo heeft
Judo Bond Nederland tijdens de mondelinge behandeling van dit kort geding verklaard, dat zij tot
1 september 2017 niet hoeven deel te nemen aan het fulltimeprogramma op de
CTO-locatie te Papendal.

Judo Bond Nederland heeft geen steekhoudende argumenten aangevoerd waarom deze twee
judoka’s anders zouden mogen worden behandeld dan [eiseres] . Er is dan ook sprake van een
ongelijke behandeling c.q. willekeur, nu van deze twee judoka’s pas per 1 september 2017 wordt
verlangd dat zij deelnemen aan het fulltimeprogramma op de CTO-locatie te Papendal, terwijl van
[eiseres] wordt verlangd dat zij daaraan al eerder deelneemt.
4.16. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het, vanwege de in 4.10. tot en met 4.15. genoemde
omstandigheden, in onderlinge samenhang bezien, aannemelijk is dat de bodemrechter zal
oordelen dat van Judo Bond Nederland kan worden verlangd dat zij een maatwerkoplossing, met
[eiseres] treft, in die zin dat ten gunste van [eiseres] wordt afgeweken van het huidige beleid.
Het belang van Judo Bond Nederland om door middel van het door haar uitgestippelde beleid de
top te bereiken en dat alle topsporters, onder wie [eiseres] , zich aan dit door haar uitgestippelde
beleid conformeren en gaan trainen, wonen en studeren of werken op de CTO-locatie te Papendal
moet gelet op de hiervoor genoemde omstandigheden, in onderlinge samenhang bezien,
gerelativeerd worden ten aanzien van [eiseres] . Dit geldt temeer daar er sprake is van een
beperkte periode, aangezien de inzet van [eiseres] vooral gericht is op het kwalificatieproces
richting de Olympische Spelen. De tussen partijen te treffen maatwerkoplossing is dus beperkt in
tijd.
4.17. Partijen dienen samen invulling aan deze maatwerkoplossing te geven.
4.17.1. Daarbij geldt, gelet op de in 4.11. tot en met 4.14. genoemde omstandigheden, als
uitgangspunt dat van [eiseres] niet kan worden verlangd dat zij afstand neemt van haar
huidige trainers. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat het vertrouwen tussen een
topsporter zoals [eiseres] en haar trainer(s) cruciaal is en dat dit vertrouwen er in de regel
niet van meet af aan is, maar zal moeten worden opgebouwd. Dit weegt extra zwaar bij een
individuele sport zoals judo.
Partijen dienen samen te bezien op welke wijze de huidige trainers van [eiseres] bij de
trainingen en begeleiding van [eiseres] betrokken kunnen blijven.
Het is daarbij niet vereist dat deze trainers – zoals Judo Bond Nederland kennelijk meent – in
dienst treden bij Judo Bond Nederland. Het valt, zonder nadere toelichting die ontbreekt, niet
in te zien dat voor hun betrokkenheid een indiensttreding bij Judo Bond Nederland per se is
vereist. Dit spreekt temeer daar [eiseres] tot aan de beleidswijziging per
1 september 2016 onder regie van Judo Bond Nederland met deze trainers heeft gewerkt,
zonder dat deze trainers bij Judo Bond Nederland in dienst waren.
Overigens valt uit het voorstel van 24 november 2016 – anders dan Judo Bond Nederland
betoogt – niet op te maken dat [eiseres] ondubbelzinnig heeft toegezegd dat zij per
1 september 2017 zonder haar huidige trainers verder zal gaan.
Uit de tekst en strekking van dit voorstel, dat in zijn geheel en onderlinge samenhang moet
worden beschouwd, valt op te maken dat [eiseres] daar mogelijk toe is bereid, maar dat
deze bereidheid afhangt van de persoon van de trainers en begeleiders die door Judo Bond
Nederland zijn en worden aangesteld. Daarover is evenwel geen duidelijkheid gekomen.
4.17.2. [eiseres] zal zich verder zo veel mogelijk dienen te richten naar de wens van de Judo Bond
Nederland tot centralisatie. Zij dient zo veel als mogelijk deel uit te maken van het
fulltimeprogramma op de CTO-locatie te Papendal, zij het dat zij met haar eigen trainers zal
mogen trainen. Uit de door haar gedane voorstellen valt op te maken dat de bereidheid
daartoe ook bestaat.
Zo heeft zij in haar eerste voorstel van 29 juni 2016 te kennen gegeven dat zij bereid is om
vanaf 2018/2019 naar Papendal te komen. Partijen zullen hierover samen afspraken dienen
te maken. In haar tweede voorstel is de bereidheid uitgesproken voor september 2017.
4.17.3. [eiseres] kan – in tegenstelling tot wat zij meent – niet verlangen dat
Judo Bond Nederland zich garant stelt voor haar studieschuld, wanneer [eiseres] haar

opleiding in Arnhem zal vervolgen.
Het is onvoldoende aannemelijk dat de studievertraging die [eiseres] mogelijk oploopt
wanneer zij haar studie in Arnhem gaat vervolgen, is toe te rekenen aan de wijziging van
het beleid door Judo Bond Nederland. Daarbij komt dat Judo Bond Nederland ervoor heeft
gezorgd dat [eiseres] elf jaar, in plaats van tien jaar, over haar studie mag doen en dat zij te
kennen heeft gegeven dat zij ervoor kan zorgen dat dit nog met een jaar wordt verlengd
zodat [eiseres] in totaal twaalf jaar over haar studie kan doen. Zij kan dus, nu zij al
zevenenhalf jaar heeft verbruikt, nog vierenhalf jaar over het tweede tot en met vierde jaar
van haar studie doen. Mogelijk valt nog te regelen dat de studieduur wordt bevroren indien
[eiseres] zich kwalificeert voor de Olympische Spelen van 2020. Judo Bond Nederland mag
van degene die voor topsport kiezen een investering vragen. Judo Bond Nederland heeft
voor wat betreft het opvangen van de mogelijke studievertraging naar het oordeel van de
voorzieningenrechter zich voldoende ingespannen.
4.18. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat het aannemelijk is dat de bodemrechter zal oordelen
dat Judo Bond Nederland het besluit van 20 december 2016 niet heeft kunnen nemen, omdat dit
besluit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid onaanvaardbaar is en/of
onrechtmatig tegenover [eiseres] is.
Judo Bond Nederland kon op basis van de omstandigheden zoals hiervoor besproken in 4.10. tot
en met 4.15 niet besluiten om [eiseres] van deelname aan internationale wedstijden uit te sluiten
vanwege het feit dat zij niet bereid was om per 1 september 2016 deel te nemen aan het
fulltimeprogramma op de CTO-locatie. Er zal een maatwerkoplossing moeten worden getroffen,
waarbij – kort gezegd – geldt dat [eiseres] haar trainers mag behouden, en zo veel als mogelijk
zal deelnemen aan het fulltimeprogramma op de CTO-locatie te Papendal. [eiseres] kan niet
verlangen dat Judo Bond Nederland zich garant stelt voor haar studiekosten.
4.19. De vordering van [eiseres] die ertoe strekt dat zij aan internationale wedstrijden mag
deelnemen, zal in zoverre worden toegewezen dat het Judo Bond Nederland zal worden verboden
om [eiseres] van deelname aan internationale wedstrijden uit te sluiten op de grond dat zij zich
niet (volledig) conformeert aan het vanaf 1 september 2016 geldende beleid dat door de door
haar geselecteerde judoka’s een fulltimeprogramma moet worden gevolgd op de CTO-locatie te
Papendal. Aan dit verbod zal geen dwangsom worden verbonden, aangezien Judo Bond Nederland
ter zitting heeft verklaard dat dit niet nodig is omdat zij dit vonnis zal nakomen.
De vordering zoals weergegeven in 3.1. onder b
4.20. De vordering zoals weergegeven in 3.1. onder b strekt ertoe dat Judo Bond Nederland wordt
veroordeeld om met [eiseres] in overleg te treden om tot een oplossing te komen ter zake van het
te volgen trainingsprogramma waarbij recht wordt gedaan aan haar
specifieke situatie.
4.21. Hiervoor is geconcludeerd dat van Judo Bond Nederland kan worden verlangd dat zij een
maatwerkoplossing, met [eiseres] treft, in die zin dat ten gunste van [eiseres] wordt afgeweken
van het huidige beleid en dat partijen daaraan samen invulling dienen te geven met inachtneming
van hetgeen daarover in 4.17.1. tot en met 4.17.3. is overwogen.
De vordering is dan ook op de in de beslissing te noemen manier toewijsbaar. Hieraan zal
geen dwangsom worden verbonden, aangezien Judo Bond Nederland ter zitting heeft verklaard
dat zij dit vonnis zal nakomen.
De vordering zoals weergegeven in 3.1. onder c
4.22. De vordering zoals weergegeven in 3.1. onder c strekt ertoe dat
Judo Bond Nederland wordt veroordeeld om [eiseres] voor te dragen voor een A-status bij het
NOC*NSF.
4.23. In het Statusreglement Topsporters is vermeld dat de procedure die gevolgd moet worden om

een status te krijgen er één is tussen NOC*NSF en de bond. Het is de bond die de topsporter aan
NOC*NSF voor het verkrijgen van de A-Status voordraagt. Dit volgt uit het bepaalde in artikel 9 en
10 van het reglement. In artikel 9 van dit reglement is bepaald dat de bond de topsporter bij
NOC*NSF kan voordragen voor het verkrijgen van een
A-status en in artikel 10 is bepaald dat na het voldoen aan de vastgestelde prestatienorm tijdens
een vastgesteld meetmoment door de topsporter de bond zo spoedig mogelijk een voordracht
voor de A-status bij NOC*NSF doet. De omstandigheid dat het NOC*NSF is die beslist of de Astatus wordt verleend of niet, betekent – anders dan Judo Bond Nederland betoogt – niet dat
[eiseres] geen belang bij haar vordering heeft en daarom niet ontvankelijk in haar vordering is.
Judo Bond Nederland heeft geen inhoudelijke argumenten aangevoerd die de conclusie
rechtvaardigen dat niet van haar kan worden verlangd dat zij [eiseres] voordraagt voor het
verkrijgen van de A-status.
Verder wordt nog in aanmerking genomen dat het op verzoek van Judo Bond Nederland is
geweest dat NOC*NSF de A-status van [eiseres] heeft ingetrokken. De vordering van [eiseres] zal
gezien het voorgaande worden toegewezen. Hieraan zal geen dwangsom worden verbonden
aangezien Judo Bond Nederland te kennen heeft gegeven dit vonnis te zullen nakomen.
Slotsom
4.24. De slotsom is dat de vorderingen van [eiseres] op de in de beslissing te noemen manier
zullen worden toegewezen. Hetgeen partijen verder nog hebben aangevoerd ter toelichting op
hun standpunten zal als niet meer ter zake dienend onbesproken blijven.
Proceskosten
4.25. Judo Bond Nederland zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten
worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [eiseres] worden begroot op:
- dagvaarding € 97,31
- griffierecht 78,00
- salaris advocaat 816,00
Totaal € 991,31
De over deze proceskosten gevorderde wettelijke rente zal op de in de beslissing te noemen
manier worden toegewezen.
5. De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1. verbiedt Judo Bond Nederland [eiseres] van deelname aan internationale wedstrijden uit te
sluiten op de grond dat zij zich niet (volledig) conformeert aan het
vanaf 1 september 2016 geldende beleid dat door de door haar geselecteerde judoka’s een
fulltimeprogramma moet worden gevolgd op de CTO-locatie te Papendal,
5.2. veroordeelt Judo Bond Nederland om met [eiseres] in overleg te treden over het treffen van een
maatwerkoplossing met inachtneming van hetgeen daarover in rechtsoverwegen in 4.17.1. tot en
met 4.17.3. is overwogen,
5.3. veroordeelt Judo Bond Nederland om [eiseres] voor te dragen voor een A-status bij het NOC*NSF,
5.4. veroordeelt Judo Bond Nederland in de proceskosten, aan de zijde van [eiseres] tot op heden
begroot op € 991,31,
5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.6. wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. J.O. Zuurmond en in het openbaar uitgesproken op 3 mei 2017.1
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1. de vereniging
HEEMSKERKSE SPORTVERENIGING ONS DOEL IS NUTTIG 1959,
gevestigd te Heemskerk,
2. de vereniging

ROOMS KATHOLIEKE SPORTVERENIGING UITSPANNING DOOR INSPANNING,
gevestigd te Uden,
eiseressen,
advocaat mr. A.W. Brantjes te Amsterdam,

tegen

de vereniging
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND,
gevestigd te Zeist,
gedaagde,
advocaat mr. M.B. Kerkhof te Amsterdam.

Eiseressen zullen hierna respectievelijk ODIN en UDI genoemd worden en gezamenlijk ODIN c.s.
Gedaagde zal de KNVB genoemd worden.

1 De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
-

de
de
de
de
de
de

dagvaarding van 9 mei 2017 met producties 1 tot en met 25,
producties 26 en 27 van ODIN c.s.,
producties 1 tot en met 9 van de KNVB,
mondelinge behandeling van 12 mei 2017,
pleitnota van ODIN c.s.,
pleitnota van de KNVB.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.
1.3. In verband met de spoedeisendheid van de zaak is op 15 mei 2017 vonnis uitgesproken. Het
onderstaande vormt hiervan de nadere schriftelijke uitwerking en is vastgesteld op 2 juni 2017.

2 De feiten
2.1. ODIN en UDI zijn amateurvoetbalverenigingen. Zij zijn lid van de KNVB.
2.2. De KNVB heeft in 2014 een voorstel gedaan tot wijziging van de structuur van de door haar
georganiseerde voetbalcompetitie, inhoudende dat tussen de Jupiler League en de Topklasse (nu
Derde Divisie geheten) een Tweede Divisie wordt ingevoerd en er verplichte promotie en
degradatie plaatsvindt op alle competitieniveaus. De Verenigingsraad van het amateurvoetbal
heeft op 26 november 2014 ingestemd met de gewijzigde competitiestructuur en bijbehorende
licentievoorwaarden, de Bondsvergadering van de KNVB op 2 december 2014.
2.3. Het nieuwe Licentiereglement Amateurvoetbal (hierna: het licentiereglement) is op 28 mei 2016
vastgesteld en op 1 juli 2016 in werking getreden. Het licentiereglement is uitgewerkt in de
Richtlijn 1.0 Licentiesysteem Tweede en Derde divisie, seizoen 2016/’17 (hierna: de richtlijn). Op 28

mei 2016 zijn ook de leden benoemd van de Licentiecommissie Amateurvoetbal van de KNVB
(hierna: licentiecommissie), die toeziet op naleving van de licentievoorwaarden door
licentiehouders, en de leden van de beroepscommissie licentiezaken van de KNVB (hierna:
beroepscommissie), die besluit over voor beroep vatbare besluiten van de licentiecommissie.
2.4. Met ingang van het seizoen 2016/2017, lopende van 1 juli 2016 tot 1 juli 2017, is vervolgens de
zogenoemde open voetbalbalpiramide ingevoerd.
2.5. ODIN en UDI nemen op basis van daartoe door de KNVB aan hen verstrekte licenties met hun
eerste elftal deel in de Derde Divisie van respectievelijk het zaterdagamateurvoetbal en het
zondagamateurvoetbal.
2.6. Bij brieven van 14 december 2016 heeft de licentiecommissie ODIN en UDI bericht dat zij niet
voldoen aan licentievoorwaarde S.05, omdat zij niet beschikken over minimaal drie bij de KNVB
geregistreerde contractspelers en dat zij uiterlijk op 13 januari 2017 alsnog aan deze voorwaarde
dienen te voldoen, bij gebreke waarvan drie wedstrijdpunten in mindering zullen worden gebracht
en zij uiterlijk op 1 maart 2017 alsnog aan de voorwaarde zullen moeten voldoen.
2.7. Bij brief van 25 december 2016 hebben vertegenwoordigers van amateurvoetbalclubs die
uitkomen in de Derde Divisie de KNVB bericht dat zij niet kunnen of willen voldoen aan
licentievoorwaarde S.05, en dat zij zich collectief tegen de besluitvorming van de KNVB ter zake
zullen verzetten. ODIN en UDI hebben zich bij dit collectief aangesloten. Op 19 januari 2017 heeft
hierover overleg plaatsgevonden tussen de vertegenwoordigers en de KNVB.
2.8. Bij brieven van 25 januari 2017 heeft de licentiecommissie ODIN en UDI medegedeeld dat zij heeft
besloten overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 lid 1 en lid 2 van het licentiereglement drie
wedstrijdpunten in mindering te brengen vanwege het niet voldoen aan licentievoorwaarde S.05
en overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 lid 1 van het licentiereglement de verplichting op te
leggen om uiterlijk 1 maart 2017 aan te tonen dat alsnog aan deze voorwaarde wordt voldaan.
Naast ODIN en UDI hebben nog twaalf amateursvoetbalclubs uitkomend in de Derde Divisie om
dezelfde reden deze sanctie opgelegd gekregen. Deze veertien amateursvoetbalclubs hebben
gezamenlijk beroep ingesteld tegen dit besluit bij de beroepscommissie.
2.9. In de Bondsvergadering van de KNVB van 21 maart 2017 is besloten dat amateurvoetbalclubs
uitkomend in de Tweede en Derde Divisie vanaf het seizoen 2017/2018 minder contracten voor
minder uren per week hoeven af te sluiten, waarbij het aantal contractspelers is gekoppeld aan de
kwaliteit van hun jeugdopleiding. Vanaf 1 juli 2017 zal gelden dat zij dienen te beschikken over
minimaal drie contractspelers voor ten minste acht uur per week, in plaats van minimaal zes
contractspelers voor minimaal twaalf uur per week, en dat zij geen contractspelers hoeven te
hebben als zij beschikken over een jeugdopleiding met regionale en lokale certificering.
2.10. Bij uitspraak van 29 maart 2017 heeft de beroepscommissie de uitspraak van de
licentiecommissie van 25 januari 2017 in stand gelaten, behoudens ten aanzien van de sanctie,
die is aangepast naar één winstpunt in mindering.
2.11. Bij brieven van 13 april 2017 heeft de licentiecommissie ODIN en UDI bericht dat zij heeft
vastgesteld dat ODIN en UDI nog steeds niet voldoen aan licentievoorwaarde S.05, en dat zij
heeft besloten dat ODIN en UDI uiterlijk op 7 mei 2017 alsnog daaraan dienen te voldoen of een
plan van aanpak dienen op te stellen conform artikel 14 lid 2 van het licentiereglement, bij gebreke
waarvan drie wedstrijdpunten in mindering zullen worden gebracht. ODIN en UDI hebben
(tezamen met de twaalf andere clubs) gezamenlijk beroep ingesteld tegen dit besluit en daarbij
verzocht om herziening van de beslissing van de beroepscommissie van 29 maart 2017.
2.12. Bij verkorte uitspraak van 25 april 2017 heeft de beroepscommissie de uitspraak van de
licentiecommissie van 13 april 2017 in stand gelaten, behoudens ten aanzien van de sanctie, die is

aangepast naar één winstpunt in mindering indien niet uiterlijk op 7 mei 2017 een plan van
aanpak is aangeleverd. Het herzieningsverzoek is ongegrond geacht. De uitwerking van deze
uitspraak is op 5 mei 2017 vastgesteld.
2.13. Bij brieven van 10 mei 2017 heeft de licentiecommissie ODIN en UDI bericht dat de door hen
gediende plannen van aanpak zijn goedgekeurd, waarmee ODIN en UDI voor seizoen 2016/2017
hebben voldaan aan licentievoorwaarde S.05.

3 Het geschil

3.1. ODIN c.s. vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
I het besluit van de licentiecommissie van 25 januari 2017, het besluit van de beroepscommissie
van 29 maart 2017, het besluit van de licentiecommissie van 10 april 2017 en het besluit van de
beroepscommissie van 25 april 2017 schorst,
II bepaalt dat de onder I vermelde schorsing zal gelden totdat in een mogelijke bodemprocedure
onherroepelijk is beslist over de vernietiging van de onder I genoemde besluiten en bepaalt dat
de dagvaarding in die bodemprocedure binnen een termijn van zes weken na de datum van dit
vonnis dient te worden uitgebracht,
III de KNVB veroordeelt in de proceskosten en de nakosten.
3.2. De KNVB voert verweer en concludeert tot niet-ontvankelijkverklaring van ODIN c.s. in haar
vorderingen dan wel tot afwijzing daarvan met hoofdelijke veroordeling van ODIN c.s. in de
proceskosten en de nakosten, te vermeerderen met wettelijke rente.
3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling
4.1. ODIN c.s. vordert schorsing van de door de licentiecommissie en beroepscommissie genomen
besluiten vanwege strijdigheid met de redelijkheid en billijkheid. Naar het oordeel van de
voorzieningenrechter dienen de besluiten te worden gezien als besluiten van organen van de
rechtspersoon KNVB, nu de licentiecommissie en de beroepscommissie in artikel 2 lid 2 sub h van
de statuten van de KNVB zijn aangemerkt als organen van de KNVB. Met betrekking tot een besluit
van een orgaan van een rechtspersoon kan slechts een voorlopige voorziening worden getroffen,
indien het in hoge mate waarschijnlijk is dat de bodemrechter het betreffende besluit zal
vernietigen. Ingevolge artikel 2:15 lid 1 sub b BW kan een besluit van een orgaan van een
rechtspersoon worden vernietigd als dit besluit is genomen in strijd met de redelijkheid en
billijkheid als bedoeld in artikel 2:8 BW. Of deze vernietigingsgrond aanwezig is, kan in kort geding
slechts marginaal getoetst worden.
4.2. Het geschil van partijen draait om de vraag of de bij de besluiten door de commissies gegeven
toepassing aan het licentiereglement, te weten het opleggen van de betreffende sancties aan
ODIN en UDI wegens het niet voldoen aan licentievoorwaarde S.05, in de gegeven
omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is in de zin van
artikel 2:8 lid 2 BW. Nu ODIN en UDI het vereiste plan van aanpak hebben ingediend en de tweede
sanctie om die reden niet langer aan de orde is, gaat het in de kern nog om de vraag of de door
de beroepscommissie bij uitspraak van 29 maart 2017 opgelegde sanctie van één winstpunt in
mindering in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar is. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is dat niet het geval. Daarvoor
is het volgende redengevend.

4.3. Onweersproken staat vast dat de gewijzigde competitiestructuur en de bijbehorende
licentievoorwaarden van de KNVB op democratische wijze tot stand zijn gekomen na ruim
vooroverleg waarbij alle belanghebbenden, onder wie diverse belangenorganisaties van de
amateurvoetbalclubs, zijn betrokken en gehoord. Gekozen is voor de meest terughoudende en
daarmee minst bezwaarlijke variant. Hoewel ODIN en UDI op dat moment nog geen deel
uitmaakten van de betreffende competitie, kan worden aangenomen dat hun belangen via deze
belangenorganisaties voldoende naar voren zijn gebracht en aldus zijn meegewogen. Door deel te
nemen aan de Derde Divisie van deze competitie hebben ODIN en UDI de gelding van het
licentiereglement en de richtlijn aanvaard. Dit brengt met zich dat zij aan de daarin gestelde
voorwaarden en verplichtingen dienen te voldoen, bij gebreke waarvan aan hen een sanctie kan
worden opgelegd, die zij in beginsel dienen te aanvaarden.
4.4. Op grond van het bepaalde in licentievoorwaarde S.05 van de richtlijn moet een club uitkomend in
de Derde Divisie ten minste zes geregistreerde contractspelers in dienst hebben met een minimale
arbeidsduur van twaalf uur per week. Bij wijze van overgangsregeling is bepaald dat in het eerste
seizoen (2016/2017) een minimum van drie geregistreerde contractspelers volstaat, en dat aan
die eis pas per 1 november 2016 hoeft te zijn voldaan in plaats van direct per 1 juli 2016. ODIN en
UDI hebben zo voldoende gelegenheid gehad om aan deze voorwaarde te kunnen gaan voldoen.
4.5. De voorzieningenrechter volgt ODIN en UDI niet in hun betoog dat van hen niet kan worden
verlangd dat zij voldoen aan licentievoorwaarde S.05, omdat het in dienst nemen van spelers in
strijd zou zijn met hun statuten, voor hen als amateurvoetbalclubs financieel niet mogelijk zou zijn
en bovendien zou leiden tot rechtsongelijkheid tussen clubs vanwege het ontbreken van een cao
voor de Tweede en Derde Divisie. Zoals door de beroepscommissie in haar uitspraak van 29 maart
2017 terecht is overwogen, dienen ODIN en UDI er zelf voor te zorgen dat hun statuten in
overeenstemming zijn de reglementen van de KNVB waaraan zij zich hebben gecommitteerd. Zij
kunnen hun statuten daartoe wijzigen. Daarnaast is het mogelijk om de spelerscontracten niet
door de vereniging zelf, maar door een daaraan gelieerde door de KNVB erkende en
geregistreerde stichting te laten afsluiten. Dat ODIN en UDI financieel niet in staat zouden zijn om
aan drie spelers het minimumloon te betalen voor twaalf uur per week is onvoldoende aannemelijk
gemaakt, mede gezien de gebleken vergoedingen die zij al aan hun spelers betalen. Verder is de
totstandkoming van een cao ook een verantwoordelijkheid van de clubs zelf.
4.6. In de eerste helft van 2016 hebben medewerkers van de KNVB amateurvoetbalclubs bezocht om
hen te informeren over de totstandkoming en inhoud van de licentievoorwaarden die met ingang
van het seizoen 2016/2017 zouden gaan gelden. ODIN en UDI zijn respectievelijk op 4 april 2016
en 12 juli 2016 bezocht. Zij hebben toen gemeld dat zij niet aan licentievoorwaarde S.05 zouden
(kunnen) voldoen. ODIN en UDI stellen dat zij er op basis van door de heer [A] (hierna: [A] )
tijdens dit bezoek gedane mededelingen gerechtvaardigd op mochten vertrouwen dat aan hen
door de licentiecommissie geen sancties zou worden opgelegd voor het niet voldoen aan
licentievoorwaarde S.05.
4.7. Als al kan worden aangenomen dat [A] de gestelde uitlatingen heeft gedaan, hetgeen gelet op
de gemotiveerde betwisting door de KNVB niet vast staat, geldt naar het oordeel van de
voorzieningenrechter dat ODIN en UDI daar niet gerechtvaardigd op hebben mogen vertrouwen.
Kenbaar was immers dat de leden van de licentiecommissie pas op 28 mei 2016 zijn benoemd en
dat [A] in zijn huidige rol van secretaris niet stemhebbend is in die commissie. Gelet daarop kon hij
tijdens de bezoeken aan ODIN en UDI niet namens de licentiecommissie spreken en hebben ODIN
en UDI aan zijn woorden geen conclusies mogen verbinden aangaande het oordeel van de
licentiecommissie.
4.8. Overigens is ter zitting namens ODIN en UDI verklaard dat als [A] destijds had gewaarschuwd dat
het niet voldoen aan licentievoorwaarde S.05 zou kunnen worden gesanctioneerd met 9
wedstrijdpunten in mindering, zij niet anders zouden hebben gehandeld dan zij nu hebben

gedaan, behalve dat zij eerder in verzet zouden zijn gekomen. Hieruit volgt dat ODIN en UDI er
bewust voor hebben gekozen om deel te nemen aan de competitie en niet te voldoen aan
licentievoorwaarde S.05, wat daarvan de consequenties dan ook zouden kunnen zijn. De
vermeende geruststellende woorden van [A] zijn bij die keuze dus niet van doorslaggevende
betekenis geweest.
4.9. Op grond van het bepaalde in artikel 13 lid 1 van het licentiereglement kunnen aan een
licentiehouder ingeval van het niet, niet volledig of niet adequaat voldoen aan de krachtens het
reglement geldende verplichtingen diverse maatregelen/sancties worden opgelegd, waaronder
een plan van aanpak opstellen, een geldboete en aftrek van wedstrijdpunten. Op grond van het
bepaalde in lid 2 geldt ingeval een licentiehouder niet voldoet aan licentievoorwaarde S.05 als
uitgangpunt dat één of meer wedstrijdpunten in mindering worden gebracht tot maximaal negen
wedstrijdpunten per licentievoorwaarde per seizoen. De licentiecommissie heeft aan ODIN en UDI,
en nog twaalf andere amateursvoetbalclubs uitkomend in de Derde Divisie, een sanctie opgelegd
van drie wedstrijdpunten in mindering vanwege het niet voldoen aan licentievoorwaarde S.05.
Gelet op hetgeen in voornoemd artikel daarover is bepaald, stond het de licentiecommissie vrij om
voor het opleggen van deze sanctie te kiezen. Dat zij voor een andere sanctie had kunnen kiezen,
is voor de beoordeling in deze zaak niet relevant, nu het genomen besluit ter toetsing voorligt.
4.10. De door de licentiecommissie opgelegde sanctie is door de beroepscommissie bij besluit van 29
maart 2017 gematigd naar één winstpunt in mindering. De beroepscommissie heeft in haar
afwegingen onder meer betrokken dat in de Bondsvergadering van 21 maart 2017 is besloten tot
significante aanpassing van de voorwaarden zoals vastgelegd in S.05 voor het volgende seizoen
zowel in het aantal contractspelers als het aantal uren, waarbij tevens een koppeling is gemaakt
met de jeugdopleiding, en dat is besloten tot instandhouding van de regelgeving voor het huidige
seizoen. De commissie heeft om die reden het huidige reglement toegepast, maar is daarbij
overgegaan tot vermindering van de sanctie naar één winstpunt in mindering, omdat dat volgens
haar meer recht doet aan het eerste seizoen waarin wordt gewerkt met de licentievoorwaarden.
4.11. Vanaf 1 juli 2017 zal gelden dat een amateurvoetbalclub in de Derde Divisie dient te beschikken
over minimaal drie contractspelers voor ten minste acht uur per week en dat ingeval zij een
jeugdopleiding heeft met regionale en lokale certificering zij geen contractspelers meer hoeft te
hebben. Dit is een aanzienlijke versoepeling van de huidige licentievoorwaarde P.05, op grond
waarvan een amateurvoetbalclub in de Derde Divisie dient te beschikken over ten minste drie
contractspelers voor ten minste twaalf uur per week en komend seizoen over zes contractspelers
voor ten minste twaalf uur per week. Dit zorgt voor onevenwichtigheid in het aanvankelijke
gefaseerd opgebouwde en daarmee uitgewogen stelsel van eisen op dit punt.
4.12. Daar staat tegenover dat voor dit seizoen de huidige formulering van licentievoorwaarde S.05
nog geldt. Alle voetbalclubs uitkomend in de Tweede en Derde Divisie dienen daaraan te voldoen.
Onweersproken staat vast dat van de in totaal vierenvijftig clubs er veertig (waarvan dertig
amateurclubs) het vereiste aantal spelers hebben gecontracteerd voor ten minste twaalf uur per
week en dat van de veertien clubs die dat niet hebben gedaan, er twaalf de daarvoor opgelegde
sanctie hebben geaccepteerd. In de Bondsvergadering van 21 maart 2017 is er bewust voor
gekozen om de bestaande regeling niet aan te passen, onder meer omdat dit onrechtvaardig zou
zijn ten opzichte van de clubs die wel voldoen aan de voorwaarde. Er zou dan ongelijkheid
bestaan of worden gecreëerd tussen de twee groepen verenigingen in de twee divisies. Met het
oog op hetzelfde gelijkheidsbeginsel bestaat er hierdoor belang bij handhaving van de opgelegde
sancties.
4.13. Gezien deze omstandigheden, tezamen en in onderlinge samenhang bezien, heeft de
beroepscommissie naar het oordeel van de voorzieningenrechter na afweging van alle betrokken
belangen in redelijkheid en naar billijkheid tot haar besluit van 29 maart 2017 kunnen komen en is
de toegepaste straf van één winstpunt in mindering naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid niet onaanvaardbaar.

4.14. ODIN c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De
kosten aan de zijde van de KNVB worden begroot op:
- griffierecht € 618,00
- salaris advocaat 816,00
Totaal € 1.434,00
4.15. De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten zal worden toegewezen.
4.16. De nakosten, waarvan de KNVB betaling vordert, zullen op de in het dictum weergegeven wijze
worden begroot. De gevorderde wettelijke rente over de nakosten zal als volgt worden
toegewezen.

5 De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1. wijst de vorderingen af,
5.2. veroordeelt ODIN c.s. hoofdelijk in de proceskosten, aan de zijde van de KNVB tot op heden
begroot op € 1.434,00, te voldoen binnen 14 dagen na de datum van dit vonnis, bij gebreke
waarvan voormeld bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de vijftiende dag na
de datum van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,
5.3. veroordeelt ODIN c.s., onder de voorwaarde dat zij niet binnen 14 dagen na aanschrijving door de
KNVB volledig aan dit vonnis voldoet, hoofdelijk in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op:
- € 131,00 aan salaris advocaat, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119
BW met ingang van de vijftiende dag na aanschrijving,
- te vermeerderen, indienbetekening van het vonnis heeft plaatsgevonden, met een bedrag van €
68,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van het vonnis, vermeerderd met
de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW met ingang van de vijftiende dag na
betekening,
5.4. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. R.J. Verschoof en in het openbaar uitgesproken op 15 mei 2017.1
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Partijen zullen hierna Achilles '29 en KNVB genoemd worden.

1 De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de vrijwillige verschijning van partijen,
- de concept-dagvaarding,
- de mondelinge behandeling op 3 mei 2017, waarvan de griffier aantekening heeft gehouden.
1.2. Na afloop van de mondelinge behandeling op 3 mei 2017 heeft de voorzieningenrechter
mondeling uitspraak gedaan. Deze uitspraak is vastgelegd in een zogenaamd verkort vonnis. Het
onderstaande vormt hiervan de nadere schriftelijke uitwerking en is op 17 mei 2017 vastgesteld.

2 De feiten
2.1. Achilles '29 neemt deel aan de Nederlandse voetbalcompetitie genaamd 'Jupiler League'.
2.2. De KNVB is het overkoepelende orgaan dat de organisatie van het Nederlandse voetbal en de
Nederlandse competitie 'Jupiler League' voor haar rekening neemt en daarop toeziet.
2.3. Op de relatie tussen partijen is het Licentiereglement Betaald Voetbal (hierna: het
licentiereglement) van toepassing. Het licentiereglement regelt de rechten en plichten van hen die
betrokken zijn bij het KNVB-licentiesysteem. In het licentiereglement zijn onder meer regels
opgenomen over de behandeling van zaken door de licentiecommissie en de beroepscommissie
licentiezaken. In artikel 6 van het licentiereglement is – voor zover voor de onderhavige procedure
van belang – het volgende bepaald:
Artikel 6 – Schriftelijke of mondelinge behandeling
(…)
3. In geval van een mondelinge behandeling bepaalt de beroepscommissie licentiezaken datum, uur en
plaats van de behandeling.

4. De beroepscommissie licentiezaken bepaalt welke personen in ieder geval bij een mondelinge
behandeling dienen te verschijnen. De betrokken licentiehouder kan zich doen bijstaan door een
raadsman.
5. De secretaris roept alle personen op van wie de beroepscommissie licentiezaken de verschijning
wenselijk acht, met inachtneming van een termijn van ten minste vier werkdagen, de dag van de
verzending en die van de behandeling niet meegerekend. De opgeroepen personen zijn verplicht te
verschijnen.
2.4. Bij brief van de KNVB van 21 december 2016 is aan Achilles '29 meegedeeld dat zij wegens het
ontbreken van een sluitende liquiditeitsprognose op grond van een vangnetbepaling werd
ingedeeld in een financiële categorie I. Achilles '29 heeft naar aanleiding daarvan op 15 april 2017
een plan van aanpak opgesteld ten behoeve van een betere financiële huishouding en geleidelijke
herstructurering van Achilles '29 (hierna: het plan van aanpak).
2.5. Bij besluit van 3 april 2017, verzonden op 5 april 2017, heeft de licentiecommissie besloten dat
Achilles '29 niet heeft voldaan aan een in het plan van aanpak opgelegde normstelling en heeft de
licentiecommissie besloten tot een publieke waarschuwing.
2.6. Achilles '29 heeft op 11 april 2017 tegen dit besluit een beroepschrift ingediend.
2.7. Op 20 april 2017 heeft de licentiecommissie besloten dat Achilles '29 niet (volledig) heeft voldaan
aan de gestelde norm, nu zij niet heeft aangetoond dat zij beschikt over een financiering van een
bedrag van € 5.000.000,00, waarvan voor 19 april 2017 € 1.500.000,00 had moeten worden
uitbetaald aan Achilles '29. De licentiecommissie stelt vast dat er sprake is van een tweede
verzuim en besluit tot het in aftrek brengen van 3 wedstrijdpunten.
2.8. Achilles '29 heeft bij e-mail van 28 april 2017 beroep aangetekend tegen dit laatste besluit van de
licentiecommissie.
2.9. Bij e-mailbericht van zaterdag 29 april 2017 om 17:24 uur heeft de heer [A] , secretaris van de
beroepscommissie licentiezaken, het volgende bericht gestuurd aan mevrouw [B] en in kopie aan
mevrouw [C] , de heer [D] , de heer [E] en de heer D. Snijders :
Geachte mevrouw [B] , beste [B] ,
Hierbij bevestig ik u dat het beroep van Achilles ‘29 tegen het besluit van de licentiecommissie betaald
voetbal van 20 april 2017 (LZK/LCblz/1617-263) in goede orde is ontvangen.
In uw beroepschrift verzoekt u om een mondelinge behandeling van het beroep. U geeft hierbij aan dat
uw juridische adviseurs (gedoeld zal worden op vertegenwoordigers van de FBO en uw advocaat van
Snijders advocaten) vanwege een vakantieweek niet beschikbaar zijn en verzoekt u om een mondelinge
behandeling van uw beroep na de week van 8 mei in te plannen.
Uitgangspunt is dat sancties naar aanleiding van het overtreden van de licentieregelgeving, zo veel
mogelijk worden geëffectueerd in het seizoen waarin de overtreding heeft plaatsgevonden. Dit mede
omdat bij het opleggen van sancties ook de belangen van andere clubs in het geding (kunnen) zijn. Om
deze reden wenst de beroepscommissie licentiezaken betaald voetbal (hierna: “beroepscommissie”)
uitspraak te kunnen doen in de onderhavige aangelegenheid voordat de laatste speelronde van de
eerste divisie seizoen 2016/17 wordt gespeeld.
De beroepscommissie stelt vast dat het beroep op dezelfde kwestie ziet als het beroep dat
eerder door Achilles ‘29 is aangetekend en dat aanstaande maandag 1 mei 2017 mondeling zal worden
behandeld. De beroepscommissie kan zich dan ook voorstellen dat eerstgenoemde beroep eveneens op
maandag 1 mei 2017 mondeling zal worden behandeld. Indien Achilles ‘29 echter prijsstelt op

mondelinge behandeling van eerstgenoemde beroep op woensdag 3 mei 2017 (omstreeks 20:30
uur) dan is de beroepscommissie daartoe bereid. In dat geval zal het eerder aangetekende beroep
eveneens op woensdag 3 mei 2017 mondeling worden behandeld (en niet op maandag 1 mei 2017).
Volledigheidshalve merkt de beroepscommissie op dat zij in het bezit is gesteld van een out-of office
reply van uw advocaat (mr. D.I.J. Snijders ) waaruit volgt dat hij vanaf maandag 1 mei 2017 weer op
kantoor aanwezig zal zijn. Ook is het de beroepscommissie bekend dat er in andere (beroeps)zaken bij
afwezigheid van medewerkers van de FBO, vanuit de FBO een vervanger wordt aangewezen. De
beroepscommissie vertrouwt erop dat uw juridisch adviseurs de belangen van Achilles ‘29 op juiste
wijze kunnen behartigen.
Het beroepschrift en de daarbij behorende bijlagen worden gevoegd bij het beroepsdossier dat reeds aan
u is verzonden.
Op grond van artikel 4 lid 13 van het Licentiereglement Betaald Voetbal stelt de beroepscommissie,
alvorens uitspraak te doen, het bestuur betaald voetbal in de gelegenheid om zijn standpunt omtrent
het voorliggende beroep en de gronden waarop het berust, kenbaar te maken. Het standpunt van het
bestuur betaald voetbal wordt opgevraagd en zal worden nagezonden.
Ik verzoek vriendelijk (via e-mail) aan te geven op welke dag (maandag 1 mei of woensdag 3 mei 2017)
u mondelinge behandeling wenst van beide beroepszaken en wie (naam + functie) daarbij namens
Achilles ‘29 aanwezig zullen zijn. Graag verneem ik uw reactie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
maandag 1 mei 2017 voor 10:00 uur.
(…)
2.10. Achilles '29 heeft bij e-mailberichten van 1 en 2 mei 2017 bezwaar gemaakt tegen de
behandeling van de beroepschriften op 1 of 3 mei 2017. Achilles '29 stelt dat de KNVB handelt in
strijd met artikel 6 lid 5 van het licentiereglement, door geen vier werkdagen in acht te nemen
tussen de oproeping en de datum van de mondelinge behandeling van het beroepschrift.
2.11. De secretaris van de beroepscommissie licentiezaken heeft hierop bij e-mailbericht van 2 mei
2017 gereageerd met de mededeling dat Achilles '29 bij de mondelinge behandeling van beide
beroepszaken op 3 mei 2017 in de gelegenheid wordt gesteld om eventuele bezwaren toe te
lichten.

3 Het geschil

3.1. Achilles '29 vordert bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, bij wege van een
voorlopige voorziening:
a. KNVB te verbieden, en daarmee niet toe te staan, dat de mondelinge behandeling van het
tweede beroepschrift van 28 april 2017 op 3 mei 2017 (of een latere dag) zal plaatsvinden,
vanwege een oproeping in strijd met het licentiereglement, alsook overige belangen hiervoor
genoemd, en dientengevolge KNVB te verplichten om Achilles ’29 opnieuw op te roepen met
inachtneming van artikel 6 lid 5 van het licentiereglement voor de behandeling van het
beroepschrift d.d. 28 april 2017, bij gebreke waarvan aan de KNVB een (direct opeisbare)
dwangsom wordt opgelegd en/of wordt verbeurd, van ineens € 500.000,00, te vermeerderen
met € 5.000,00 voor elke dag dat dit gebrek voortduurt dan wel de KNVB in weerwil handelt
van de uitspraak op deze dagvaarding;
b. voor zover een behandeling van deze dagvaarding of een uitspraak daarop niet kan
plaatsvinden voorafgaand aan de mondelinge behandeling van 3 mei 2017 om 20:30 uur,
vordert Achilles ’29 reeds nu voor alsdan, om de KNVB en/of de Beroepscommissie van de KNVB

te verplichten de effectuering van de uitspraak Beroepscommissie op het tweede beroepschrift
d.d. 28 april 2017 op te schorten, en de KNVB te verplichten om opnieuw een mondelinge
behandeling van voornoemd beroepschrift te laten plaatsvinden, alsmede KNVB te verplichten
met inachtneming van het Licentiereglement Achilles ’29 opnieuw op te roepen.
c. KNVB te veroordelen in de kosten van de procedure.
3.2. KNVB voert verweer.
3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling
4.1. Het spoedeisend belang is gegeven met de omstandigheid dat de mondelinge behandeling van
het beroepschrift van Achilles '29 van 28 april 2017 gepland staat op 3 mei 2017, te weten in de
avond na de mondelinge behandeling van dit kort geding.
4.2. Achilles '29 stelt zich op het standpunt dat de beroepscommissie haar niet heeft opgeroepen voor
de mondelinge behandeling van het beroepschrift met inachtneming van de termijn genoemd in
artikel 6 lid 5 van het licentiereglement, nu zij een termijn korter dan vier werkdagen heeft
gehanteerd. De gegunde termijn is te kort om zich op gedegen wijze voor te kunnen bereiden op
de mondelinge behandeling, aldus Achilles '29. Dit geldt te meer nu het beroepsdossier ten
behoeve van de behandeling op 3 mei 2017 haar pas op 2 mei 2017 is verstrekt, aldus nog steeds
Achilles '29. Daarnaast stelt Achilles '29 zich op het standpunt dat de reglementen van de KNVB
niet voorzien in een gezamenlijke behandeling van beroepschriften tijdens een mondelinge
behandeling. Achilles '29 stelt dat een gezamenlijke behandeling afbreuk doet aan de inhoudelijke
behandeling van de beroepschriften, die separaat zijn ingediend en die zijn ingediend tegen
sancties die naar hun aard van elkaar verschillen.
4.3. De KNVB voert aan dat de beroepscommissie op grond van het licentiereglement enkel vier
werkdagen in acht dient te nemen in het geval zij het wenselijk acht dat bepaalde personen
aanwezig zijn bij de mondelinge behandeling. In het bericht van de beroepscommissie van 29 april
2017 zijn geen specifieke personen opgeroepen. Het bericht dient te worden beschouwd als enkel
een kennisgeving van het moment van de mondelinge behandeling. In dat geval geldt de termijn
van vier werkdagen niet, aldus de KNVB.
De termijn die in acht is genomen, is volgens de KNVB een redelijke, gelet op de omstandigheid
dat het hetzelfde feitencomplex betreft als het eerste beroepschrift, waarvoor de mondelinge
behandeling reeds op maandag 1 mei 2017 gepland stond. Datzelfde feitencomplex maakt dat de
twee beroepsprocedures zich lenen voor gezamenlijke behandeling en dat Achilles '29 niet veel
voorbereidingstijd nodig had. De gelijktijdige behandeling is bovendien niet uitgesloten in het
licentiereglement, aldus de KNVB.
Bovendien was het merendeel van de stukken die zich in hoger beroepsdossier bevonden, bekend
bij Achilles '29, zo stelt de KNVB.
4.4. De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Beoordeeld dient te worden of artikel 6 lid 5 van
het licentiereglement op de onderhavige situatie van toepassing is en derhalve of de
beroepscommissie met haar bericht van 29 april 2017 (zie hiervoor onder 2.9) de termijn van vier
werkdagen voor de mondelinge behandeling van het beroepsschrift in acht diende te nemen.
4.5. De voorzieningenrechter is van oordeel dat deze termijn in het onderhavige geval niet van
toepassing is. De termijn van artikel 6 lid 5 van het licentiereglement geldt voor de oproeping van
personen waarvan de beroepscommissie de verschijning wenselijk acht. Niet, althans

onvoldoende, is gebleken dat de beroepscommissie bij de mondelinge behandeling op 3 mei 2017
de aanwezigheid van bepaalde personen wenselijk acht. Het beroep van Achilles '29 op artikel 6
lid 5 van het licentiereglement faalt dan ook.
4.6. Voor zover Achilles '29 tevens aan haar vordering ten grondslag heeft gelegd dat er sprake is van
strijd met de goede procesorde, omdat er te weinig tijd is gelegen tussen het bericht van 29 april
2017 en de geplande mondelinge behandeling op 3 mei 2017, slaagt ook deze stelling niet.
Onbetwist is door de KNVB gesteld dat het merendeel van de stukken in het beroepsdossier
bekend was bij Achilles '29. Achilles '29 heeft dan ook voldoende tijd gehad om haar verdediging
voor te bereiden.
4.7. Voor zover Achilles '29 aan haar vordering ten grondslag legt dat haar twee beroepschriften zich
niet lenen voor gezamenlijke behandeling, is de voorzieningenrechter van oordeel dat
onvoldoende is gesteld of gebleken dat met de gezamenlijke behandeling de vereiste
zorgvuldigheid wordt geschonden. Hoewel de sancties verschillen – een publieke waarschuwing
en een aftrek van drie wedstrijdpunten – is het feitencomplex dat eraan ten grondslag wordt
gelegd hetzelfde, te weten – kort gezegd – dat Achilles '29 niet tijdig beschikte over financiering.
Hierdoor lenen de zaken zich voor een gezamenlijke behandeling.
4.8. Gelet op het voorgaande zal de vordering van Achilles '29, tot het verbieden van de mondelinge
behandeling van het beroepschrift op 3 mei 2017, worden afgewezen.
4.9. Nu de voorzieningenrechter direct na de mondelinge behandeling in kort geding op 3 mei 2017
uitspraak heeft gedaan, is de voorwaarde voor het sub b gevorderde niet ingetreden. De
voorzieningenrechter komt dan ook niet toe aan een beoordeling van dit onderdeel van het
gevorderde.
4.10. Achilles '29 zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De
kosten aan de zijde van KNVB worden begroot op:
- griffierecht € 618,00
- overige kosten 0,00
- salaris advocaat 816,00
Totaal € 1.434,00

5 De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1. wijst de vorderingen af,
5.2. veroordeelt Achilles '29 in de proceskosten, aan de zijde van KNVB tot op heden begroot op €
1.434,00.
Dit vonnis is gewezen en in het openbaar uitgesproken op 3 mei 2017 door mr. P.S. ElkhuizenKoopmans, bij dier afwezigheid ondertekend door mr. J.J.M. de Laat.
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locatie Utrecht

zaaknummer / rolnummer: C/16/446976 / KG ZA 17-717

Vonnis in kort geding van 6 oktober 2017

in de zaak van

de vereniging
F.C. LISSE,
gevestigd te Lisse,
eiseres,
advocaten: mr. R.P. de Vries en mr. K. Kasem te Amsterdam,

tegen

de vereniging
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND,
gevestigd te Zeist,
gedaagde,
advocaat: mr. M.B. Kerkhof te Amsterdam.

Partijen zullen hierna FC Lisse en KNVB genoemd worden.

1 De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
de dagvaarding, houdende producties 1 tot en met 8,
producties 8 tot en met 11 van FC Lisse,
de brieven van 29 september 2017 van de KNVB, met producties 1 t/m 7;
de brief van 29 september 2017 van de
de mondelinge behandeling,
de pleitnota van de advocaat van FC Lisse,
de pleitnota van de advocaat van de KNVB.
1.2. Ten slotte is bepaald dat uiterlijk maandag 9 oktober 2017 vonnis zal worden gewezen.
1.3. In verband met de spoedeisendheid van de zaak is op 6 oktober 2017 het vonnis uitgesproken.
Het onderstaande vormt hiervan de nadere schriftelijke uitwerking en is op 18 oktober 2017
vastgesteld. Abusievelijk zijn in het verkorte vonnis van 6 oktober 2017 de kopjes verkeerd
(door)genummerd, nu in het verkorte vonnis onder 2 de vordering staat, terwijl in dit vonnis onder
2 de feiten staan. Van invloed op de beslissing is dit niet.
2. De feiten
2.1. Artikel 7 van de statuten van de KNVB luidt als volgt:
“(…)

Artikel 7 – Verplichtingen van de leden
1. Leden van de KNVB als genoemd in artikel 6 lid 1 van deze Statuten zijn verplicht:
a. de Statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten van haar organen, alsmede de door het
bondsbestuur en/of de sectiebesturen van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen, de spelregels
zoals vastgesteld door de International Football Association Board (IFAB) daaronder begrepen, na te
leven;
(…)”
2.2. Artikel 1, 3 en 10 van het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal (hierna: reglement Betaald
Voetbal) luiden als volgt:
“(…)
Artikel 1 – Reglement
1. Dit reglement is van toepassing op alle onder de sectie betaald voetbal ressorterende leden, genoemd
in artikel 6 van de Statuten
2. De begripsbepalingen van de KNVB en de door het bondsbestuur of het bestuur betaald voetbal van
toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen, waaronder begrepen de spelregels zoals deze zijn
vastgesteld door de IFAB, maken deel uit van dit reglement.
(…)
6. Het bestuur betaald voetbal beslist in gevallen, waarin dit reglement niet voorziet.
(…)
Titel 2: Wedstrijdbepalingen
Artikel 3 – Algemeen
1. De wedstrijden worden gespeeld met inachtneming van de wedstrijdbepalingen, waartoe behoren:
a. de in deze titel opgenomen bepalingen;
b. de spelregels zoals deze zijn vastgesteld door de IFAB;
c. de op grond van dit reglement door het bestuur betaald voetbal gestelde nadere voorwaarden of
reglementen.
(…)
Artikel 10 – Niet spelen of niet uitspelen van wedstrijden
1. Een wedstrijd wordt niet gespeeld of als niet gespeeld beschouwd, wanneer:
(…)
e. naar het oordeel van het bestuur betaald voetbal enig reglement niet juist is toegepast.
(…)
3. Een wedstrijd wordt als niet uitgespeeld beschouwd, wanneer:
(…)
d. andere dan de hierboven genoemde oorzaken daartoe aanleiding hebben gegeven.
(…)”

2.3. Het “Reglement voor het toernooi om de KNVB beker seizoen 2017/’18” (hierna: het Reglement
KNVB Beker) bevat, onder meer, de volgende bepalingen:
“(…)
Artikel 9 – Gelijkspel na 90 minuten
Bij een gelijkspel na het verstrijken van de reguliere speeltijd bij wedstrijden in het toernooi om de
KNVB Beker 2017/’18, wordt de volgende regeling gehanteerd:

- onmiddellijk na het verstrijken van de reguliere speeltijd wordt opnieuw geloot voor doelkeuze;
- er wordt 2 x 15 minuten verlengd;
- na 15 minuten wordt van doel gewisseld;
- indien de wedstrijd, nadat 2 x 15 minuten is gespeeld, niet door een van beide teams is beslist, valt
de beslissing door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals is vastgelegd in de Spelregels
veldvoetbal.
(…)
Titel IX – Slotbepalingen
(…)
Artikel 47
Voor zover in dit reglement niet anders is bepaald en voor zover van toepassing, gelden de betreffende
bepalingen uit de reglementen betaald voetbal en de Spelregels veldvoetbal.
(…)
Artikel 50
In gevallen waarin niet is voorzien of waarin op grond van bijzondere omstandigheden naar de mening
van het bestuur betaald voetbal afwijking noodzakelijk is, beslist het bestuur betaald voetbal.
(…)”
2.4. De “Spelregels veldvoetbal, Laws of the Game seizoen 2017-2018” (hierna: Spelregels
veldvoetbal) bevat, onder meer, de volgende regels:
“(…)
Regel 5 De scheidsrechter
1. Het gezag van de scheidsrechter
Elke wedstrijd staat onder leiding van een scheidsrechter, die het volledige gezag heeft om de spelregels
toe te passen met betrekking tot de wedstrijd.

2 Beslissingen van de scheidsrechter
De scheidsrechter zal zo goed mogelijke beslissingen nemen. Dit in overeenstemming met de spelregels
en de geest van het spel. De beslissingen zijn gebaseerd op het oordeel van de scheidsrechter die de
vrijheid heeft om gepaste actie te ondernemen binnen het raamwerk van de spelregels.
De beslissingen van de scheidsrechter betreffende spelaangelegenheden, inclusief of een doelpunt al dan
niet is gemaakt en de uitslag van de wedstrijd, zijn bindend. De beslissingen van de scheidsrechter en de
overige wedstrijdofficials moeten te allen tijde worden gerespecteerd.

De scheidsrechter mag niet op een beslissing terugkomen wanneer hij inziet dat de beslissing onjuist was,
of op advies van een andere wedstrijdofficial, als hij het spel heeft hervat of wanneer de scheidsrechter het
eind van de eerst of tweede helft heeft aangegeven (inclusief blessuretijd) en het speelveld heeft verlaten of
de wedstrijd heeft beëindigd.
(…)
Regel 10 De uitslag van een wedstrijd bepalen
(…)
Met inachtneming van de hierna genoemde voorwaarden, nemen beide teams vijf strafschoppen
De strafschoppen worden om en om genomen

(…)”

2.5. Op 20 september 2017 speelde FC Lisse in de eerste ronde van het KNVB Bekertoernooi tegen
voetbalclub HSV Hoek. De winnaar van deze wedstrijd zou zich plaatsen voor de tweede ronde
van het Bekertoernooi. De wedstrijd stond onder leiding van scheidsrechter [scheidsrechter]
(hierna: de scheidsrechter)
2.6. Na het spelen van 90 minuten was de stand 1-1, waarna is overgegaan tot een verlenging. In
deze verlenging hebben beide teams één goal gescoord, zodat de stand na het spelen van 120
minuten 2-2 was. Vervolgens is de scheidsrechter conform artikel 9 van het Reglement KNVB Beker
overgegaan tot het nemen van strafschoppen.
2.7. De scheidsrechter heeft de eerste 10 strafschoppen niet om en om laten nemen (het
zogenaamde ABAB-systeem), maar volgens het zogenaamde ABBA-systeem. Dit systeem houdt in
dat ploeg A de eerste strafschop neemt en ploeg B de volgende twee, waarna ploeg A weer mag.
De Wereldvoetbalbond FIFA onderzoekt op dit moment (middels een pilot) of het nemen van
strafschoppen volgens het ABBA-systeem wenselijker is. Uit onderzoek zou namelijk zijn gebleken
dat wanneer de strafschoppen om en om worden genomen, het team dat de eerste strafschop
neemt een (psychologisch) voordeel heeft. Het ABBA-systeem zou dit voordeel ‘wegnemen’.
2.8. FC Lisse heeft de eerste strafschop in de ABBA-serie genomen. Na het nemen van in totaal 10
strafschoppen hadden beide teams ieder één strafschop gemist, zodat de stand 4-4 was. De
scheidsrechter heeft vervolgens beslist dat de volgende strafschoppenserie weer om en om
genomen moesten worden. FC Lisse heeft toen als eerst een strafschop genomen en gescoord.
Daarna was HSV Hoek aan de beurt en zij heeft haar penalty gemist. Hierdoor heeft FC Lisse de
wedstrijd met 5-4 gewonnen.
2.9. De scheidsrechter heeft na afloop van de wedstrijd, overeenkomstig artikel 11 van het Reglement
Betaald Voetbal, het wedstrijdformulier ingevuld. Daarop heeft de scheidsrechter bij de uitslag 2-2
ingevuld, bij de stand na 90 minuten (bij verlenging) 1-1 en bij resultaat strafschoppen 5-5. De
scheidsrechter heeft daarbij op het wedstrijdformulier aangegeven hiermee akkoord te zijn.
2.10. De teammanager van HSV Hoek heeft bij e-mail van 20 september 2017 aan de KNVB bericht dat
de strafschoppenserie in de bekerwedstrijd tussen FC Lisse en HSV Hoek volgens het ABBAsysteem genomen zijn en heeft hiertegen bezwaar gemaakt.
2.11. De scheidsrechter heeft bij e-mail van 21 september 2017 aan de KNVB zijn verklaring gestuurd
over het verloop van de strafschoppenserie. De scheidsrechter geeft in zijn verklaring aan – kort
gezegd – dat er een foute procedure is gevolgd.
2.12. Naar aanleiding van het verloop van de strafschoppenserie heeft [A] (Coordinator Legal Affairs)
namens de KNVB op 21 september 2017 de volgende e-mail aan The International Football
Association Board (hierna: IFAB) gestuurd:
“(…)
Applicablility of the Laws of the Game
In accordance with the FIFA Statutes, matches in our domestic Cup (the “KNVB Beker”), are played in
compliance with the Laws of the Game issued bij The International Football Association Board (IFAB).
(…)
Law 5 – The Referee
In Law 5 of the Laws of the Game 2017/18 is stated that each match is controlled by a referee who
has full authority to enforce the Laws of the Game in connection with the match. In Law 5 is
furthermore stated that: “the decisions of the referee regarding facts connected with play, including

whether or not a goal is scored and the result of the match, are final. The decisions of the referee, and
all other match officials, must always be respected.”
(…)
Different sequence of taking penalty kicks
In a domestic cup match for the KNVB Beker, played last night, the score was still level after extra time
and penalty kicks needed to be taken in order to determine the winner in accordance with the procedure
described in the Laws of the Game.
The referee who controlled the match, however decided not to let the penalty kicks be taken
“alternately by the teams”, but in stead applied a different sequence of taking penalty kicks, known as
“ABBA”(the system that is also applied in a tennis tiebreak). By applying this different system, the
referee acted in violation of the Laws of the Game.
Questions:
Could you inform us if, according to the IFAB, the decision of the referee in this case is to be considered
as a “decision regarding facts connected with play (as stipulated in Law 5 of the Laws of the Game) and
is therefore final?
Or can the decision of the referee in this case be considered as a “technical decision” (a wrong
application of the Laws of the Game) in stead of a “decision regarding facts connected with play”, which
would implicate that the decision of the referee could in fact be reviewed by replaying the match at hand
from the minute the penalty kicks were going to be taken?
(…)”
2.12. Bij brief van 22 september 2017 is namens de IFAB als volgt gereageerd op de vragen van de
KNVB:
“(…)
I would like to confirm the following official view of The IFAB which i outlined to you in our conversation
yesterday afternoon (21 september 2017):
1. The referee’s incorrect organisation of the kicks from the penalty mark (KFPM) was an
administrative/organisational error which is not covered by the statement in Law 5 about the referee’s
decision regarding facts being final.
2. The ‘ABBA’ system of KFPM is not part of the Laws of the Game 2017/18 and can only be used
where competitions/national FAs have official approval from The IFAB to be part of the ABBA experiment
which is testing this alternative system of KFPM. The KNVB does not have this approval for the
competition in question.
3. As stated in Law 10, KFPM occur after the end of a match and, as such, they are not part of the
match but a means of determining the winner where a match is drawn and competition rules require a
winner.
4. Consequently, it would not be appropriate to replay the match, as the match itself is not affected by
the referee’s administrative/organisational error.
5. However, the referee’s organisation/administrative error can be challenged and the competition can
decide that the KFPM must take place again or that another method be used to determine the winner
e.g. the toss of a coin.
(…)”
2.13. Bij brief van 25 september 2017 is namens de KNVB aan het bestuur van FC Lisse het volgende
bericht:

“(…)
Het bestuur betaald voetbal organiseert jaarlijks een toernooi om de KNVB Beker. Uw vereniging F.C.
Lisse (hierna: FC Lisse) heeft zich ingeschreven voor deelname aan het toernooi om de KNVB Beker
seizoen 2017/’18.
Op wedstrijden in het toernooi om de KNVB Beker is het Reglement voor het toernooi om de KNVB
Beker seizoen 2017/’18. (hierna: Bekerreglement ) van toepassing.
Reglement voor het toernooi om de KNVB Beker seizoen 2017/’18
Uit artikel 47 van het Bekerreglement volgt dat, voor zover in het Bekerreglement niet anders is
bepaald, en voor zover van toepassing, de betreffende bepalingen uit de reglementen betaald voetbal en
de Spelregels veldvoetbal (hierna: Spelregels ) gelden. De Spelregels zijn een vertaling van de door de
International Football Association Board (hierna: IFAB ) opgestelde Laws of the Game.
In artikel 9 van het Bekerreglement is bepaald dat indien een wedstrijd in het toernooi om de KNVB
Beker na de reguliere speeltijd en de verlenging nog geen winnaar heeft opgeleverd, de beslissing valt
door het nemen van strafschoppen op de wijze zoals is vastgelegd in de Spelregels.
Spelregels veldvoetbal
Uit regel 10 van de Spelregels volgt dat (alsdan) een strafschoppenserie wordt gehouden nadat de
wedstrijd is afgelopen. Voorts volgt uit de Spelregels dat beide teams beginnen met het nemen van vijf
strafschoppen en dat deze strafschoppen “om en om” worden genomen.
Wedstrijd FC Lisse – HSV Hoek d.d. 20 september 2017
(…)
Nadat de wedstrijd was afgelopen, heeft de scheidsrechter die bij deze wedstrijd was aangesteld,
besloten om de eerste vijf strafschoppen van beide teams niet “om en om” te nemen, maar een
alternatieve volgorde toe te passen. De eerste vijf strafschoppen van beide teams zijn genomen volgens
het zogeheten “ABBA” systeem (de volgorde die wordt toegepast bij een tennis tiebreak).
Het “ABBA” systeem vormt geen onderdeel van Spelregels en kan op dit moment enkel worden gebruikt
door competities en landen die hiervoor, in het kader van een pilot, goedkeuring hebben gekregen van
de IFAB. De KNVB maakt geen onderdeel uit van deze pilot (en heeft hiervoor dus geen goedkeuring).
Door het toepassen van een afwijkende procedure voor het nemen van de eerste vijf strafschoppen
door beide teams na afloop van de wedstrijd, heeft de scheidsrechter een onjuiste procedure
gehanteerd betreffende de strafschoppen die bovendien in strijd is met de Spelregels. Desgevraagd
heeft de scheidsrechter na afloop van de wedstrijd in dit verband verklaard, abusievelijk, een verkeerde
procedure te hebben gevolgd.
Reglementaire bevoegdheid bestuur betaald voetbal
In gevallen waarin niet is voorzien of waarin op grond van bijzondere omstandigheden naar de mening
van het bestuur betaald voetbal afwijking noodzakelijk is, beslist het bestuur betaald voetbal (artikel 50
Bekerreglement).
Besluit bestuur betaald voetbal
Nu de strafschoppenserie na afloop van de wedstrijd FC Lisse – HSV Hoek op basis van een onjuiste
procedure heeft plaatsgevonden (zulks in strijd met de Spelregels) en de uitkomst van de
strafschoppenserie bepalend is om te komen tot een winnaar van de onderhavige wedstrijd die (alsdan)
zal uitkomen in de volgende speelronde van het toernooi om de KNVB Beker, heeft het bestuur betaald
voetbal besloten, op grond van artikel 50 van het Bekerreglement, dat de strafschoppenserie die is
genomen na afloop van de onderhavige wedstrijd, opnieuw, en ditmaal wel in overeenstemming met de

Spelregels, zal plaatsvinden.
(…)
De reiskosten van HSV Hoek voor de strafschoppenserie van woensdag 4 oktober 2017 komen, binnen
redelijke grenzen, voor rekening van de KNVB. Ook de kosten voor de arbitrage voor de
strafschoppenserie worden gedragen door de KNVB.
(…)”
2.14. De KNVB heeft bij brief van 27 september 2017 het volgende aan de gemachtigde van FC Lisse
geschreven:
“(…)
Onjuiste procedure
Na de onderhavige wedstrijd is de KNVB door zowel de scheidsrechter bij de wedstrijd als HSV Hoek
geinformeerd dat de strafschoppenserie na afloop van de wedstrijd op basis van een onjuiste procedure
heeft plaatsgevonden.
Navraag bij de International Football Association Board
De KNVB heeft vervolgens contact gelegd met de International Football Association Board ( IFAB) . De
IFAB is het algemene besluitvormende orgaan voor de (toepassing van de) Laws of the Game en bij
uitsluiting bevoegd tot vaststelling en wijziging van de Laws of the Game. De Spelregels veldvoetbal (
Spelregels) zijn een vertaling van de Laws of the Game.
De IFAB is door de KNVB om advies gevraagd over de vraag of het besluit van de scheidsrechter om na
afloop van de betreffende wedstrijd de strafschoppen niet “om en om” te nemen, zoals voorgeschreven
in Regel 10 van de Spelregels, maar om een afwijkende volgorde te hanteren, moet worden gezien als
een “bindende beslissing” zoals omschreven in Regel 5 van de Spelregels. Conform u in uw brief al stelt,
zou een dergelijke “bindende beslissing” immers niet door het bestuur betaald voetbal kunnen worden
aangetast.
In zijn reactie heeft de IFAB aangegeven dat het betreffende besluit van de scheidsrechter niet een
beslissing betreft als omschreven in Regel 5 van de Spelregels, maar een administratieve c.q.
organisatorische fout is van de scheidsrechter. De IFAB heeft hierbij aangegeven dat de betreffende fout
van de scheidsrechter kan worden aangetast en dat besloten kan worden om de strafschoppenreeks na
afloop van de betreffende wedstrijd opnieuw te laten plaatsvinden.
Als bijlage bij de onderhavige brief treft u de betreffende correspondentie met de IFAB aan ( bijlage 1
en 2 ).
Besluitvorming bestuur betaald voetbal
Het feit dat (i) de strafschoppenserie op basis van een onjuiste procedure heeft plaatsgevonden (in
strijd met de Spelregels), (ii) de uitkomst van de strafschoppenserie bepalend is om te (kunnen) komen
tot een winnaar van de onderhavige wedstrijd die (alsdan) zal uitkomen in de volgende speelronde van
het toernooi om de KNVB Beker, en (iii) de betreffende fout van de scheidsrechter kan worden
aangetast is reden geweest voor het bestuur betaald voetbal om te besluiten dat de strafschoppenserie
die is genomen na afloop van de wedstrijd, opnieuw, en ditmaal wel in overeenstemming met de
Spelregels, zal moeten plaatsvinden. Het bestuur betaald voetbal heeft deze bevoegdheid op grond van
artikel 50 van het Reglement voor het toernooi om de KNVB Beker seizoen 2017/’18.
(…)”
2.15. Op 8 april 2015 heeft de UEFA Control, Ethics and Disciplinary Body (hierna: UEFA Control) de
volgende uitspraak gedaan:
“(…)

2. On 4 April 2015, England played against Norway an European Women’s Under-19 Championship
2015 match. In the minute 95, the referee whistled a penalty kick against Norway which was taken by
the FA player [B] . Before taken the penalty kick a player from the England team encroached the penalty
area. The FA player scored the penalty, but the referee annulled the goal and awarded a free kick to
Norway.
3. On 5 april 2015 the FA filed a protest on the basis of alleged obvious violation of a rule by the referee
as defined in Article 50 (1) (d) DR. In particular, the FA protested against the referee’s decision of
awarding a free kick instead of ordering to retake the penalty kick in accordance to the 14 Law of the
FIFA Laws of the Game.
(…)
9. According to Article 9 (5) DR, the provisions of UEFA DR relating to protests against match results
affected by a referee’s decision that was an obvious violation of a rule remain applicable.
10. According to Article 50:
A protest is admissible only if it is based on:
(…)
d) an obvious violation of a rule by the referee that had a decisive influence on the final result of the
match
11. According to Law 14 of the FIFA Laws of the Game, if the referee gives the signal for a penalty kick
to be taken and, before the ball is in play, one of the following occurs:
a team-mate of the player taking the kick infringes the Laws of the Game:
- the referee allows the kick to be taken
- if the ball enters the goal, the kick is retaken
- if the ball does not enter the goal, the referee stops play and the match is restarted with an indrect
free kick to the defending team from the place where the infringement occurred
a team-mate of the goalkeeper infringes the Laws of the Game:
- the referee allows the kick to be taken
- if the ball enters the goal, a goal is awarded
- if the ball does not enter the goal, the kick is retaken
12. According to Law 5 of the FIFA Laws of the Game, the decisions of the referee regarding facts
connected with play, including whether or not a goal is scored and the result of the match, are final.
b) The merits
13. It is undeniable that after almost every match, referees find themselves criticised for decisions they
made on the pitch and the parties that feel disadvantaged regularly complaint about these situations. If
every decision taken by the referee would be challenged and reviewd, the smooth running of the
competition would become impossible. Consequently, Law 5 of the Laws of the Game has been
construed as referring to factual decisions, which are final and not to be reviewed.
14. Nevertheless, the above does not permit a blanket ban on challenges to referees’ decision, as it is
the case of factual decisions taken by the referee, but not on technical decisions.
15. Technical decisions are those decisions that precede factual decisions taken by the referee who,
once deciding over a factual circumstance applies then the rules of the game. Briefly, factual decisions
are separated from technical decisions insofar as a factual decision is asserted in the perception of the

referee, which is not to be contested or opposed by any means. The jurisprudence of the UEFA
disciplinary bodies in combination with the UEFA DR is clear in this regard. There is no room to review a
factual decision taken by the referee on the field of play. In contrast, a technical decision derives from
the enforcement of the rules following a previous factual decision, being here no room for interpretation
as it is a straight enforcement of the rules.
16. Bearing the above in mind, only technical decisions taken by the referee are to be reviewed and,
only, in exceptional circumstances, for instance, exclusively when the latter had a decisive influence on
the final result.
17. The required decisive influence on the final result is to be understood here as an obvious and
undutiful impact to the final result and not a possible or potential influence deriving from an erroneous
technical decision taken by the referee during the course of the match. It follows, that an incidental
technical mistake by the referee that had no impact or no obvious influence on the final result of the
game is not to be reviewed in accordance with Article 50 (1) (d) DR.
18. In the case in hand, and according to the information given by the parties and the UEFA officials, a
penalty kick was given to the FA at the 95 minute. The FA player scored the penalty, but due to the fact
that a co-mate entered the penalty area the referee annulled the goal and granted a free kick to
Norway.
19. Relevant for the case at hand is the fact that the referee annulled the penalty kick scored by the FA
player and then awarded a free kick to Norway. According to the referee, the reason for deciding so was
an early entering into the penalty area committed by an FA player.
20. First, the referee took a factual decision as is considered that a FA player entered the penalty area
before the conflictive penalty kick was taken and whistled accordingly. Once taken this factual decision,
which in accordance to the above comments is not to be reviewed by the UEFA disciplinary bodies, the
referee was required to take a technical decision, i.e apply the rule, which, in this particular case, was to
order the penalty kick to be retaken in accordance with the 14 FIFA Laws of the Game. Instead of doing
so, the referee awarded a free kick to Norway. It follows, the referee took an incorrect technical
decision.
21. However, a wrong technical decision in itself is not enough to trigger a review of such decision,
which, upon that moment, could not even be contested yet. Particularly relevant for this purpose is if it
had a decisive influence on the final result of the match.
22. As stated above, such decisive influence on the final result shall be obvious and undutiful. No
interpretation of a future event of exposition of a chain of events is subject to examination by the UEFA
disciplinary bodies, as these are completely unknown and impossible to prove. The use of the term
“decisive” would then have no sense if a possible or potential influence would be enough to provoke the
above referred consequences.
23. In the case in hand, a goal was annulled following a previous entrance of a team mate of the player
taken a penalty kick. It is particularly relevant the fact that the penalty kick was first scored and then
annulled. It seems obvious that the decision to award a free kick to Norway instead of ordering the
penalty kick to be retaken had a decisive impact on the final result of the game since, first, a goal was
annulled, second, the opportunity to retake the penalty kick by the FA was prevented to the latter and,
third, it occurred at the minute 95th of the match being the score 1-2 in favour of Norway.
24. In the eyes of this UEFA disciplinary body and under these particular circumstances, the conditions
to review the technical decision of the referee are fulfilled in accordance with Article 50 (1)(d) DR and
the protest is admitted.
(…)”

3 De vordering

3.1 FC Lisse vordert om bij vonnis in kort geding, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,
I. het besluit van het bestuur betaald voetbal van de KNVB d.d. 25 september 2017, waarin is
besloten om de strafschoppenserie die is genomen in de KNVB Bekerwedstrijd tussen FC Lisse en
HSV Hoek d.d. 20 september 2017 opnieuw te laten plaatsvinden (“het Besluit”), te schorsen
totdat in de reeds aanhangig gemaakte bodemprocedure onherroepelijk is beslist over de
vernietiging van het Besluit;
II. de KNVB te gebieden om FC Lisse toe te laten tot de tweede ronde van het KNVB Bekertoernooi
van het seizoen 2017/2018, dit op straffe van een dwangsom van € 100.000,-, althans een door
de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag, bij overtreding van dit gebod;
III. de KNVB te veroordelen in de kosten van dit geding, waaronder begrepen de nakosten.
3.2. De KNVB voert verweer.

4 De beoordeling

4.1. Het door FC Lisse gestelde spoedeisend belang is door de KNVB niet betwist. Hiervan wordt dan
ook uitgegaan.
4.2. FC Lisse stelt – kort gezegd – dat de KNVB niet bevoegd is te besluiten dat de strafschoppenserie
opnieuw genomen moeten worden, dat het besluit van de KNVB in strijd is met haar eigen
reglementen en dat het besluit in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Volgens FC Lisse zal
daarom in de nog te voeren bodemprocedure het besluit van de KNVB op grond van artikel 2:15
BW vernietigd worden. FC Lisse vordert vooruitlopend hierop in deze procedure schorsing van het
besluit.
4.3. Vooropgesteld wordt dat op grond van artikel 2:15 eerste lid van het Burgerlijk Wetboek (BW)
een besluit van een orgaan van een rechtspersoon vernietigbaar is (a) wegens strijd met
wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van besluiten regelen (b) wegens
strijd met de redelijkheid en billijkheid die door artikel 8 worden geëist en (c) wegens strijd met
een reglement. Artikel 2:8 eerste lid BW bepaalt dat een rechtspersoon en degenen die krachtens
de wet en de statuten bij zijn organisatie zijn betrokken, zich als zodanig jegens elkander moeten
gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd. Het tweede lid bepaalt
dat een tussen hen krachtens wet, gewoonte, statuten, reglementen of besluit geldende regel
niet van toepassing is, voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
4.4. Het vorenstaande maakt dat de bodemrechter het besluit van de KNVB met terughoudendheid
dient te toetsen, in die zin dat het gaat om de beoordeling van de vraag of de KNVB in redelijkheid
tot haar besluit kunnen komen. In deze kortgedingprocedure is voor toewijzing van de vordering
van FC Lisse dan ook slechts plaats als op voorhand voldoende aannemelijk is dat de
bodemrechter het besluit van de KNVB zal vernietigen.
besluit in strijd met de reglementen en/of ontbreken bevoegdheid?

4.5. FC Lisse voert aan dat artikel 47 van het reglement KNVB Beker bepaalt dat voor zover in het
reglement niet anders is bepaald en voor zover van toepassing, de betreffende bepalingen uit de
reglementen Betaald voetbal en de Spelregels veldvoetbal gelden. In regel 5 van de Spelregels
veldvoetbal is zonder voorbehoud bepaald dat een wedstrijd onder leiding staat van de
scheidsrechter en dat de scheidsrechter het volledige gezag heeft om de spelregels toe te passen.
Hieruit blijkt dat enkel en alleen de scheidsrechter tijdens een wedstrijd bevoegd is om
beslissingen te nemen over spelaangelegenheden en ook dat deze beslissingen van de
scheidsrechter bindend zijn.
In de onderhavige wedstrijd heeft de scheidsrechter beslist om de strafschoppenserie in een
bepaalde volgorde te nemen. Partijen hebben zich aan die beslissing geconformeerd. FC Lisse won
de strafschoppenserie en de scheidsrechter heeft de uitslag van de wedstrijd op het
wedstrijdformulier vastgesteld. Op grond van regel 5 van de Spelregels veldvoetbal zijn al deze
beslissingen van de scheidsrechter bindend.
Nergens in de op de bekerwedstrijd toepasselijke regels is bepaald dat het bestuur betaald
voetbal bevoegd is om op (bindende) beslissingen van de scheidsrechter terug te komen althans
bevoegd is om deze beslissingen van de scheidsrechter aan te tasten. Artikel 50 van het
reglement KNVB Beker biedt de KNVB daartoe geen bevoegdheid, omdat artikel 50 een zeer
beperkte werkingssfeer toekomt. Het moet gaan om gevallen waarin niet is voorzien of bij
bijzondere omstandigheden.
De reglementen voorzien in een situatie als de onderhavige. Daarin is immers bepaald dat het de
scheidsrechter is die bindende beslissingen neemt bij spelaangelegenheden, ook bij
strafschoppen, en deze beslissingen dienen te allen tijde te worden gerespecteerd. Van
bijzondere omstandigheden is evenmin sprake. Bij elke wedstrijd worden er wel door de
scheidsrechter (grote dan wel kleine) fouten gemaakt, waarbij het ook gaat om het verkeerd
toepassen van de Spelregels veldvoetbal. Voor de KNVB bestond echter nooit aanleiding om hierop
in te grijpen. Daar komt bij dat artikel 50 waarop de KNVB zich beroept moet worden gezien als
een restbepaling in het reglement KNVB Beker. Een reglement dat vooral gaat over sponsering,
ticketing, financiën en mediarechten en dus niet is bedoeld om in te grijpen bij
spelaangelegenheden. Bovendien geldt dat het besluit voor het gebruik van de restbepaling te
ingrijpend is.
4.6. De KNVB stelt dat het besluit in overeenstemming is met haar reglementen. Volgens de KNVB ziet
regel 5 van de Spelregels veldvoetbal op feitelijke beslissingen over spelaangelegenheden van de
scheidsrechter. Het gaat dan om beslissingen waarbij een scheidsrechter een spelsituatie
beoordeelt (interpreteert), zoals is er hands gemaakt of is er een overtreding begaan. Regel 5 ziet
echter niet op administratieve of organisatorische beslissingen van de scheidsrechter. Op het
moment dat de scheidsrechter dus een (foutieve) administratieve of organisatorische beslissing
neemt, door de Spelregels veldvoetbal onjuist toe te passen, is regel 5 dan ook niet van
toepassing. Het in onjuiste volgorde laten nemen van de strafschoppen is een administratieve of
organisatorische beslissing van de scheidsrechter. Een dergelijke beslissing van de scheidsrechter
is dan ook niet bindend, in die zin dat dit besluit wel kan worden aangetast.
Deze uitleg van regel 5 van de Spelregels veldvoetbal wordt ook door de IFAB gehanteerd, het
orgaan dat de spelregels heeft vastgesteld. Ook is deze uitleg in lijn met de uitspraak van de UEFA
Control, Ethics and Disciplinary Body van 8 april 2015. In die zaak werd een strafschop genomen
en gescoord, maar die werd door de scheidsrechter afgekeurd, omdat een van de speelsters te
vroeg het strafschopgebied was ingelopen. Volgens de Laws of the Game had de scheidsrechter
moeten besluiten de strafschop opnieuw te laten nemen. In plaats daarvan kende de
scheidsrechter een vrije trap toe. In de uitspraak wordt uitgelegd dat de beoordeling door de
scheidsrechter, dat er door een teamgenoot van de strafschopnemer te vroeg werd ingelopen, een
“factuel decision” is zoals omschreven in regel 5 en daarom bindend is. Het (vervolgens) onjuist
toepassen van de spelregels (de “technical decision”) kan wel worden aangetast aangezien over

de strikte toepassing van de spelregels geen onduidelijkheid kan bestaan.
Bovendien is deze uitleg van regel 5 volgens de KNVB in lijn met de uitspraak inzake KNVB/HVV. In
die zaak was het geen punt van discussie dat de vergissing van de scheidsrechter geen bindende
beslissing in de zin van regel 5 was. Tegen deze achtergrond was de beslissing van de
scheidsrechter om het ABBA-systeem toe te passen geen feitelijke beslissing over een
spelaangelegenheid, maar een administratieve/organisatorische beslissing, die niet onder het
bereik van regel 5 valt.
Artikel 50 van het reglement KNVB Beker staat het bestuur betaald voetbal toe te besluiten in
onvoorziene gevallen of bijzondere omstandigheden. In het besluit heeft het bestuur uitgelegd
dat hier sprake is van een onvoorzien geval dan wel bijzondere omstandigheid: de scheidsrechter
had een onjuiste procedure in strijd met de Spelregels veldvoetbal toegepast en de uitkomst van
de procedure was bepalend voor deelname aan de volgende speelronde van het toernooi in de
KNVB Beker. De gevolgen van de (verkeerde) beslissing zijn dan ook groter. Voorts stelt de KNVB
dat artikel 50 haar bevoegd maakt, omdat de scheidsrechter een beslissing heeft genomen, nadat
de reguliere en verlengde speeltijd van de wedstrijd reeds waren verstreken.
4.7. De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Gezien de standpunten van partijen gaat het in de
kern om uitleg van regel 5 in de Spelregels veldvoetbal. De uitleg die FC Lisse voorstaat komt er in
feite op neer dat op grond van regel 5 van de Spelregels veldvoetbal geen enkele (foutieve)
beslissing van de scheidsrechter in een wedstrijd aan te tasten is, althans dat alle beslissingen
van de scheidsrechter in een wedstrijd onder alle omstandigheden voor partijen bindend zijn.
Deze uitleg van regel 5 wordt voorshands als te beperkt beschouwd en wel om het volgende.
4.8. De Spelregels veldvoetbal zijn het Nederlandse equivalent van de Laws of the Game. Niet in
geschil is dat de IFAB het enige orgaan is binnen de internationale voetbalwereld dat zich
bezighoudt met en verantwoordelijk is voor de Laws of the Game. Dat maakt de IFAB bij uitstek de
partij voor de uitleg van de Laws of the Game. Uit de brief van de IFAB van 22 september 2017
blijkt dat de IFAB van oordeel is dat de wijze waarop de scheidsrechter de strafschoppen heeft
laten nemen niet valt onder het bereik van regel 5 van de Spelregels veldvoetbal. Volgens de IFAB
is de beslissing van de scheidsrechter over de manier waarop de strafschoppen genomen diende
te worden, een beslissing van administratieve dan wel van organisatorische aard en valt een
dergelijke beslissing niet onder het bereik van artikel 5, dat bepaalt dat beslissingen van de
scheidsrechter bindend zijn.
4.9. Dat een beslissing van de scheidsrechter niet onder alle omstandigheden bindend is, blijkt verder
uit de uitspraak van de UEFA Control van 8 april 2015. In die zaak ging het kort gezegd om het
verkeerd toepassen van regel 14 van de Spelregels veldvoetbal door de scheidsrechter. Uit de
beoordeling van die uitspraak blijkt dat de UEFA Control onderscheid maakt tussen twee soorten
beslissingen van een scheidsrechter: te weten feitelijke beslissingen en technische beslissingen.
Waar een feitelijke beslissing van de scheidsrechter volgens de UEFA Control onder alle
omstandigheden valt onder het bereik van regel 5 en dus onaantastbaar is, geldt dat niet voor
technische beslissingen. Ten aanzien van die beslissingen oordeelt de UEFA Control dat in
uitzonderlijke omstandigheden een technische beslissing van de scheidsrechter toch kan worden
aangetast althans kan worden herzien. Volgens de UEFA Control kan van dergelijke uitzonderlijke
omstandigheden sprake zijn wanneer de technische beslissing van de scheidsrechter van
doorslaggevende invloed is geweest op de definitieve uitslag van de wedstrijd, waarbij van
doorslaggevende invloed zo moet worden uitgelegd dat het moet gaan om meer dan alleen van
mogelijke of potentiele invloed.
4.10 De reactie van de IFAB als het oordeel van de UEFA Control met betrekking tot de uitleg van regel
5 maken voldoende aannemelijk dat, anders dan FC Lisse voorstaat, een beslissing van de
scheidsrechter dus niet onder alle omstandigheden bindend is op grond van regel 5 van de
Spelregels veldvoetbal. In dit geval gaat het om het niet toepassen van regel 10 van de

Spelregels veldvoetbal door de scheidsrechter, waarin is bepaald dat strafschoppen om en om
moeten worden genomen. Gegeven de reactie van de IFAB en het oordeel van de UEFA Control is
de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de onderhavige beslissing van de
scheidsrechter om de strafschoppen niet om en om te laten nemen, dus in strijd met regel 10, niet
een beslissing is die valt onder de reikwijdte van regel 5. Dat maakt de beslissing van de
scheidsrechter, om de strafschoppenserie overeenkomstig het ABBA-systeem te laten nemen, als
niet bindend moet worden beschouwd.
4.11. Het enkele feit dat deze beslissing van de scheidsrechter niet bindend is, maakt de KNVB,
althans het bestuur betaald voetbal, nog niet (automatisch) bevoegd een besluit te nemen als
waar het hier in het onderhavige geval om gaat, het laten overdoen van de strafschoppenserie.
4.12. De voorzieningenrechter is op voorhand van oordeel dat artikel 50 Reglement KNVB Beker de
KNVB althans het bestuur betaald voetbal die bevoegdheid voldoende geeft en dat hier sprake is
van een bijzondere omstandigheid die afwijking noodzakelijk maakte. Het reglement
Bekerwedstrijd is specifiek bedoeld voor en naar het lijkt alleen van toepassing op het toernooi om
de KNVB Beker 2017/2018. In het reglement staan bepalingen over onder meer het aantal
deelnemers aan en de opzet van het toernooi, wat te doen in het geval van gelijkspel na 90
minuten, speeldata, maar bevat ook bepalingen over de hoogte van entreeprijzen en de manier
waarop interviews gegeven dienen te worden. Aangenomen moet worden dat de bevoegdheid die
artikel 50 Reglement KNVB Beker schept op al deze bepalingen in het reglement betrekking heeft
en niet alleen op de door FC Lisse gestelde zaken. Daarnaast is voldoende aannemelijk dat hier
sprake van een bijzondere omstandigheid, die afwijking noodzakelijk maakte. De wedstrijd werd
gespeeld in het bekertoernooi en de winnaar van de wedstrijd zou uitkomen in de tweede ronde
van het toernooi. De stand van de wedstrijd was na de reguliere speeltijd van 90 minuten en twee
keer 15 minuten verlenging gelijk. Overeenkomstig regel 9 van het Reglement KNVB Beker is de
scheidsrechter overgegaan tot het nemen van strafschoppen. Het was onder deze
omstandigheden van evident belang dat de strafschoppen genomen zouden worden op de wijze
zoals strafschoppen in Nederland altijd worden genomen, namelijk om en om (regel 10). Dat is hier
echter niet gebeurd door de beslissing van de scheidsrechter om de strafschoppen te laten nemen
volgens het ABBA-systeem. Het zijn deze omstandigheden die maken dat het bestuur betaald
voetbal bevoegd is het onderhavige besluit te nemen.
4.13. De slotsom is dat de KNVB op grond van artikel 50 Reglement KNVB Beker bevoegd is op 25
september 2017 te besluiten dat de strafschoppenserie overgenomen diende te worden.
Besluit in strijd met de redelijkheid en billijkheid?
4.14. FC Lisse stelt dat het besluit van de KNVB om de volgende redenen in strijd is met de eisen van
redelijkheid en billijkheid. In iedere voetbalwedstrijd worden fouten gemaakt door de
scheidsrechter. Bij deze fouten hanteert de KNVB altijd andere maatregelen. Nooit is besloten een
gedeelte van een wedstrijd te laten overspelen; de KNVB neemt, indien mogelijk, andere
passende maatregelen. Daarnaast heeft geen van de partijen nadeel ondervonden van het feit
dat de eerste 10 strafschoppen volgens het ABBA-systeem zijn genomen. HSV Hoek heeft de
beslissende strafschop gemist, nadat de scheidsrechter weer was overgegaan tot het om en om
laten nemen van de strafschoppen. Daar komt bij dat FC Lisse in zoverre door toepassing van het
ABBA-systeem nadeel heeft geleden, althans haar kansen op de overwinning zijn door de
toepassing van dit systeem verkleind. Het systeem is immers bedoeld om het voordeel dat een
ploeg heeft die als eerste de strafschoppen neemt weg te nemen. Uit onderzoek zou namelijk zijn
gebleken dat het elftal dat als eerste een strafschop neemt 60% kans heeft om de wedstrijd te
winnen. FC Lisse was de partij die als eerste aan de beurt was om strafschoppen te nemen.
Verder ontstaat als gevolg van deze beslissing een situatie die onvergelijkbaar is met de situatie
dat na 120 minuten voetballen aangevangen wordt met het nemen van strafschoppen.
4.15. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat de KNVB, bij een afweging van alle

belangen, in redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen. Het toernooi om de KNVB Beker
wordt georganiseerd door de KNVB zelf. Uit het Reglement KNVB Beker blijkt dat de winnaar van
de KNVB Beker door de KNVB wordt ingeschreven voor de UEFA Europa League seizoen 2018/’19.
Voorts blijkt uit het betreffende reglement dat de winnaar van de KNVB Beker zal spelen tegen de
kampioen van de competitie eredivisie van de sectie betaald voetbal, in een door het bestuur
betaald voetbal te organiseren wedstrijd om de Johan Cruijff-schaal. Hieruit blijkt dat met het
winnen van de KNVB Beker grote belangen zijn gemoeid. Niet alleen de KNVB, maar ook alle
deelnemers van het toernooi hebben er dan ook groot belang bij dat de wedstrijden in het
Bekertoernooi conform de regels worden gespeeld en dat de regels correct worden toegepast. Het
is voor iedereen volstrekt helder dat de scheidsrechter in de wedstrijd tussen FC Lisse – HSV Hoek
een fout heeft gemaakt. Nu maken scheidsrechters in een wedstrijd wel vaker fouten (net zoals
spelers dat trouwens veelvuldig doen), het punt hier is nu juist dat gaat om een fout die niet valt
onder regel 5 van de Spelregels veldvoetbal en wordt gemaakt op een cruciaal moment in de
wedstrijd: namelijk op het moment dat aan de hand van strafschoppen de winnaar van de
wedstrijd moest worden bepaald. Daarmee was het in ieders belang dat de strafschoppen volgens
de regels om en om genomen zouden worden. Nu dat niet is gebeurd, kon de KNVB in dit geval in
redelijkheid tot haar besluit komen de strafschoppen over te laten nemen om zodoende op de
juiste wijze de winnaar van de wedstrijd vast te stellen. Dat de fout van de scheidsrechter niet tot
enig nadeel bij partijen zou hebben geleid dan wel dat door de scheidsrechter een systeem voor
het nemen van strafschoppen is toegepast dat juist in het nadeel van FC Lisse zou zijn, doet aan
de redelijkheid van het besluit niet af. Voorts lag het niet voor de hand om in dit geval de gehele
wedstrijd over te laten spelen, omdat de wedstrijd op zichzelf overeenkomstig de regels is
verlopen.
4.16. De conclusie is dat onder de gegeven omstandigheden niet aannemelijk is dat de bodemrechter
het besluit van de KNVB zal vernietigen. Daarom worden de vorderingen van FC Lisse afgewezen.
4.17. FC Lisse zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De
kosten aan de zijde van de KNVB worden begroot op € 618,00 aan griffierecht en € 816,00 aan
salaris advocaat.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. weigert de gevraagde voorziening;
5.2. veroordeelt FC Lisse in de proceskosten, aan de kant van KNVB tot aan de datum van uitspraak
vastgesteld op € 1.434,00;
5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. M.E. Heinemann en in het openbaar uitgesproken op
6 oktober 2017.
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Inhoudsindicatie
Het doelpunt van Roda JC in de kwartfinale van de KNVB Beker tegen Willem II
is terecht afgekeurd. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank MiddenNederland vandaag beslist.
Bij een 2-2 stand werd er in de 81e minuut een doelpunt van Roda JC afgekeurd –
na aanwijzing van de videoscheidsrechter. Er was aan het begin van de aanval
hands gemaakt. Volgens Roda JC kwam Willem II na de handsbal weer in balbezit
en was er geen basis voor het inschakelen van de videoscheidsrechter. Roda JC
werd in Tilburg uiteindelijk uitgeschakeld na penalty’s.
De videoscheidsrechter moet na elk doelpunt kijken of het doelpunt geldig is. In dit
geval oordeelde de videoscheidsrechter dat er aan het begin van de aanval hands
werd gemaakt, waarop de scheidsrechter het doelpunt afkeurde. De rechter
oordeelt dat het wel of niet in balbezit komen van Willem II een feitelijke beslissing
over een spelsituatie is. De scheidsrechter bepaalde dat de handsbal en het
doelpunt in dezelfde aanvalssituatie plaatsvonden. Dat dit mogelijk een onjuiste
beslissing is doet niet ter zake, omdat het oordeel van de scheidsrechter in deze
situatie bindend is.
De rechter bepaalt dat de KNVB juist heeft gehandeld en de slotfase van de
kwartfinale niet overgespeeld hoeft te worden. Dat betekent dat Willem II het in de
halve finale opneemt tegen Feyenoord.
Vindplaatsen
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Uitspraak

vonnis
RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND
Civiel recht

handelskamer

locatie Utrecht

zaaknummer / rolnummer: C/16/454978 / KG ZA 18-81

Vonnis in kort geding van 22 februari 2018

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
RODA JC B.V.,
gevestigd te Kerkrade,
eiseres,
advocaat mr. S.G.J. Habets,

tegen

de vereniging
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND,
gevestigd te Zeist,
gedaagde,
advocaten mrs. H.J.A. Knijff en M.B. Kerkhof.

Partijen zullen hierna Roda JC en de KNVB worden genoemd.

1 De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
-

de
de
de
de

dagvaarding
mondelinge behandeling van 22 februari 2018,
pleitnota van Roda JC,
pleitnota van KNVB.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2 Het geschil en de beoordeling daarvan

2.1. Op 1 februari 2018 heeft Roda JC tegen Willem II een KNVB bekerwedstrijd gespeeld. Acht
minuten voor het einde van de reguliere speeltijd maakte Roda JC een doelpunt, waardoor zij met
2-3 voor stond. De scheidsrechter heeft op advies van de videoscheidsrechter het doelpunt
afgekeurd, omdat er in de aanvalsfase sprake was van handsbal van een Roda JC speler. Er zijn
daarna binnen de reguliere tijd en tijdens de verlenging geen doelpunten meer gemaakt.
Willem II heeft de wedstrijd na het nemen van penalty’s gewonnen en zich gekwalificeerd voor de
halve finale van het KNVB bekertoernooi.
Roda JC heeft de KNVB verzocht te bepalen dat de laatste acht minuten van deze wedstrijd
moeten worden overgespeeld bij een stand van 2-3 in het voordeel van Roda JC.
Bij besluit van 9 februari 2018 heeft de KNVB dit verzoek afgewezen, omdat het hier gaat om een
feitelijke beslissing van de scheidsrechter betreffende een spelaangelegenheid en deze beslissing,
gelet op regel 5 van de Spelregels Veldvoetbal, bindend is. Het bestuur van de KNVB kan daarom
niet treden in deze beoordeling. Zelfs als deze onjuist zou zijn.
2.2. Is het besluit van de KNVB aantastbaar? Roda JC meent van wel en vordert primair dat de
voorzieningenrechter de KNVB veroordeelt de laatste 8 minuten van de wedstrijd alsnog te laten
overspelen. Subsidiair vordert zij een voorschot op schadevergoeding (gederfde inkomsten) van €
300.000,--.
Roda JC stelt zich daarbij – samengevat – op het standpunt dat:
- de videoscheidsrechter niet had mogen worden ingeschakeld,
- de videoscheidsrechter niet is ingeschakeld door de scheidsrechter, zoals het handboek
vereist,
- de videoscheidsrechter buiten zijn boekje is getreden, omdat hij gelet op het handboek
uitsluitend de aanvalssituatie had mogen bekijken vanaf het moment dat de Willem II
speler de bal tegen een speler van Roda JC aanschoot en niet vanaf de handsbal van een
speler van Roda JC,
- de scheidsrechter niet terug had mogen komen op zijn eerste beslissing dat er sprake was
van een doelpunt.
2.3. De voorzieningenrechter is van oordeel dat geen van deze argumenten opgaan.
Dit wordt als volgt gemotiveerd.
2.4. Bij de wedstrijd tussen Roda JC en Willem II is gebruik gemaakt van een
video-assistent-scheidsrechter (hierna: videoscheidsrechter). De regels die daarvoor gelden zijn
vastgelegd in het door The International Football Association Board (IFAB) opgestelde handboek
“Video Assistant Referees (VARs), Version 8, April 2017 (hierna: het handboek).
2.5. De scheidsrechter heeft in eerste instantie het doelpunt van Roda JC goedgekeurd.
Op grond van het handboek geldt dat er bij een goal altijd een ‘stille check’ door de
videoscheidsrechter wordt gedaan. Het is voldoende aannemelijk geworden dat deze stille check
door de videoscheidsrechter (Kamphuis) is gedaan en dat deze check is overgegaan in een
verzoek van de scheidsrechter (Higler) aan de videoscheidsrechter om een review te doen. Dat
spelers of trainers van Willem II dit ook wilden en daarop bij de scheidsrechter aandrongen,
betekent – anders dan Roda JC meent – niet dat in strijd is gehandeld met het in het handboek
opgenomen vereiste dat alleen de scheidsrechter de review kan aanvragen.
De scheidsrechter mocht deze review op grond van het handboek ook aanvragen, omdat het ging
om een situatie die wedstrijdbepalend is: namelijk om de vraag of er wel of geen doelpunt was.
Andere eisen worden in het handboek niet gesteld.
De videoscheidsrechter heeft de beelden bekeken en op grond daarvan geconcludeerd dat tijdens
de aanvalsfase hands is gemaakt door een speler van Roda JC, dat het doelpunt daarom niet telt
en een vrije trap aan Willem II moet worden gegeven. Dat hij dit heeft gedaan, blijkt uit de
geluidsopnamen en uit de schriftelijke verklaring van de videoscheidsrechter (productie 8 van de

KNVB). Er zijn onvoldoende concrete aanknopingspunten om aan de juistheid of betrouwbaarheid
van deze verklaring te twijfelen.
De omstandigheid dat deze verklaring pas na de ontstane discussie over de vraag of de handsbal
deel uitmaakt van de aanvalsfase en het uitbrengen van de dagvaarding is opgesteld, betekent
nog niet dat de verklaring van de videoscheidsrechter onjuist is.
De scheidsrechter heeft vervolgens het advies van de videoscheidsrechter overgenomen en het
doelpunt afgekeurd.
2.6. De discussie tussen partijen gaat vooral over de vraag of de handsbal deel uitmaakt van de
aanvalsfase. Aan Roda JC kan worden toegegeven dat hier anders over kan worden gedacht. De
beslissing of de handsbal tot de aanvalsfase behoort is echter, zoals de KNVB terecht aanvoert,
een feitelijke beslissing over een spelaangelegenheid. Deze feitelijke beslissing heeft geleid tot
een nieuwe feitelijke beslissing, namelijk het alsnog afkeuren van het doelpunt. Deze reeks van
feitelijke beslissingen valt onder de reikwijdte van regel 5
van de Spelregels veldvoetbal (een vertaling van de Laws of the Game seizoen 2017-2018) en is
daarom onaantastbaar. Dit betekent dat ook de KNVB deze beslissingen niet kan aantasten.
In het handboek is bepaald dat de videoscheidsrechter uitsluitend de beelden mag bekijken die
betrekking hebben op de aanvalsfase voorafgaand aan het doelpunt. In het handboek is niet
bepaald wanneer deze aanvalsfase begint. Dat is een feitelijke beslissing van de scheidsrechter.
Dit betekent dat de videoscheidsrechter bij het bekijken van de beelden niet buiten zijn boekje is
getreden. Hetzelfde geldt voor de scheidsrechter bij het overnemen van het advies van de
videoscheidsrechter.
2.7. Volgens Roda JC is in strijd met het handboek gehandeld. De scheidsrechter had niet had mogen
terugkomen op zijn beslissing het doelpunt goed te keuren, omdat die beslissing niet duidelijk fout
(“clearly wrong”) was. Deze stelling gaat niet op, omdat er duidelijk hands is gemaakt.
2.8. De conclusie is dat het besluit van de KNVB niet kan worden aangetast. Sterker nog: de KNVB kon
niet anders beslissen dan zoals zij heeft gedaan.
2.9. De vorderingen tot het overspelen van de laatste acht minuten van de wedstrijd en tot betaling
van een voorschot op de schadevergoeding worden afgewezen, omdat daar geen grondslag voor
is.
2.10. Roda JC zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De
kosten aan de zijde van KNVB worden begroot op:
- griffierecht € 3.946,00
- salaris advocaat 816,00
Totaal € 4.762,00

3 De beslissing
De voorzieningenrechter
3.1. wijst de vorderingen af,
3.2. veroordeelt Roda JC in de proceskosten, aan de zijde van KNVB tot op heden begroot op €
4.762,00,
3.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.E. Heinemann en in het openbaar uitgesproken op 22 februari
2018.1
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Bijzondere kenmerken Kort geding
Inhoudsindicatie
Triatleet Els Visser is onterecht gediskwalificeerd door de wedstrijdleiding van
Ironman Maastricht 2018 en de organisatie van de NK lange afstand 2018. Dat
heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland bepaald in een
kort geding tussen de Utrechtse triatleet en de Nederlandse Triathlon Bond (NTB)
en World Triathlon Corporation, de organisatie van internationale
Ironmanwedstrijden.
Op 5 augustus 2018 nam Visser deel aan de Ironman Maastricht, een hele triatlon
die bestaat uit 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,195 kilometer
hardlopen. De NTB heeft besloten dat de beste Nederlandse atlete van Ironman
Maastricht wordt uitgeroepen tot Nederlands kampioen lange afstand. Visser heeft
de Ironman gewonnen en is gehuldigd als Nederlands kampioen. Met het winnen
van de Ironman, en het aanwijzen als Nederlands kampioen heeft ze recht op
prijzengeld.
Eind september 2018 heeft de organisatie van Ironman de Utrechtse triatleet per email laten weten dat ze gediskwalificeerd is en dus niet de winnaar is van de
Ironman Maastricht. Bij het onderdeel zwemmen heeft, onder andere, Visser een
boei gemist waardoor ze niet het hele parcours heeft afgelegd. De diskwalificatie
heeft als gevolg dat ze ook haar titel Nederlands kampioen heeft moeten inleveren
en ze geen recht heeft op het prijzengeld. De voorzieningenrechter is het met de
triatleet eens dat de organisatie haar niet heeft mogen diskwalificeren. De
organisatie heeft bij het nemen van die beslissing niet de eigen reglementen gevolgd.
Volgens de regels moet er binnen 5 minuten nadat er gefinisht is geklaagd worden –
in dit geval is er weken na de wedstrijd geklaagd- of er moet sprake zijn van
omstandigheden die niet bekend waren toen werd besloten wie de winnaars waren.
Visser heeft volgens de voorzieningenrechter aangetoond dat het missen van de
boei toen al bij de wedstrijdleiding bekend was. Ook heeft de organisatie geen
hoor- en wederhoor toegepast bij het nemen van haar beslissing.
De voorzieningenrechter verwacht dat de eisen van Visser, het ongedaan maken
van de diskwalificatie, ook in een bodemprocedure stand zullen houden. Daarom
moet Ironman haar (voorlopig) aanwijzen als winnaar en moet de NTB de
Utrechtse triatleet (voorlopig) aanwijzen als winnaar van het Nederlands
kampioenschap lange afstand. Ook heeft ze recht op het prijzengeld.
Vindplaatsen
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Uitspraak

vonnis
RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND
Civiel recht
handelskamer

locatie Utrecht

zaaknummer / rolnummer: C/16/477627 / KG ZA 19-177

Vonnis in kort geding van 29 mei 2019

in de zaak van

[eiseres] ,
wonende te [woonplaats ] ,
eiseres,
advocaat: mr. M.I. van Dijk,

tegen

1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
NEDERLANDSE TRIATHLON BOND,
gevestigd te Nieuwegein,
gedaagde sub 1,
advocaat: mr. A.H.A. Beijersbergen van Henegouwen,
2. vennootschap naar buitenlands recht
WORLD TRIATHLON CORPORATION,

gevestigd te Tampa, Florida, Verenigde Staten van Amerika,
gedaagde sub 2,
advocaten: mr. A.A.H.J. Huizing en mr. M.P.R. Sardjoe.

Eiseres zal hierna [eiseres] genoemd worden. Gedaagde sub 1 zal NTB en gedaagde sub 2 zal
Ironman worden genoemd. Gezamenlijk zullen NTB en Ironman gedaagden worden genoemd.

1 De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
-

de
de
de
de
de
de
de

dagvaarding;
conclusie van antwoord van NTB;
exceptie van onbevoegdheid tevens conclusie van antwoord van Ironman;
brief van [eiseres] van 13 mei 2019 met aanvullende producties;
mondelinge behandeling waarvan aantekeningen zijn gehouden;
pleitnota van [eiseres] ;
pleitnota van Ironman.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1. [eiseres] is een professioneel triatleet die wereldwijd deelneemt aan wedstrijden, waaronder de
wedstrijden georganiseerd door Ironman.
2.2. De NTB is de overkoepelende triatlonbond in Nederland. [eiseres] is, via een licentie en via het
lidmaatschap van haar vereniging [vereniging] , lid van de NTB. De NTB is op haar beurt lid van de
International Triathlon Union (hierna: ITU)
2.3. Ironman is (mede) organisator van triatlonwedstrijden over de hele wereld.
2.4. Om aan wedstrijden van Ironman te kunnen deelnemen, heeft [eiseres] met Ironman een
overeenkomst gesloten. [eiseres] heeft op 12 maart 2018 de ‘Waiver Agreement Annual
Professional Membership Registration’ (hierna: Waiver) (digitaal) ondertekend. In de Waiver is –
voor zover hier van belang – op genomen:
“ANTI-DOPING PROGRAM ACKNOWLEDGMENT & RELEASE OF LIABILITY WAIVER
You (“Athlete”) hereby acknowledge, understand, and agree to the following (collectively, the
“Agreement”):
Definitions. As used herein:
(…)
“Competition/Conduct/Anti-Doping Rules” means the Anti-Doping Rules (as defined above), together
with Organizer’s “Competition Rules,” and “Professional Athlete Code of Conduct”; each of which is
accessible under the domain www.ironman.com, and each as may be amended from time to time and
at any time without notice to the Athlete other than, as the case may be, posting of amendments
under the domain www.ironman.comor as published on WADA’s website under the domain

www.wada.ama.org.
(…)
GeneralPersonal Responsibility of Athlete
(i) Athlete acknowledges that he/she has read, fully understands, and voluntarily consents to each of
the Competition/Conduct/Anti-Doping Rules, all of which are incorporated by reference into this
Agreement as if set forth fully herein. (…)
(ii) Athlete is responsible for personally knowing and complying with, and Athlete agrees to at all time
comply fully with, all Competition/Conduct/Anti-Doping Rules.
(…)
Other Disputes. All other disputes (whether in contract, tort, or otherwise), including, without
limitation, any questions regarding issues of fault, liability, negligence, contributory negligence,
damages, jurisdiction, or the existence, scope, validity, performance, interpretation, or termination of
this Agreement, will be determined by binding arbitration as the sole remedy to all matters in dispute,
administered by the American Arbitration Association in accordance with the then applicable arbitration
rules as interpreted and governed by the Florida Arbitration Code. (…) This Agreement will be governed
by, and construed in accordance with, the laws of the State of Florida, without giving effect to any
choice-of-law or conflict-of-law rules or principles that would result in the application of the laws of any
other jurisdiction (…) No waiver by Organizer of any of the terms of this Agreement or the
Competition/Conduct/Anti-Doping Rules will be effective unless such waiver is in a writing signed by
Organizer.”
2.5. Op 5 augustus 2018 vond de editie Ironman Maastricht plaats. Deze editie betrof een hele triatlon
die bestaat uit 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en 42,195 kilometer hardlopen.
2.6. De NTB heeft besloten dat de Ironman Maastricht ook het Nederlands Kampioenschap (hele)
triatlon 2018 (hierna: NK) zou behelzen. De eerste Nederlander/Nederlandse in de einduitslag van
Ironman Maastricht zou worden aangewezen als Nederlands Kampioen lange afstand. Er was
sprake van een wedstrijd (NK) binnen een wedstrijd (Ironman Maastricht).
2.7. Op Ironman Maastricht zijn de Ironman Competition Rules 2018 van toepassing. Daarin is – voor
zover hier van belang – opgenomen:
“Article I. INTRODUCTION TO COMPETITION RULES
(…)
Section 1.03 RACE PERSONNEL DEFINITIONS
(…)
(c) “Head Referee” is the person appointed by IRONMAN to be in charge of rule enforcement for the
Race;
(…)
(e) “Race Officials” are each person appointed by IRONMAN to manage and/or supervise the Event; and
(f)”Race Referees” are the Head Referee and each person appointed by the Head Referee to enforce
rules for the Race.
(…)
Article II. CONDUCT OF ATHLETES
Section 2.01 GENERAL BEHAVIOR
Each athlete must:
(…)

(d) Obey traffic regulations and instructions from Race Officials;
(…)
(m) Follow the prescribed course. It is the athlete’s responsibility to know the course. Athletes must
cover the prescribed course in its entirety. Failure to do so will result in a disqualification .
(…)
Section 2.02 ASSISTANCE
(a) Assistance provided by Race Referees or Race officials (including official Event volunteers) is allowed
but such assistance is limited to: providing drinks, nutrition, mechanical and medical assistance, and
other necessary assistance (as may be approved by the Event Director or Head Referee).
(…)
Section 3.06 RIGHT OF PROTEST OR APPEAL
(a) The athlete’s right to protest or appeal, if any, will be governed and handled by the Event’s
sanctioning body, and/or the competition rules of the relevant National Federation, provided, however,
that if no formal process exists for the applicable National Federation then IRONMAN may elect to
handle protests and appeals for such Event in a manner that is substantially similar to the process set
forth by the then-current International Triathlon Union Competition Rules;
(b) No protest may be filed with respect to matters which were observed by or previously ruled upon by
a Race Referee. No person may file a protest which requires a judgment call. A “judgment call,” as used
in these Competition Rules, means the resolution of a dispute involving one or more material facts that
cannot be determined with certainty solely through the production of tangible physical evidence. The
term “judgment call” shall include but shall not be limited to a resolution of:
(i) any purported violation of the cycling position foul rules (including alleged drafting violations);
(ii) allegations of blocking, obstruction, or interference; or
(iii) allegations of unsportsmanlike conduct.
(…)
Article IV. SWIM CONDUCT
Section 4.01 GENERAL
(…)
(i) It is the sole responsibility of each athlete to know and follow the prescribed swimming course. No
adjustments in times or results will be made, for any reason whatsoever, for athletes who fail to follow
the proper course;
(…)
Article X. RACE OFFICIATING
Section 10.01 POWERS OF THE HEAD REFEREE
The Head Referee has the power to:
(a) To interpret and enforce the Competition Rules and any other regulations or
policies of IRONMAN;
(…)
(c) To enforce the Competition Rules and impose penalties for violations of the Competition
Rules;
(d) To make decisions with respect to any Race-related situation before, during,
and/or after the Race (including situations not specifically covered in the
Competition Rules);
(…)
(f) To overrule any Judge, Marshal, or other Race Official on any point of
interpretation of the Competition Rules

(…)
(h) To establish all aspects of protest procedures (including the time and place of
hearing, to impose sanctions for noncompliance with established procedures and to assess penalties in
accordance with the resolution of any protests.
(…)
APPENDIX A: Common Competition Rule Violations and Penalties
(…)
*SUMMARY OF GENERAL COMPETITION RULES PENALTIES
(…)
Failure to follow the prescribed course DSQ.
(…)”.
2.8. [eiseres] heeft voor de wedstrijd van Ironman Maastricht ook de Athlete Guide Ironman
Maastricht ontvangen. Daarin is – voor zover hier van belang – opgenomen:
“Resultaten
Een complete lijst met resultaten wordt op maandag, na de race, om 11:00 uur gepubliceerd tijdens de
Awards Party. Om de definitieve resultaten te bepalen vindt er een sessie plaats met een speciaal
comité op de dag na de race tussen 10:00 en 10:30 uur. Dit zal op dezelfde plaats zijn waar de Award
Ceremonie gehouden wordt.
Het comité bestaat uit de volgende personen:
- De Race Director van de betreffende race, of een afgevaardigde
- De hoofdscheidsrechter of een afgevaardigde
- Een persoon met de kwalificatie van de rechterlijke macht
Het comité bepaalt of de resultaten onderhevig zijn aan de definitieve resultaten van de dopingtest. Het
is alleen mogelijk om in bezwaar te gaan tijdens de award ceremonie.
Na de race zullen alle uitslagen gepubliceerd worden op www.ironman.com/Maastricht.”
2.9. Het wedstrijdreglement van de NTB is (grotendeels) gelijk aan het wedstrijdreglement van het
ITU in een Nederlandse vertaling. In het wedstrijdreglement van de NTB is – voor zover hier van
belang – opgenomen:
“2 REGELS VOOR DEELNEMERS
2.1 Algemeen gedrag
a. a) Aan Triathlons en andere onder de ITU vallende gerelateerde multisporten nemen veel atleten
deel. (…) Deelnemers moeten:
(…)
(iv) Zich aan de verkeersregels en instructies van officials en vrijwilligers houden;
(…)
(xiii) Het voorgeschreven parcours volgen.
(…)
4 ZWEMREGELS
4.1 Algemene regels:
(…)
b) Deelnemers moeten zich aan het voorgeschreven zwemtraject houden.
(…)

12. BEZWAAR / PROTEST
12.1 Algemeen:
a) Bezwaar kan worden gemaakt tegen gedrag van een deelnemer, (…). Een deelnemer of een
bondsafgevaardigde kan bezwaar maken bij de RR (wedstrijdleider, toevoeging voorzieningenrechter),
op voorwaarde dat het bezwaar niet eerder door de TO’s (Technische Officials, toevoeging
voorzieningenrechter) is bezien en beoordeeld door de RR.
(…)
12.4 Bezwaar met betrekking tot de wedstrijd
a) Een deelnemer uit de Elite-, U23-, Jeugd-, of Juniorencategorie die bezwaar aantekent tegen een
andere atleet of tegen een official, dient dit binnen 5 minuten na zijn/haar finish kenbaar te maken aan
de RR. Indien een bezwaar binnen deze tijdspanne is ingediend, dan wordt de limiet met 15 minuten
verlengd.
(…)
12.6 Bezwaar met betrekking tot tijdwaarneming en resultaten:
a) Een bezwaar tegen een fout in de resultaten, wanneer die niet overeenkomen met de besluiten van
de RR of de wedstrijdjury tijdwaarneming kan schriftelijk door de nationale bond of de atleet bij de TD
(Technical Delegate, toevoeging voorzieningenrechter) van de ITU binnen dertig (30) dagen na de
wedstrijd worden ingediend.
(…)
12.8 Bezwaarprocedure:
a. a) De volgende procedure moet worden gevolgd in geval van bezwaar:
(…)
(iii) Degene die bezwaar maakt, de beschuldigde en/of hun bondsafgevaardigde moeten aanwezig zijn.
(…)
(iv) Indien een partij niet bij de bezwaarzitting aanwezig is, kan de protestjury een beslissing nemen
zonder die partij;
(…)
(ix) Degene die bezwaar maakt en de beschuldigde krijgen voldoende tijd om hun versie van het
incident toe te lichten;
(x) Voor elke partij mogen twee (2) getuigen drie (3) minuten lang spreken;
(…)

12.9 Herziening van de resultaten
a. a) Nationale Federaties, Continentale Confederaties of de ITU kan vragen de uitslagen te herzien op
grond van nieuw bewijs. Dit verzoek wordt gericht aan de Technische Commissie van de ITU, die zal
besluiten of een zaak om de uitslagen te herzien zal worden gestart.
(…)
e) Tegen besluiten van de Technische Commissie van de ITU inzake herziening van uitslagen kan
beroep worden aangetekend (Level 2 Beroep).

13 BEROEP
13.1 Beroepsrechtsbevoegdheid:
a) Een beroep is een verzoek tot herziening van een besluit van een RR (Niveau 1), of van een
wedstrijdjury of ITU panel (Niveau 2), of van de Medische en Anti-doping Commissie van de ITU als het
gaat om geschiktheid (Niveau 3), of van het Arbitrage Tribunaal van de ITU (Niveau 3).

(…)
13.7 Niveau 2 Beroepsprocedure:
a. a) In het geval van een beroep op Niveau 2 wordt de volgende procedure gevolgd:
(i) Tegen een beslissing van een wedstrijdjury of een ITU panel (behalve het ITU AD Hearing Panel) kan
beroep worden ingesteld bij het Arbitrage Tribunaal van de ITU.
(ii) Slechts een beroep dat door de nationale bond wordt onderschreven kan worden toegelaten.
(iii) een beroep kan tot 30 dagen nadat de wedstrijdjury samen is gekomen of nadat de beslissing is
genomen door de jury of het panel, worden ingediend.”
2.10. [eiseres] heeft aan Ironman Maastricht (en dus ook aan het NK) deelgenomen. [eiseres] heeft
aan het einde van het zwemparcours, net als [A] (hierna: [A] ), een boei gemist en daardoor niet
het volledige zwemparcours afgelegd.
2.11. [eiseres] won Ironman Maastricht. Er zijn voorafgaand aan de Award Ceremonie geen protesten
tegen [eiseres] ingediend. [eiseres] is op 6 augustus 2018 uitgeroepen tot winnaar van Ironman
Maastricht en tot Nederlands Kampioen triatlon lange afstand.
2.12. Bij e-mail van 3 september 2018 bericht de NTB [eiseres] dat er op 20 augustus 2018 een
protest tegen [eiseres] (en [A] ) is ingediend door [B] , omdat [eiseres] niet het volledige
zwemparcours heeft gevolgd. Nadien hebben [C] en [D] een zelfde protest ingediend. De NTB
heeft deze atleten niet-ontvankelijk verklaard omdat de protesten niet tijdig – namelijk niet binnen
5 minuten na de finish zoals is bepaald in artikel 12.4 van het wedstrijdreglement van de NTB –
zijn ingediend. Daarnaast schrijft de NTB dat zij vanwege nieuw bewijs (videobeelden), op grond
van artikel 12.9 van het wedstrijdreglement, een verzoek tot herziening van de uitslag heeft
ingediend bij de Technische Commissie van de ITU.
2.13. Bij e-mail van 17 september 2018 heeft de Technische Commissie van de ITU [eiseres] bericht
dat Ironman Maastricht niet als wedstrijd is erkend door de ITU en zij daarom geen beslissing
neemt op protesten. De Technische Commissie van de ITU geeft twee alternatieven aan in haar email:
“1.If the event is a National Level event, the appeal to the competition jury should be done by the NF, if
the event is recognised by the Dutch National federation.
2. If the event is international, it should be WTC the one who deals with the appeal. I do not know what
kind of appeal body or procedure should be followed.”.
2.14. Op 21 september 2018 ontvangt [eiseres] van hoofdscheidsrechter (‘Head Referee’) de heer [E]
(hierna: [E] ), een e-mail. [E] schrijft [eiseres] :
“Irrefutable evidence indicating you failed to complete the entire swim course at the 2018 IRONMAN
Maastricht has been submitted to the Dutch Federation on August 18.
After review by the Dutch Federation and subsequently the ITU, the Dutch Federation directed
IRONMAN to reconcile this situation on Sept. 18.
Therefore, per IRONMAN Competition Rule 2.01 (m) (see below) your result, effective immediately, will
be changed to a disqualification: (…)
IRONMAN has no evidence to support that your navigational error was intentional. Therefore, it is our
assumption that your navigational error was an unintentional mistake.”
2.15. Bij e-mails van 22 en 23 september 2019 heeft [eiseres] Ironman verzocht om nadere
onderbouwing van het besluit tot diskwalificatie, heeft [eiseres] aangeboden haar visie kenbaar te

maken en gevraagd naar de mogelijkheden om tegen het besluit in beroep te gaan.
2.16. Bij e-mail van 26 september 2018 reageert Ironman en schrijft [E] :
“The IRONMAN Competition Rules specify that it is the athlete’s responsibility to know the course and
mandate disqualification for athletes proven to have failed to complete the entire course.
IRONMAN has ample evidence indicating with certainty that Ms. [eiseres] failed to complete the entire
swim course during IRONMAN Maastricht including but not limited to: a video feed indicating Ms.
[eiseres] failed to complete the entire swim course, a news report in which [eiseres] acknowledges
failing to complete the entire swim course, and an admission from the athlete swimming with her, that
she ( [A] ) failed to complete the entire swim course.
Therefore, considering the evidence and applying the rules correctly, Ms. [eiseres] has been disqualified
from the 2018 IRONMAN Maastricht.
Does Ms. [eiseres] dispute failing to complete the entire swim course?”
2.17. In reactie op de e-mail van Ironman reageert [eiseres] diezelfde dag. [eiseres] geeft daarin haar
visie op de gebeurtenissen weer, namelijk dat zij een boei heeft gemist omdat zij, conform artikel
2.01 sub d, een instructie heeft opgevolgd van een persoon in een boot van de organisatie.
[eiseres] schrijft dat deze persoon haar erop wees dat zij [A] diende te volgen en rechtstreeks
naar de finish moest zwemmen. Verder schrijft [eiseres] :
“Race director Mr. [F] mentioned this incident in a personal, informal talk, and told us that they saw
what happened but had decided to not sanction this violation.
(…)
We hope that this information provides you with some nuances which makes you to reconsider your
decision. We would like to know if and what is needed to follow a specific appeal procedure or that we
could proceed via direct e-mail.
Please note that we do not agree with your decision(s). Till your decision of 21th September, we were
not informed about the claim and your ‘evidence’, so please send us this information.”
2.18. Eveneens op 26 september 2018 ontvangt [eiseres] van de NTB een e-mail waarin de NTB
schrijft dat zij [eiseres] titel van Nederlands Kampioen lange afstand 2018 moet afnemen,
vanwege de diskwalificatie van [eiseres] door Ironman.
2.19. Op 2 oktober 2018 schrijft de NTB [eiseres] dat zij geen Nederlands Kampioen lange afstand kan
zijn, omdat zij, na de diskwalificatie door Ironman, niet in de uitslagenlijst van Ironman Maastricht
voorkomt.
2.20. Ironman licht in haar e-mail van 3 oktober 2018 haar besluit nader toe:
“I understand your explanation of [eiseres] ’ point of view.
However, relative to this specific incident and per the applicable rules, [eiseres] was entirely responsible
for knowing the swim course. On-water support is present primarily for safety and cannot be relied
upon when asked for directions. Based on evidence that I’ve considered, my determination is that
[eiseres] incorrectly chose to follow [A] to the swim exit, missing the final swim buoy in the process.
(…)
Therefore, and since IRONMAN has been directed to reconcile this issue, our decision will stand as is.
Furthermore, IRONMAN has no mechanism in place for additional appeal. Therefore, IRONMAN considers
this case closed.”

2.21. In reactie op e-mails van (de gemachtigde van) [eiseres] schrijft Ironman op 30 januari 2018:
“We have reviewed the documentation you have provided, in detail, and conclude that what has been
presented to IRONMAN does not provide cause to overturn our decision to disqualify Ms. [eiseres] for
failing to complete the entire swim course at the 2018 IRONMAN Maastricht.
As previously stated by IRONMAN, we will consider direction from the Dutch Triathlon Federation should
they present new information and direction to this matter.”
Op 15 februari 2018 schrijft Ironman vervolgens:
“ [E] and I aligned on our final decision that was presented to you in an e-mail on January 29th, 2019.
In regards to the Dutch Triathlon Federation, there has been no further discussions with them
regarding this matter. [E] was simply stating that if you wanted to pursue further action regarding the
ruling, the next step in the process would be to reach out to the National Federation as our decision is
final at this time. We have not spoken to them about this matter but certainly you are free to reach out
to them.”.
2.22. Daaraan voorafgaand heeft de NTB op 11 februari 2019 nog het volgende aan [eiseres]
geschreven:
“(…) De rol van de vrijwilliger in de kayak lijkt nu cruciaal te worden in jullie betoog. (…) Jullie hebben de
naam van de betreffende vrijwilliger opgevraagd bij Extraleisure, de organiserende partij in deze. Zij
hebben aangegeven dit uit bescherming van deze persoon niet te willen doen. Ik heb dat bij hen
nagevraagd en dat is inderdaad hun standpunt. Als NTB kunnen we ons daar wel in vinden, hetgeen
gebeurd is lijkt ons bovendien vooral een zaak van de betreffende officials, wedstrijdleider, de atleet zelf,
zwemcoördinator etc. En niet die van deze goedwillende vrijwilliger die feitelijk voor de veiligheid van de
atleten meevaart. Als NTB zullen we daarom geen druk zetten bij Extraleisure om deze naam vrij te
geven. (…)”.
3. Het geschil
3.1. [eiseres] vordert bij vonnis in kort geding, uitvoerbaar bij voorraad:
( i) schorsing van het besluit tot diskwalificatie van [eiseres] door Ironman en de NTB totdat
daarover in een aanhangig te maken bodemprocedure onherroepelijk is beslist door de
bodemrechter;
(ii) Ironman te gebieden om [eiseres] (voorlopig) aan te wijzen als winnaar van de Ironman
Maastricht 2018, op straffe van een dwangsom van € 100.000,00, althans een door de
voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag, bij overtreding van dit gebod, en
Ironman te veroordelen tot betaling van het prijzengeld van $ 12.000,00 binnen 14 dagen na
betekening van het vonnis;
(iii) de NTB te gebieden [eiseres] (voorlopig) aan te wijzen als winnaar van het Nederlands
Kampioenschap lange afstand 2018, op straffe van een dwangsom van € 100.000,00, althans een
door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag, bij overtreding van dit gebod,
en de NTB te veroordelen tot betaling van het prijzengeld binnen 14 dagen na betekening van het
vonnis;
(iv) veroordeling van Ironman in de kosten van de vertaling van de dagvaarding, zijnde €
1.049,90;
( v) veroordeling van Ironman in de kosten van uitreiking van de dagvaarding aan de Amerikaanse
instanties, vast te stellen op $ 95,00;

(vi) Ironman en de NTB te veroordelen in de proceskosten, waaronder salaris advocaat en de
nakosten, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf acht dagen na de datum van het vonnis.
3.2. Ironman en de NTB voeren verweer en concluderen tot afwijzing van de vorderingen, met
veroordeling van [eiseres] in de proceskosten.
3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

Bevoegdheid: arbitrage op grond van de Waiver?

4.1. De eerste vraag die moet worden beantwoord is of de voorzieningenrechter bevoegd is om
kennis te nemen van het geschil. [eiseres] heeft aangevoerd dat dit zo is, omdat de NTB statutair
gevestigd is binnen het arrondissement van de Rechtbank Midden-Nederland. Nu de
voorzieningenrechter ten aanzien van de NTB bevoegd is, is zij dat op grond van artikel 7 lid 1
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) ook ten aanzien van Ironman.
4.2. Ironman heeft zich hiertegen verweerd en aangevoerd dat de voorzieningenrechter, op grond van
artikel 1074 Rv, onbevoegd is om van het geschil kennis te nemen. Ironman en [eiseres] zijn
namelijk overeengekomen dat alle geschillen door middel van arbitrage moeten worden beslecht
door de American Arbitration Association in overeenstemming met de Florida Arbitration Code, te
Tampa, Florida, Verenigde Staten van Amerika. Omdat een beslissing in arbitrage tijdig kan worden
verkregen, kan de bevoegdheid van de voorzieningenrechter ook niet worden gebaseerd op
artikel 1074d Rv.
4.3. De NTB heeft aangevoerd dat zij alleen maar is gedagvaard om bevoegdheid ten aanzien van
Ironman te creëren. [eiseres] maakt hierdoor misbruik van procesrecht. Verder dient de
overeenkomst tussen [eiseres] en Ironman te worden gevolgd, nu de NTB zich heeft
geconformeerd aan de besluitvorming van Ironman.
4.4. De voorzieningenrechter stelt allereerst vast dat er (ook) een geschil bestaat tussen [eiseres] en
de NTB. Dit geschil ziet op het afnemen van [eiseres] titel van Nederlands Kampioen lange afstand
door de NTB. De NTB heeft dit besluit genomen nadat Ironman [eiseres] heeft gediskwalificeerd.
De NTB heeft zodoende een zelfstandig besluit genomen, namelijk het besluit tot overname van
het besluit van Ironman, hetgeen feitelijk afname van de titel van Nederlands Kampioen lange
afstand inhoudt. [eiseres] vecht in onderhavige procedure (onder andere) dit besluit van de NTB
aan. De voorzieningenrechter is bevoegd van de vorderingen jegens NTB kennis te nemen, omdat
de NTB statutair is gevestigd te Nieuwegein.
4.5. Vanwege de bevoegdheid in het geschil tegen de NTB, komt de voorzieningenrechter, op grond
van artikel 7 lid 1 Rv, in beginsel ook rechtsmacht toe ten aanzien van Ironman. Tussen de
vorderingen tegen Ironman en de NTB bestaat een zodanige samenhang dat redenen van
doelmatigheid een gezamenlijke behandeling rechtvaardigen. De beslissingen van Ironman en de
NTB zijn gebaseerd op hetzelfde feitencomplex. Uit hun verklaringen en uit de overgelegde
correspondentie (zie onder meer hiervoor onder r.o. 2.21) kan ook worden opgemaakt dat zowel
Ironman als de NTB hun genomen besluit afhankelijk stelt van het besluit en/of nieuwe
aanwijzingen of informatie van de ander. Ironman heeft, ondanks het bestaan van samenhang,
echter aangevoerd dat artikel 7 lid 1 Rv geen toepassing vindt. Ironman heeft met [eiseres] een

overeenkomst (de waiver) heeft gesloten waarin is opgenomen dat alle geschillen tussen partijen
door middel van arbitrage moeten worden beslecht. [eiseres] heeft betwist dat onderhavig geschil
onder de reikwijdte van het arbitragebeding valt. De voorzieningenrechter overweegt als volgt.
4.6. Ironman baseert haar stelling dat onderhavig geschil door middel van arbitrage moet worden
beslecht op de laatste alinea van de waiver (zie r.o. 2.4). De voorzieningenrechter ziet in de tekst
van de waiver of in de stellingen van Ironman hieromtrent, geen aanleiding voor de conclusie dat
het besluit tot diskwalificatie onder de reikwijdte van het daar beschreven arbitragebeding valt. De
titel van de waiver luidt “Anti-doping program acknowledgment & release of liability waiver”. De waiver
is derhalve gericht op (geschillen op het gebied van) doping(overtredingen) en kwesties van
aansprakelijkheid. De tekst van de waiver heeft verder tot aan de laatste paragraaf uitsluitend
betrekking op het anti-doping programma en geschillen daaromtrent. Uit de tekst in de laatste
paragraaf, onder ‘Other Disputes’, blijkt naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet dat
kernbeslissingen in sportwedstrijden (zoals onderhavige diskwalificatie) onder het daar genoemde
arbitragebeding vallen. Ironman heeft onvoldoende aangevoerd voor een andere conclusie. Dat,
zoals zij stelt, dit blijkt uit de omstandigheid dat het begrip “Competition Rules” in de waiver wordt
gedefinieerd, volgt de voorzieningenrechter niet.
4.7. Ten overvloede overweegt de voorzieningenrechter dat door Ironman ook niet aannemelijk is
gemaakt dat de gevraagde beslissing tijdig in arbitrage verkregen kan worden, zoals artikel 1074d
Rv voorschrijft. Uit de memo van de vestiging van de advocaten van Ironman in Florida, waarin
staat geschreven dat arbitrage op grond van het toepasselijke civiele recht zogenaamde
Temporary Restraining Orders binnen enkele dagen en zogenaamde Preliminary Injunctions binnen
enkele weken kunnen worden verkregen, kan dit niet zonder meer worden afgeleid. De waiver
bevat hierover geen nadere informatie, zodat niet zonder meer aangenomen kan worden dat
geschilbeslechting door arbitrage voldoende waarborgen biedt om in deze zaak tijdig (binnen een
periode (vrijwel) gelijk aan de duur van deze kortgedingprocedure) een beslissing te verkrijgen.
Dit standpunt wordt ondersteund door hetgeen ter zitting is besproken, namelijk dat het mogelijk
is dat in arbitrage het, in het Nederlands opgestelde, wedstrijdreglement van de NTB dient te
worden toegepast. Dat brengt in ieder geval met zich mee dat het niet in de lijn der verwachtingen
ligt dat een Amerikaanse arbiter op grond van de toepasselijke reglementen op korte termijn een
beslissing kan geven.
4.8. Het beroep van Ironman op artikel 1074 Rv en 1074d Rv slaagt dus niet. De voorzieningenrechter
is daarom, op grond van artikel 7 lid 1 Rv, ook bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen
ingediend tegen Ironman.
Spoedeisend belang
4.9. Bij de beoordeling van het geschil wordt het volgende vooropgesteld. Artikel 254 lid 1 Rv bepaalt
dat in alle spoedeisende zaken waarin, gelet op de belangen van partijen, een onmiddellijke
voorziening bij voorraad wordt vereist, de voorzieningenrechter bevoegd is deze te geven.
4.10. [eiseres] heeft gesteld dat Ironman en de NTB het besluit tot diskwalificatie en het afnemen van
haar titel van Nederlands Kampioen lange afstand hebben genomen zonder reglementaire
grondslag en op onjuiste gronden. [eiseres] lijdt daardoor schade, omdat zij bij andere
wedstrijden geen of minder startgeld ontvangt en het verder een negatieve invloed heeft op
onder meer sponsordeals en haar reputatie.
4.11. Gedaagden hebben aangevoerd dat niet is gebleken dat er sprake is van onoverkomelijke
reputatieschade, mislopen van inkomsten of dat [eiseres] door de besluiten wordt gehinderd in
haar beroep als atlete. Eventueel eerherstel kan plaatsvinden indien in een bodemprocedure
mocht komen vast te staan dat Ironman [eiseres] ten onrechte heeft gediskwalificeerd en de NTB
de titel van Nederlands Kampioen lange afstand ten onrechte van [eiseres] heeft afgenomen.

4.12. De voorzieningenrechter is van oordeel dat sprake is van spoedeisend belang. [eiseres] heeft
gesteld dat zij als Nederlands Kampioen lange afstand meer startgeld ontvangt dan wanneer zij
geen Nederlands Kampioen is en dat zij, door de besluiten van Ironman en de NTB startgeld
misloopt. Dit is door Ironman en de NTB onvoldoende weersproken. Daarnaast kan niet van
[eiseres] verwacht worden dat zij nog veel langer wacht tot er duidelijkheid komt over de vraag of
door Ironman en de NTB op onreglementaire wijze haar titels zijn afgenomen. Dat de beslissingen
gevolgen hebben voor haar reputatie ligt zonder meer voor de hand. Dat [eiseres] onderhavige
procedure ongeveer acht maanden na de datum van Ironman Maastricht is gestart, kan haar niet
worden verweten. Uit de overgelegde correspondentie blijkt dat [eiseres] in het minnelijke traject
voortvarend heeft gehandeld en heeft getracht deze kwestie op te lossen. Het spoedeisend
belang van [eiseres] vloeit voort uit haar belang tot spoedige opheffing van de aanhoudende
onduidelijkheid en haar positie van benadeelde.
Toepasselijk recht
4.13. [eiseres] heeft zich op het standpunt gesteld dat Ironman en de NTB niet tot diskwalificatie
hadden mogen overgaan. [eiseres] voert daartoe (onder meer) aan dat de besluiten genomen zijn
in strijd met de Competition Rules en het wedstrijdreglement van de NTB/ITU. Het is volgens
[eiseres] aannemelijk dat de besluiten in een bodemprocedure zullen worden vernietigd op grond
van artikel 2:15 Burgerlijk Wetboek (BW). Ter zitting heeft [eiseres] nog aangevoerd dat Ironman
haar heeft benadeeld doordat Ironman haar heeft gediskwalificeerd. [eiseres] lijdt daardoor
schade.
4.14. Ironman heeft – kort samengevat – aangevoerd dat artikel 2:15 BW niet kan worden toegepast
ten aanzien van Ironman, omdat Ironman geen Nederlandse maar een Amerikaanse
rechtspersoon is. Toepassing van het Nederlandse rechtspersonenrecht stuit af op de
incorporatieleer die is vastgelegd in artikel 10:118 BW. Hierdoor vervallen de rechtsgronden die
[eiseres] aan haar vorderingen tegen Ironman ten grondslag heeft gelegd, zodat de vorderingen
van [eiseres] dienen te worden afgewezen. Verder wordt de rechtsverhouding tussen Ironman en
[eiseres] beheerst door de waiver waarin is bepaald dat het recht van de staat Florida van
toepassing is.
4.15. De voorzieningenrechter acht niet zonder meer aannemelijk dat, op grond van de waiver dan
wel op grond van artikel 10:118 BW, het recht van de staat Florida van toepassing is. Het
antwoord op de vraag naar het toepasselijk recht laat de voorzieningenrechter echter in het
midden en overweegt daartoe het volgende.
4.16. Noch [eiseres] noch Ironman hebben zich in deze procedure uitgelaten over de inhoud van het
recht van de staat Florida en de gevolgen van de toepassing ervan op onderhavig geschil. Niet is
aangevoerd welke rechtsregels van toepassing zijn, hoe die rechtsregels moeten worden
uitgelegd en tot welke conclusie toepassing van deze rechtsregels leidt. Wel heeft [eiseres]
gesteld dat het besluit van Ironman ook op grond van het recht van de staat Florida zal worden
vernietigd in een bodemprocedure. Dit is op zich ook niet weersproken door Ironman. Mocht het
recht van de staat Florida van toepassing zijn, dan brengt de tijdsdruk waaronder in deze
procedure een beslissing dient te worden genomen, met zich mee dat de inhoud van toepasselijke
rechtsregels niet met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld. Bij gebreke van voldoende
inzicht in die regels, ziet de voorzieningenrechter daarom voor dat geval aanleiding om de
vorderingen van [eiseres] tegen Ironman te beoordelen onder toepassing van algemene
rechtsbeginselen, waarvan kan worden aangenomen dat deze ook in Florida als juridisch
normerend worden aangemerkt. Dit betreft beginselen als de redelijkheid en billijkheid, alsmede
de beginselen van een behoorlijke procedure zoals het plegen van hoor en wederhoor, maar ook
het beginsel dat afspraken en overeengekomen regels dienen te worden nagekomen. Omdat deze
algemene rechtsbeginselen ook naar Nederlands recht als juridische norm gelden, behoeft niet
verder te worden onderzocht welk recht van toepassing is.

4.17. Op de vorderingen van [eiseres] tegen de NTB is Nederlands recht van toepassing. De NTB is
ook geen partij bij de waiver.
Inhoudelijk: de besluiten tot diskwalificatie
4.18. Beoordeeld dient te worden of het voldoende aannemelijk is dat in een bodemprocedure de
besluiten van Ironman en de NTB stand zullen houden. In dat verband is de belangrijkste vraag
die moet worden beantwoord (zowel naar Nederlands recht als naar algemene rechtsbeginselen)
of er in overeenstemming met de toepasselijke reglementen is gehandeld.
4.19. [eiseres] heeft zich, samengevat en voor zover hier nog van belang, op het standpunt gesteld
dat het besluit tot diskwalificatie dient te worden geschorst omdat het genomen is in strijd met:
- de Competition Rules en het wedstrijdreglement van de NTB/ITU. De Competition Rules van
Ironman boden Ironman niet de bevoegdheid om de ingediende protesten te behandelen.
Desondanks is Ironman daar toch toe overgegaan. Zij heeft verder nagelaten de procedure zoals
die is vastgelegd in het wedstrijdreglement van de NTB/ITU toe te passen.
- fundamentele beginselen van procesrecht. Ironman en de NTB hebben geen hoor en wederhoor
toegepast. [eiseres] is voorafgaand aan de besluiten van Ironman en de NTB niet gehoord en/of in
de gelegenheid gesteld haar visie op de situatie toe te lichten. Daarnaast is gehandeld in strijd
met het gelijkheidsbeginsel, omdat niet alle atleten die verkeerd zijn gezwommen, zijn
gediskwalificeerd.
- het sportrechtelijke Field of play-principe, welke principe is uitgekristalliseerd in rechtspraak van
het Court of Arbitration for Sport (hierna: CAS). Dit principe houdt in dat het scheidsrechterlijk
oordeel bindend en onaantastbaar is en alleen in uitzonderlijke gevallen, zoals in geval van
kwader trouw of partijdigheid, kan worden aangetast door de tucht- of burgerlijke rechter. De
tucht- of burgerlijke rechter heeft een marginale toetsingsbevoegdheid, die ertoe leidt dat
vorderingen tot aantasting van het scheidsrechterlijk oordeel eerder plaatsvinden als sprake is
van schending van procedures, dan wanneer het de inhoud van de scheidsrechterlijke beslissing
betreft. [E] , die niet aanwezig was bij Ironman Maastricht, heeft ten onrechte een beslissing
genomen die het oordeel van de scheidsrechter die wel aanwezig was tijdens Ironman Maastricht,
herroept. Tijdens Ironman Maastricht is de situatie – het missen van een boei van het
zwemparcours door [eiseres] – gezien, beoordeeld en niet gesanctioneerd. Dit is ook aan
[eiseres] medegedeeld voordat zij als winnares van Ironman Maastricht is uitgeroepen en
gehuldigd. Het eindklassement is vastgesteld en daarmee is de einduitslag definitief geworden.
Omdat er geen sprake is van kwader trouw of partijdigheid, kan de einduitslag niet worden
aangetast.
- de redelijkheid en billijkheid, omdat [eiseres] heeft gehandeld conform de instructie van een Race
Official, er onduidelijkheden bestonden over het zwemparcours, niet de juiste boeien zijn gebruikt
en Ironman geen, althans te laat (in ieder geval pas nadat [eiseres] en de atleten die voor haar
zwommen), maatregelen heeft getroffen tijdens de race om de atleten het volledige
zwemparcours af te laten leggen.
4.20. Ironman heeft verweer gevoerd. Zij heeft aangevoerd dat het besluit tot diskwalificatie is
genomen met in achtneming van artikel 3.06 (a) van de Competition Rules en artikel 12.9 van het
wedstrijdreglement van de NTB/ITU. Bij de protesten is nieuw bewijs verstrekt (videobeelden). Op
grond van dit nieuwe bewijs mocht Ironman overgaan tot herziening van de einduitslag. Verder
volgt uit de Competition Rules dat hoofdscheidsrechter [E] de discretionaire bevoegdheid heeft om
beslissingen te nemen in relatie tot elke ‘Race related situation’, zowel voor, tijdens en/of na de
race. Daarom is er ook geen sprake van schending van het Field of play-principe. Verder heeft
Ironman niet gehandeld in strijd met fundamentele beginselen van procesrecht. Het beginsel van
hoor en wederhoor dient binnen de sportwereld te worden genuanceerd, nu aan artikel 6 EVRM

geen directe horizontale werking toekomt. Het recht op hoor en wederhoor dient te worden
nageleefd door (nationale) gerechten die bij wet zijn ingesteld. Ironman valt daar niet onder. Tot
slot is het, met het Field of play-principe in gedachten, niet begrijpelijk waarom de
voorzieningenrechter het besluit van [E] zou mogen overrulen.
4.21. Ook de NTB heeft verweer gevoerd. Zij stelt dat de NTB de titel van Nederlands Kampioen lange
afstand terecht van [eiseres] heeft afgenomen omdat [eiseres] reglementair is gediskwalificeerd.
Daardoor is [eiseres] niet langer in de einduitslag van Ironman Maastricht opgenomen en kan zij
niet als winnaar van het Nederlands Kampioenschap lange afstand worden benoemd.
4.22. De voorzieningenrechter overweegt als volgt.
De geldende reglementen en de grondslag van de beslissingen
4.23. Vast staat dat de Ironman Competition Rules 2018 van toepassing zijn op de beslissing van
Ironman. Op grond van artikel 3.06 van die Rules dient Ironman een ontvangen protest te
behandelen in overeenstemming met de regels van de NTB.
Op grond van artikel 3.06 (a) Competition Rules jo. artikel 12 van het wedstrijdreglement van de
NTB/ITU hebben atleten de mogelijkheid om binnen vijf minuten nadat zij zijn gefinisht een protest
in te dienen tegen een andere atleet. Artikel 12 van het wedstrijdreglement van de NTB/ITU
bepaalt verder dat alleen bezwaar gemaakt kan worden indien het (onderwerp van het) bezwaar
niet eerder door de Technische Officials is bezien en is beoordeeld door de wedstrijdleider.
4.24. De atleten [B] , [C] en [D] hebben bij de NTB een protest tegen [eiseres] ingediend, omdat
[eiseres] niet het volledige zwemparcours heeft afgelegd. De protesten zijn niet binnen vijf
minuten na de finish van voornoemde atleten ingediend, maar ongeveer drie weken na Ironman
Maastricht.
4.25. Van een situatie zoals beschreven in artikel 12.6 Competition Rules – op grond waarvan binnen
30 dagen na de wedstrijd alsnog een protest kan worden ingediend – is evenmin sprake. In dit
artikel is de mogelijkheid opgenomen om bezwaar te maken tegen fouten met betrekking tot
tijdwaarneming en resultaten. Indien er sprake is van een fout in de resultaten – wanneer deze
niet overeenkomen met de beslissingen van de wedstrijdleider of de wedstrijdjury – is het
mogelijk om alsnog binnen 30 dagen na de wedstrijd bezwaar te maken. Ten aanzien van Ironman
Maastricht kwam het resultaat, de overwinning van [eiseres] , echter overeen met het besluit van
de wedstrijdleider/wedstrijdjury.
4.26. Op grond van artikel 12.9 NTB kan de uitslag voorts worden herzien op grond van nieuw bewijs.
Nog los van het feit dat dit artikel bepaalt dat een herziening op die grond door de Technische
commissie van de ITU dient te worden genomen (die zich daartoe reeds onbevoegd had
verklaard), en dus niet door Ironman, is de voorzieningenrechter van oordeel dat door [eiseres]
voldoende aannemelijk is gemaakt dat geen sprake was van nieuw bewijs, althans niet van
daardoor aan het licht gebrachte nieuwe feiten. Bij de ingediende protesten is videomateriaal
overgelegd waaruit blijkt dat [eiseres] het zwemparcours niet volledig heeft afgelegd. [eiseres]
heeft gesteld dat het missen van de boei, vóór de definitieve vaststelling van het eindklassement
op maandag 6 augustus 2018, bekend was bij de bevoegde scheidsrechters en organisatie.
[eiseres] heeft daartoe aangevoerd dat ‘Race Director’ de heer [F] haar heeft medegedeeld dat
het missen van de boei is waargenomen en besloten is geen sanctie op te leggen. Verder heeft
[eiseres] gesteld dat bij de organisatie bekend was dat diverse zwemmers verkeerd zwommen,
maar dat besloten is daar niet tegen op te treden. Deze zeer concrete stellingen zijn door
gedaagden onvoldoende weersproken. Daarnaast blijkt uit het door [eiseres] overgelegde
nieuwsbericht van 5 augustus 2018, dus de dag voordat het eindklassement definitief werd
vastgesteld, dat in de media melding werd gemaakt van het feit dat [eiseres] een boei had gemist.
Ironman heeft naar aanleiding van deze berichten, en dus vóór de vaststelling van het

eindklassement en vóór de huldiging van [eiseres] als winnares, de gelegenheid gehad de situatie
nader te onderzoeken en/of [eiseres] hierover te horen. De omstandigheid dat hiervan niet is
gebleken, ondersteunt de stelling van [eiseres] dat de situatie toen is beoordeeld en besloten is
geen sanctie op te leggen. De voorzieningenrechter neemt dit dan ook als uitgangspunt. Ironman
stelt nu dat dit alles haar bij het nemen van de diskwalificatiebeslissing in Amerika niet bekend
was. De voorzieningenrechter is van oordeel dat dit voor haar eigen rekening moet blijven, nu zij
de scheidsrechterlijke beslissingen bij haar organisatie in Maastricht had neergelegd.
4.27. Uit het voorgaande volgt dat de beslissing zoals deze is genomen geen grondslag heeft in het
toepasselijk reglement van de NTB.
4.28. Gedaagden hebben verder aangevoerd dat afwijking van het parcours altijd tot diskwalificatie
moet leiden en dat [E] op grond van artikel 10.01 van de Competition Rules de discretionaire
bevoegdheid heeft om deze diskwalificatiebeslissing te nemen. De vraag of [eiseres] , zoals zij
stelt, dit heeft gedaan op aanwijzing van een official, is daarom volgens hen niet relevant.
4.29. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter reikt de beslissingsbevoegdheid op grond van
artikel 10.01 van de Competition Rules niet zover als Ironman betoogt. In de visie van Ironman
zou de hoofdscheidsrechter op grond van voornoemd artikel iedere beslissing kunnen nemen die
hem goed dunkt, ieder onwelgevallig resultaat kunnen overrulen of zelfs de Competition Rules
terzijde kunnen schuiven. Ook zou de hoofdscheidsrechter het Field of play-beginsel kunnen
negeren. Deze door Ironman voorgestelde reikwijdte van artikel 10.01 van de Competition Rules
doet afbreuk aan essentiële uitgangspunten binnen de sport en tast de rechtszekerheid van
deelnemers aan Ironman wedstrijden aan. Daar kan geen sprake van zijn. Ook deze aangevoerde
grond kan de beslissing van Ironman daarom niet dragen.
4.30. Kortom, de toepasselijke reglementen bieden geen grond voor de diskwalificatiebeslissing. Er is
niet binnen 5 minuten geklaagd, er is geen sprake van nieuw bewijs in de zin dat er nieuwe feiten
aan het licht zijn gekomen of met behulp waarvan eerder niet vaststaande omstandigheden
alsnog zijn komen vast te staan. Het videomateriaal rechtvaardigt geen wijziging van de uitslag
omdat de feiten waar het omgaat al waren meegewogen in de eindbeslissing zoals omschreven in
de Athlete Guide Ironman Maastricht, waarbij de resultaten worden vastgesteld door een comité
waarvan de hoofdscheidsrechter deel uitmaakt. Evenmin bestaat er een onbeperkte bevoegdheid
van de Head Referee om op ieder moment de wedstrijdresultaten aan te passen.
Voldoende aannemelijk is dan ook geworden dat Ironman de Competition Rules niet juist heeft
nageleefd en zij [eiseres] ten onrechte heeft gediskwalificeerd.
Het niet volledig afleggen van het zwemparcours: op grond van een ontvangen instructie?
4.31. Hoewel dus voor de beoordeling van de vorderingen van [eiseres] niet noodzakelijk, zal ook de
vraag of [eiseres] , zoals zij stelt, instructies van een official heeft gekregen om de betreffende
boei over te slaan, in het navolgende worden besproken, evenals de wijze waarop de protesten
zijn behandeld. Partijen hebben hierover veel opgemerkt en het is naar het oordeel van de
voorzieningenrechter onwenselijk, en naar verwachting voor partijen niet bevredigend, indien dit
onderdeel van de procedure onbesproken wordt gelaten.
4.32. De voorzieningenrechter kan thans niet vaststellen of [eiseres] een aanwijzing heeft gekregen.
[eiseres] heeft daarover weliswaar heel stellig en concreet verklaard maar NTB stelt daarover
navraag te hebben gedaan en te hebben begrepen dat dit niet juist is. Zonder nader bewijs,
waarvoor in deze procedure geen ruimte is en dat, gelet op het voorgaande, voor de beslissing
ook niet noodzakelijk is, kan daarover geen (voorlopig) oordeel worden gegeven. De
voorzieningenrechter is echter van oordeel dat de vraag of een dergelijke aanwijzing is gegeven,
wel van belang is voor de vraag of een atleet kan worden gediskwalificeerd. Dit heeft ook
gevolgen voor de aan de te volgen procedure te stellen eisen van zorgvuldigheid.

De stelling van Ironman dat het niet ging om een instructie in de vorm van een routeaanwijzing,
maar van het geven van assistentie (zoals bedoeld in artikel 2.02 Competition Rules), volgt de
voorzieningenrechter in ieder geval niet. Indien juist is dat, zoals [eiseres] stelt en ook door de
door haar overgelegde getuigenverklaringen wordt bevestigd, [eiseres] tijdens het zwemmen
inhield en haar hoofd ophief, om vervolgens van een persoon in een boot middels gegeven
armgebaren de instructie te ontvangen dat zij rechtstreeks naar de finish diende te zwemmen,
dan kan die handelwijze van de betreffende persoon niet worden aangemerkt als assistentie
zoals bedoeld in artikel 2.02 van de Competition Rules.
Verder is de voorzieningenrechter van oordeel dat in het algemeen de regel dat atleten het
volledige parcours moeten afleggen (artikel 2.01 (m)) niet prevaleert boven de regel dat zij
instructies dienen op te volgen (artikel 2.01 (d)). Instructies, bijvoorbeeld om van het parcours af
te wijken, zullen immers alleen worden gegeven indien de situatie daarom vraagt. Dit kan
bijvoorbeeld het geval zijn indien, bij het uitblijven van instructies, gevaarlijke situaties kunnen
ontstaan. Dat deze regel dient te prevaleren is niet vreemd. De situatie is vergelijkbaar met die
van een agent die een verkeersdeelnemer opdraagt in strijd te handelen met de verkeersregels.
Ook in die situatie dient de instructie te worden opgevolgd, vaak omwille van de
verkeersveiligheid, en dient de verkeersdeelnemer niet vast te houden aan de verkeersregels.
Indien sprake is van een dergelijke instructie, dan dient dit op zijn minst te worden meegewogen
bij het uiteindelijk nemen van een beslissing over de daaraan te verbinden gevolgen.
4.33. Ironman heeft nog aangevoerd dat de (eventuele) instructie geen waarde heeft, omdat deze is
gegeven door mensen van de reddingsbrigade. Zij behoren niet tot de groep van Race Officials of
Event Volunteers zoals bedoeld in artikel 2.01 (d) van de Competition Rules. Naar het oordeel van
de voorzieningenrechter maakt dit geen verschil. Ironman is als organisator verantwoordelijk voor
de personen die zich op het water begeven en voor goede voorlichting van deze personen
omtrent het geven van instructies. Het kan niet zo zijn dat een atleet zich in een wedstrijd dient af
te vragen of de ontvangen instructie van een bevoegd persoon afkomstig is en dus of het een
instructie is die opgevolgd moet worden. De atleet moet erop kunnen vertrouwen dat een, door
een op het water in een boot aanwezige persoon, gegeven instructie juist is en door bevoegde
personen wordt gegeven.
4.34. Indien Ironman al een grondslag had gehad om [eiseres] te diskwalificeren, dan had zij in ieder
geval daarbij zorgvuldiger dienen te handelen met inachtneming van de eigen reglementen. De
Competition Rules bevatten in artikel 3.06 de te volgen procedure ingeval van protesten. Uit dit
artikel volgt dat Ironman de protesten conform de bezwaar- en beroepsprocedure in het
wedstrijdreglement (artikel 12 en 13) van de NTB/ITU dient te behandelen. Dit is niet gebeurd.
Evenmin is gehandeld in overeenstemming met de algemene rechtsbeginselen zoals hiervoor
genoemd, waaronder met name het beginsel dat iemand ten aanzien van wie een besluit wordt
genomen, daarover dient te worden gehoord. Dat beginsel volgt niet alleen uit het bepaalde in
artikel 6 EVRM, zodat aan het verweer van Ironman dat daaraan geen horizontale werking
toekomt, zal worden voorbijgegaan. [eiseres] had, voorafgaand aan het te nemen besluit, op zijn
minst genomen in de gelegenheid gesteld moeten worden haar zienswijze op de protesten
kenbaar te maken. Dat geldt te meer nu er geen sprake was van nieuwe feiten die aan het besluit
tot diskwalificatie ten grondslag konden worden gelegd. Dat [eiseres] een boei had gemist, was
immers bekend, beoordeeld en niet gesanctioneerd. Indien [eiseres] zou zijn gehoord, dan had
Ironman daarop kunnen en moeten onderzoeken of haar stelling dat zij instructies had ontvangen
juist was. Gelet op het voorgaande had alsdan immers een andersluidende beslissing moeten, of
in ieder geval kunnen, worden genomen.
Juist nu er in feite sprake is van het overrulen van de beslissing van de scheidsrechter die wel ter
plaatse was, had het op de weg van Ironman gelegen haar besluit zorgvuldig en goed
gemotiveerd te onderbouwen. Dat heeft zij niet gedaan.
Conclusie

4.35. Concluderend bestond er in de op de wedstrijd toepasselijke reglementen geen grond voor de
diskwalificatiebeslissing en heeft Ironman onzorgvuldig gehandeld door die beslissing, bovendien
zonder [eiseres] in de gelegenheid te stellen te worden gehoord, toch te nemen. Dit geldt om
dezelfde redenen ook voor NTB. NTB heeft aanvankelijk terecht geoordeeld dat de protesterende
atleten niet-ontvankelijk waren, omdat deze te laat, namelijk niet binnen vijf minuten na de finish,
zijn ingediend. Vervolgens heeft de NTB de keuze gemaakt om de protesten door te sturen aan de
Technische Commissie van de ITU op de grond dat sprake zou zijn van nieuw bewijs (het
videomateriaal). Nadat de Technische Commissie van de ITU had geconcludeerd dat zij niet
bevoegd was om een beslissing te nemen heeft de NTB de protesten (alsnog) doorgezonden aan
Ironman. Onbegrijpelijk is dat NTB vervolgens stelt dat zij niets kan doen aan de diskwalificatie
omdat zij dit besluit niet heeft genomen. Het besluit tot diskwalificatie van het NK lange afstand is
immers door de NTB genomen. Zij is daarbij net zo goed gebonden aan het NTB reglement en aan
algemene rechtsbeginselen. NTB heeft bovendien, hoewel de laatste e-mail van Ironman daarvoor
wel ruimte lijkt te bieden, ook geen moeite gedaan om [eiseres] te horen en te onderzoeken of de
afwijking van het parcours reeds in de eindbeslissing was meegewogen. Ook haar onderzoek naar
de vraag of [eiseres] een instructie had gekregen, was buitengewoon beperkt (zie de inhoud van
de e-mail zoals opgenomen onder r.o. 2.22).
4.36. Het voorgaande leidt ertoe dat het voldoende aannemelijk is geworden dat de besluiten tot
diskwalificatie van [eiseres] in strijd met de reglementen en onzorgvuldig tot stand zijn gekomen
en in strijd zijn met de eisen van de redelijkheid en billijkheid. Daarmee is voldoende aannemelijk
geworden dat deze besluiten in een bodemprocedure niet in stand zullen blijven. Om die reden
zullen de besluiten, totdat hierover in een bodemprocedure is besloten, worden geschorst.
4.37. De vorderingen tot het voorlopig aanwijzen van [eiseres] als winnaar van Ironman Maastricht en
uitbetaling van het bijbehorende prijzengeld zullen ook worden toegewezen. De gevorderde
dwangsom zal, gelet op alle omstandigheden, worden toegewezen tot een bedrag van € 20.000,-.
Verder zal Ironman worden veroordeeld in de kosten die [eiseres] heeft moeten maken om de
dagvaarding te laten vertalen en uit te laten brengen aan de Amerikaanse instanties. [eiseres]
heeft Ironman immers terecht in rechte betrokken.
4.38. De vorderingen tot het voorlopig aanwijzen van [eiseres] als winnaar van het Nederlands
Kampioenschap lange afstand en uitbetaling van het bijbehorende prijzengeld zullen ook worden
toegewezen. De gevorderde dwangsom zal, gelet op alle omstandigheden, worden toegewezen
tot een bedrag van € 20.000,-.
Proceskosten
4.39. Ironman en NTB zullen, nu de door hen genomen besluiten zullen worden geschorst, in de
proceskosten, waaronder de nakosten, worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [eiseres]
worden begroot op:
- dagvaarding € 99,01
- vast recht € 297,00
- salaris advocaat € 980,00
Totaal € 1.376,01

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. schorst de besluiten tot diskwalificatie van [eiseres] door Ironman en de NTB totdat daarover in
een bodemprocedure is beslist;
5.2. gebiedt Ironman om [eiseres] , binnen 14 dagen na heden, aan te wijzen als voorlopige winnaar
van de Ironman Maastricht 2018, op straffe van een dwangsom van € 20.000,-;
5.3. veroordeelt Ironman om aan [eiseres] te betalen het bijbehorende prijzengeld van $ 12.000,00
binnen 14 dagen na betekening van het vonnis;
5.4. gebiedt de NTB om [eiseres] , binnen 14 dagen na heden, aan te wijzen als voorlopige winnaar
van het Nederlands Kampioenschap lange afstand 2018 op straffe van een dwangsom van €
20.000,-;
5.5. veroordeelt de NTB om aan [eiseres] te betalen het bijbehorende prijzengeld binnen 14 dagen na
betekening van het vonnis;
5.6. veroordeelt Ironman in de kosten van € 1.049,90 met betrekking tot vertaling van de
dagvaarding;
5.7. veroordeelt Ironman in de kosten van uitreiking aan de Amerikaanse instanties, te stellen op $
95,00;
5.8. veroordeelt gedaagden in de proceskosten, aan de zijde van [eiseres] tot op heden begroot op €
1.376,01, te voldoen binnen 14 dagen na de datum van dit vonnis, bij gebreke waarvan voormeld
bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW met ingang van
de vijftiende dag na dit vonnis tot de dag van betaling;
5.9. veroordeelt gedaagden in de kosten die zijn ontstaan na dit vonnis, begroot op
- € 157,00 aan salaris advocaat, als niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan dit vonnis is
voldaan, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW met ingang van
de vijftiende dag na dit vonnis tot de dag van betaling, en
- € 82,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van dit vonnis, als er ook
betekening van dit vonnis heeft plaatsgevonden, te vermeerderen met de wettelijke rente als
bedoeld in artikel 6:119 BW met ingang van de vijftiende dag na de betekening van dit vonnis tot
de dag van betaling,
5.10. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
5.11. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.H. Charbon en in het openbaar uitgesproken op 29 mei 2019.1
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in de zaak van

1 [eiser sub 1] ,
wonende te [woonplaats 1] ,
2. [eiseres sub 2] ,
wonende te [woonplaats 2] ,
eisers,

advocaat mr. F. Zoer,

tegen

de vereniging
KONINKLIJKE NEDERLANDSE HIPPISCHE SPORTFEDERATIE,
gevestigd te Utrecht,
verweerster,
advocaat mr. H.M. van der Bij.

Eisers worden hierna samen [eiser sub 1] c.s. genoemd en afzonderlijk [eiser sub 1] en [eiseres sub
2] . Verweerster wordt hierna KNHS genoemd.

1 De procedure

1.1. Na ontvangst van de procesinleiding en het verweerschrift zijn partijen uitgenodigd voor een
zitting. Daarna heeft [eiser sub 1] c.s. een schriftelijke reactie op het verweerschrift ingediend en
heeft KNHS haar pleitnotitie voor de mondelinge behandeling geüpload. Op de mondelinge
behandeling van 25 juli 2019 hebben partijen hun standpunten verder toegelicht. Vervolgens is
bepaald dat er uitspraak wordt gedaan.
1.2. Van wat is besproken op de mondelinge behandeling is buiten aanwezigheid van partijen procesverbaal opgemaakt. Partijen kregen de gelegenheid hun opmerkingen te uploaden in geval van
onjuistheden of omissies daarin. [eiser sub 1] c.s. heeft daarop een stuk ingediend waarin hij zeer
uitgebreid ingaat op de inhoud van het proces-verbaal. Daar heeft KNHS bezwaar tegen gemaakt,
waarop [eiser sub 1] c.s. heeft gereageerd. De rechter heeft partijen vervolgens laten weten dat
zij de inhoud van de reacties op het proces-verbaal alleen meeneemt voor zover daarin is
gewezen op een concrete fout of een omissie en dat de inhoud voor het overige buiten
beschouwing blijft.

2 Waar gaat de zaak over?

2.1. KNHS is een landelijke sportbond voor paardensporters in Nederland. Het is een vereniging die
zich onder andere bezighoudt met het bevorderen van de paardensport en de gezondheid en het
welzijn van paarden en pony’s. [eiser sub 1] en [eiseres sub 2] zijn leden van KNHS.
2.2. Leden kunnen door het bestuur van KNHS worden benoemd tot ‘official’. Officials zijn vrijwilligers
die tijdens paardensportwedstrijden een bepaalde functie vervullen, bijvoorbeeld jurylid. Aan
leden met een officialfunctie wordt een licentie verstrekt. Het beleid rondom (onder andere) het
verlenen, verlengen en intrekken van licenties is opgenomen in een licentiereglement.
2.3. In augustus 2016 heeft de ledenraad met een gedragscode voor officials ingestemd. In de
ledenvergadering van 10 november 2016 heeft de ledenraad een nieuw licentiereglement
aangenomen, dat per 1 januari 2017 in werking zou treden. In dat licentiereglement staat dat
voor verkrijging of verlenging van een officiallicentie vereist is dat de gedragscode voor officials
wordt ondertekend.

2.4. [eiser sub 1] en [eiseres sub 2] hebben in het verleden een officialfunctie vervuld. [eiser sub 1]
was o.a. springjurylid en [eiseres sub 2] was dressuurjurylid. [eiseres sub 2] en [eiser sub 1] zijn
het niet eens met de gedragscode en willen deze niet tekenen. Als gevolg daarvan zijn hun
licenties door KNHS beëindigd en/of kunnen zij geen (nieuwe) licentie krijgen. [eiseres sub 2] en
[eiser sub 1] willen met deze rechtszaak bereiken dat de gedragscode en het licentiereglement,
waarin staat dat officials de gedragscode moeten ondertekenen, ongeldig worden verklaard en
dat KNHS wordt verplicht om hen opnieuw een licentie te verstrekken.
2.5. Naast een geschil over de geldigheid van het licentiereglement en de gedragscode, hebben
partijen ook een geschil over de interne geschillenregeling van KNHS en de vraag of [eiser sub 1]
die had kunnen en moeten benutten.
De vordering
2.6. [eiser sub 1] c.s. heeft de vordering in de procesinleiding ondergebracht onder de nummers I tot
en met XII. De vordering wordt hieronder samengevat weergegeven, waarbij steeds wordt
verwezen naar de bijbehorende nummers in de procesinleiding.
2.7. Samengevat vordert [eiser sub 1] c.s. dat de rechtbank:
a. (vordering I) het licentiereglement nietig verklaart, dit reglement vernietigt, of bepaalt dat de
bepalingen in dit reglement over het verplicht tekenen van de gedragscode nietig zijn of deze
bepalingen vernietigt;
b. (vordering I + III) de gedragscode (versie augustus 2016) nietig verklaart of vernietigt en
bepaalt dat de gedragscode als reglement een te vergaande en onnodige beperking van de
vrijheid van meningsuiting is;
c. (vordering II+X+XI) bepaalt dat KNHS weer licenties aan [eiser sub 1] en [eiseres sub 2]
verstrekt, en [eiser sub 1] en [eiseres sub 2] in de gelegenheid stelt om aan de geldende
licentievoorwaarden te voldoen zonder dat zij de gedragscode als genoemd in het
licentiereglement hoeven te ondertekenen, op straffe van een dwangsom;
(vordering IV) (voor zover de besluitvorming van de KNHS correct heeft plaatsgevonden) bepaalt
dat de KNHS moet aantonen dat het Reglement Geschillenregeling door de ledenraad is
bekrachtigd, dat de leden van de Geschillencommissie correct zijn benoemd en dat de tarievenlijst
ten aanzien van de bijdrage voor de Geschillencommissie door de ledenraad is goedgekeurd, op
straffe van een dwangsom;
(vordering V) bepaalt dat KNHS aansprakelijk is voor de schade die [eiser sub 1] heeft geleden
door de gang van zaken omtrent de Geschillencommissie, nader op te maken bij staat;
(vordering VI+VII) bepaalt dat [eiser sub 1] terecht zich niet aan het oordeel van de
Geschillencommissie heeft onderworpen en dat hij de onafhankelijkheid van de
Geschillencommissie terecht in twijfel heeft getrokken;
(vordering VIII) (voor zover wordt geoordeeld dat de gang van zaken rondom de
Geschillencommissie op de juiste manier is verlopen en de rechtbank deze kwestie niet zelf afdoet)
bepaalt dat de Geschillencommissie de zaak [eiser sub 1] alsnog in behandeling moet nemen, op
straffe van een dwangsom;
(vordering IX) bepaalt dat KNHS onrechtmatig heeft gehandeld tegenover [eiseres sub 2] door
haar niet de mogelijkheid te bieden om een bezwaarschrift in te dienen en KNHS te veroordelen in
de door [eiseres sub 2] geleden schade, op te maken bij staat;
(vordering X) bepaalt dat het besluit van het bestuur van KNHS tot het intrekken van de licentie
van [eiser sub 1] onrechtmatig is genomen voor zover op 1 januari 2017 geen sprake was van een
door de ledenraad benoemde Geschillencommissie;
(vordering XI) bepaalt dat KNHS aansprakelijk is voor de schade die [eiser sub 1] c.s. heeft geleden
als gevolg van de onbereidheid van KNHS om de gedragscode aan te passen of het tekenen

daarvan onverplicht te maken, nader op te maken bij staat;
met veroordeling van KNHS in de proceskosten (vordering XII).

3 De beoordeling

De interne geschillenprocedure van KNHS

3.1. KNHS voert allereerst (alleen ten aanzien van [eiser sub 1] ) aan dat [eiser sub 1] nietontvankelijk moet worden verklaard omdat hij naar aanleiding van het besluit tot beëindiging van
zijn officiallicentie de interne rechtsgang van KNHS via de Geschillencommissie onbenut heeft
gelaten.
3.2. Het volgende is gebeurd. Bij brief van 7 juni 2018 is aan [eiser sub 1] medegedeeld dat zijn
licentie was ingetrokken en is hij gewezen op de bezwaar- en beroepsmogelijkheden in artikel 11
van het licentiereglement. Daarin staat:
“Tegen besluiten genomen op basis van dit reglement kan binnen een maand, nadat dit de betrokkene
is meegedeeld, schriftelijk gemotiveerd bezwaar worden gemaakt bij het KNHS-bestuur. Het KNHSbestuur kan na ontvangst van het bezwaar het primair genomen besluit intrekken, wijzigen of
handhaven.
Indien een bezwaar niet-ontvankelijk of ongegrond wordt verklaard kan binnen een maand, nadat dit de
betrokkene is meegedeeld, schriftelijk gemotiveerd beroep worden ingesteld bij de Geschillencommissie
van de KNHS. De Geschillencommissie van de KNHS kan na ontvangst van het beroep het primaire
besluit intrekken, wijzigen of handhaven. De uitspraak van de Geschillencommissie van de KNHS is
bindend voor partijen.”
3.3. [eiser sub 1] heeft na de intrekking van zijn licentie een bezwaarschrift ingediend bij het KNHSbestuur. Dat bezwaar is op 6 augustus 2018 door het bestuur ongegrond verklaard. Op 20
augustus 2018 heeft [eiser sub 1] een beroepschrift gestuurd naar het adres van KNHS, gericht
aan ‘de Geschillencommissie’. [eiser sub 1] is uiteindelijk uitgenodigd voor een zitting op 5
november 2018 en hem is verzocht om vóór 1 november 2018 een administratieve heffing van €
294,00 te betalen, onder verwijzing naar het reglement geschillencommissie. [eiser sub 1] heeft
dat niet gedaan en is niet op de zitting verschenen.
3.4. [eiser sub 1] voert aan dat hem in augustus 2018 onbekend was wie de Geschillencommissie
was, waar het beroep moest worden ingediend en waar hij het reglement geschillencommissie kon
vinden. [eiser sub 1] stelt dat hij daar een bestuurslid, de directeur en een ledenraadslid begin
augustus naar heeft gevraagd. Het ledenraadslid heeft vervolgens op 8 augustus 2018 laten
weten dat zij dat niet wist en op 23 augustus 2018, na overleg met de directeur, gezegd dat het
reglement geschillencommissie aan [eiser sub 1] verstrekt zou worden. Op 3 september is dit
reglement aan [eiser sub 1] verstrekt, aldus [eiser sub 1] . Volgens [eiser sub 1] heeft zich
vervolgens pas op 26 september 2018 een secretaris van de geschillencommissie gemeld en was
de geschillencommissie op dat moment nog niet eerder bij elkaar gekomen.
3.5. KNHS heeft deze gang van zaken onvoldoende gemotiveerd betwist. Zij erkent dat de benodigde
informatie niet openbaar beschikbaar was en dat zij de informatie over de geschillencommissie niet
op eerste verzoek aan [eiser sub 1] heeft verstrekt. Ook heeft zij niet betwist dat de
geschillencommissie op het moment van het indienen van het beroepschrift (rond 20 augustus
2018) nog niet daadwerkelijk (volledig) was gerealiseerd. Op het moment waarop [eiser sub 1]
zijn beroep indiende was hij dus niet bekend met de bezetting van de commissie of met de te

volgen gang van zaken. Hij kon daarmee ook niet bekend zijn, omdat die informatie voor hem niet
te vinden was en ook niet op eerste verzoek werd verstrekt. De bezetting van de commissie was
op dat moment zelfs nog niet rond.
3.6. In deze omstandigheden kon niet van [eiser sub 1] worden verlangd dat hij naar aanleiding van
de beëindiging van zijn licentie op 7 juni 2018 de interne geschillenprocedure van KNHS doorliep,
in plaats van de civiele rechter om een oordeel te vragen. Dat [eiser sub 1] dit niet heeft gedaan
kan daarom niet tot niet-ontvankelijkheid leiden.
De geldigheid van de besluitvorming rond de gedragscode en het licentiereglement
3.7. De vorderingen a), b) en c) gaan uit van de nietigheid of vernietigbaarheid van de besluiten tot
het instellen van de gedragscode en het licentiereglement. [eiser sub 1] c.s. baseert de
ongeldigheid van deze besluiten ten eerste op gestelde gebreken rondom de samenstelling van
de ledenraad die de besluiten heeft aangenomen. Ten tweede baseert [eiser sub 1] c.s. de
gestelde ongeldigheid op de inhoud ervan, die volgens [eiser sub 1] c.s. vernietigbaar is wegens
strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Deze onderwerpen worden nu achtereenvolgens
beoordeeld.
Bezwaren rondom de ledenraad
3.8. [eiser sub 1] c.s. vindt dat de besluiten van de ledenraad van augustus 2016 tot het instellen van
de gedragscode en van november 2016 tot het instellen van een nieuw licentiereglement ongeldig
zijn. [eiser sub 1] c.s. stelt zich allereerst op het standpunt dat de ledenraad in 2016 geen geldige
besluiten kon nemen omdat (de stemverdeling binnen) dit orgaan niet conform de statuten en het
algemeen reglement was geregeld. [eiser sub 1] c.s. heeft daarbij vier bezwaren aangevoerd:
i. onder de leden van de ledenraad zijn veertig stemrechten verdeeld terwijl dit er op grond van
de statuten en het algemeen reglement twintig zouden moeten zijn,
ii. bij het verdelen van de stemmen onder de ledenraadsleden is de ledenraad uitgegaan van een
verkeerd ledenaantal,
iii. de nationale vereniging Horseball die sinds 2015 lid is van KNHS heeft ten onrechte geen zetel
in de ledenraad,
iv. leden van KNHS die in het buitenland wonen en enkele militaire leden zijn niet door de
ledenraad vertegenwoordigd, terwijl andere leden juist meerdere keren (dubbel) zijn
vertegenwoordigd.
3.9. [eiser sub 1] c.s. verbindt aan deze bezwaren de conclusie dat de besluiten tot het instellen van
de gedragscode en het licentiereglement nietig zijn op grond van artikel 2:14 BW. Of die conclusie
juist is, kan in het midden blijven. Dat deze bezwaren terecht zijn, is namelijk niet gebleken. Dit
wordt hieronder toegelicht.
3.10. Het eerste bezwaar van [eiser sub 1] c.s. gaat over het aantal stemrechten dat is verdeeld
onder de leden van de ledenraad. Uit de statuten blijkt over de structuur van de ledenraad het
volgende. De ledenraad vertegenwoordigt de leden van de KNHS. Dat zijn nationale verenigingen,
regioverenigingen, mendistrictsverenigingen, de leden van voornoemde verenigingen en andere
natuurlijke personen die geen lid zijn van een nationale-, regio- of mendistrictvereniging. De
ledenraad wordt gevormd door de voorzitters van de nationale verenigingen, de
regioverenigingen, de voorzitter die de mendistrictverenigingen representeert, de voorzitter die de
aangespannen sport representeert en de voorzitter van de Bondsatletencommissie. Ieder
ledenraadslid heeft een gewogen stem op basis van het aantal leden dat hij representeert, met
een minimum van één stem. Hoeveel stemmen een ledenraadslid in een jaar heeft, wordt op de
eerste vergadering in dat jaar bepaald, op basis van het aantal leden dat het ledenraadslid
representeert op 31 december van het daaraan voorafgaande jaar. Het ledenraadslid dat de
Bondsatletencommissie vertegenwoordigt, heeft drie stemmen.
3.11. Volgens [eiser sub 1] c.s. blijkt uit de statuten dat er achttien ledenraadsleden zouden moeten

zijn (inclusief de Horseball vereniging, zie bezwaar iii), waarvan er zeventien één stem zouden
moeten krijgen en één (de vertegenwoordiger van de Bondsatletencommissie) drie stemmen. Dat
klopt echter niet. In de statuten staat namelijk niet hoeveel stemmen er worden verdeeld over de
ledenraadsleden. In de statuten staat dat de hoeveelheid over de ledenraadsleden te verdelen
stemmen is vastgelegd in het algemeen reglement, maar in dat reglement staat hierover niets.
KNHS heeft uitgelegd dat het aantal van veertig stemmen afkomstig is van vóór een
structuurwijziging van KNHS in 2014, toen er nog veertig ledenraadsleden waren. Dat komt de
rechtbank niet onlogisch voor. Dat het verdelen van veertig stemmen over de ledenraadsleden in
strijd is met de statuten, is dus niet gebleken en leidt niet tot ongeldige besluiten.
3.12. [eiser sub 1] c.s. voert verder (bezwaar ii) aan dat bij het maken van de stemverdeling in 2016
en 2017, geen rekening is gehouden met de juiste ledenaantallen. In de statuten staat dat bij het
vaststellen van de stemverdeling aan het begin van een jaar moet worden uitgegaan van de
ledenaantallen die blijken uit de jaarstukken van het daaraan voorafgaande jaar. Volgens [eiser
sub 1] c.s. is dat in 2016 en 2017 niet gebeurd. De rechtbank kan dit argument moeilijk volgen. In
ieder geval heeft [eiser sub 1] c.s. niet duidelijk overgebracht waarom dit vermeende gebrek heeft
geleid tot een onjuiste stemverdeling binnen de ledenraad. Zonder die onderbouwing, kan ook
niet worden aangenomen dat de stemverdeling binnen de ledenraad heeft geleid tot ongeldige
besluiten.
3.13. Als reactie op het bezwaar van [eiser sub 1] c.s. onder iii dat de nationale vereniging Horseball
die in 2015 lid is geworden van KNHS ten onrechte geen eigen zetel heeft in de ledenraad, heeft
KNHS het volgende aangevoerd. De Horseballvereniging is aangesloten bij de KNHS, maar is geen
nationale vereniging als bedoeld in artikel 3 lid 1 sub a van de statuten. Het is ook niet logisch om
daar vanuit te gaan, want het zou leiden tot een zeer omvangrijke oververtegenwoordiging in de
besluitvorming van de Horseball leden. De Horseball vereniging heeft rond de dertig leden (van de
in totaal ongeveer 160.000 KNHS leden). Als zij op die dertig leden een vol ledenraadslid zouden
krijgen zouden zij veel te zwaar vertegenwoordigd zijn ten opzichte van de andere KNHS leden.
De leden van de Horseballvereniging worden daarom op de gebruikelijke wijze vertegenwoordigd,
namelijk via de regioverenigingen.
3.14. [eiser sub 1] c.s. heeft in het licht van deze (feitelijk niet betwiste) toelichting van KNHS
onvoldoende concreet uitgelegd dat de Horseballvereniging desondanks een nationale vereniging
is in de zin van artikel 3 lid 1 sub a van de statuten die een eigen zetel zou moeten krijgen in de
ledenraadsvergadering. Bezwaar iii gaat dus niet op.
3.15. Ook bezwaar iv leidt niet tot ongeldige besluiten. Zo heeft KNHS gemotiveerd en aan de hand
van voorbeelden betwist dat leden die in het buitenland wonen en militaire leden niet
vertegenwoordigd zijn en heeft [eiser sub 1] c.s. deze kale stelling vervolgens niet concreet
onderbouwd, zodat daarvan niet is gebleken.
3.16. Dat leden die verschillende disciplines beoefenen recht hebben op inspraak in alle disciplines die
zij beoefenen, zodat het voorkomt dat zij via verschillende ledenraadsleden (en dus dubbel) zijn
vertegenwoordigd erkent KNHS. Dat dit in strijd is met de statuten blijkt echter niet. In artikel 3
van het algemeen reglement staat bovendien expliciet dat verenigingsleden verenigingslid kunnen
zijn van meer dan één lidvereniging. Dat heeft binnen de regels over de organisatie van de
ledenraad, automatisch de consequentie dat bepaalde leden via verschillende ledenraadsleden
vertegenwoordigd kunnen zijn en is dus juist in overeenstemming met de statuten.
3.17. De bezwaren i t/m iv zijn dus niet doorslaggevend gebleken voor het resultaat dat [eiser sub 1]
c.s. wil bereiken, namelijk de conclusie dat de besluiten tot het instellen van het licentiereglement
en de gedragscode ongeldig zijn.
Vernietigbaarheid van besluiten wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid

3.18. De vorderingen a), b) en c) zijn (subsidiair) gebaseerd op het standpunt dat de besluiten tot het
instellen van de gedragscode en het licentiereglement vernietigbaar zijn op grond van artikel 2:15
BW, wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid die door artikel 2:8 BW wordt geëist. Dit gaat
niet op.
3.19. In artikel 2:15 lid 5 BW staat dat de bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen
een jaar nadat aan het besluit voldoende bekendheid heeft gegeven of de dag waarop de
belanghebbende van het besluit heeft kennisgenomen, vervalt. Volgens KNHS is daaraan in dit
geval voldaan en kan [eiser sub 1] c.s. dus geen vernietiging vorderen.
3.20. Het besluit tot het instellen van de gedragscode is in augustus 2016 genomen en het besluit tot
het instellen van het nieuwe licentiereglement in november 2016. Volgens KNHS is dit duidelijk
gepubliceerd op haar website en zijn officials zoals [eiser sub 1] en [eiseres sub 2] door KNHS in
kennis gesteld van de implementatie van het licentiereglement en de invoering van de
gedragscode. Dat heeft [eiser sub 1] c.s. niet betwist.
3.21. Volgens [eiser sub 1] c.s. is de vervaltermijn echter pas gaan lopen op het moment dat KNHS
openheid van zaken heeft gegeven over de stemverdeling in de ledenraad. Daarin gaat de
rechtbank niet mee. Het geven van openheid van zaken van de stemverdeling binnen de
ledenraad is geen vereiste voor het openbaar maken van een besluit. Er wordt daarom
aangenomen dat de besluiten eind 2016 bekend zijn gemaakt. De procesinleiding dateert van 12
november 2018. Dat betekent dat de bevoegdheid om vernietiging van de besluiten tot het
instellen van het licentiereglement en de gedragscode te vorderen inmiddels is vervallen.
De geldigheid van de gedragscode zelf (vordering b), laatste zinsnede)
3.22. [eiser sub 1] c.s. is van mening dat de inhoud van de gedragscode een ontoelaatbare beperking
van het recht op vrijheid van meningsuiting meebrengt, en daarmee onrechtmatig is. Daarbij
verwijst [eiser sub 1] c.s. met name naar de artikelen 2.2. en 2.4 waarin staat:
“(…) 2.2 De official verklaart zich te allen tijde correct, fatsoenlijk en behoorlijk te gedragen, opdat een
positief beeld van de sport wordt overgebracht, ook ten opzichte van de KNHS, de andere officials, de
deelnemers of KNHS-sponsors. (…)
2.4 De official draagt door gedrag en uitlatingen bij aan een positief imago van de paardensport in het
algemeen en het officialkorps in het bijzonder. (…)” Volgens [eiser sub 1] c.s. is het woord ‘positief’
onnodig beperkend en probeert KNHS hiermee te bereiken dat er geen kritiek kan worden geuit
door officials.
3.23. KNHS heeft het volgende toegelicht over de gedragscode. De gedragscode is bedoeld voor
officials, en ziet dus ook alleen maar op het gedrag van een official in functie. Van officials wordt
een professionele houding verwacht. Dat er in de gedragscode één en ander is opgenomen over
negatieve uitingen van officials is bedoeld als kwaliteitsimpuls voor de cultuur. De KNHS heeft de
afgelopen jaren geconstateerd dat er op sociale media meedogenloos kritiek werd geleverd op
wedstrijdorganisatoren, de prestaties van paardensportbeoefenaars, het functioneren van
collega-officials, en de KNHS. Het staat een official vrij om kritiek te leveren als hij het met de gang
van zaken binnen KNHS niet eens is, maar van een official wordt verwacht dat hij of zij in gesprek
gaat met de KNHS en eventuele misstanden rapporteert. De KNHS wil met de gedragscode dus
duidelijkheid bieden over het gebruik van sociale media door officials.
3.24. Naar het oordeel van de rechtbank levert de inhoud van de gedragscode geen ontoelaatbare
inbreuk op de vrijheid van meningsuiting op. De bepalingen zien erop toe dat een official zich
gedurende de uitoefening van die taak onthoudt van negatieve uitlatingen over de KNHS. Dat laat
voldoende ruimte voor de leden van KNHS om zich intern – al dan niet in hoedanigheid van official
– kritisch te uiten als de situatie daartoe aanleiding geeft. Ook wordt het KNHS-lid niet beperkt in
zijn vrijheid zich kritisch te uiten in het openbaar, mits hij zich daarbij op persoonlijke titel uitlaat en

niet in hoedanigheid van official. Eén en ander blijkt voldoende uit de bewoordingen van de
bepaling, in combinatie met de toelichting die KNHS daarop heeft gegeven. KNHS heeft –
onweersproken – uiteengezet dat en waarom zij belang heeft bij een (bindende) afspraak binnen
de vereniging dat officials niet in het openbaar de strijd aanbinden met elkaar, met leden of met
het bestuur van de KNHS. Voor zover officials door de gedragscode worden beperkt in hun vrijheid
van meningsuiting, brengt een afweging van de betrokken belangen mee dat die beperking
toelaatbaar is.
Geen schadevergoeding
3.25. Onder j) vordert [eiser sub 1] c.s. vergoeding van de schade die [eiser sub 1] c.s. heeft geleden
doordat KNHS de gedragscode weigert aan te passen of het tekenen daarvan onverplicht te
maken. Deze vordering is gebaseerd op het uitgangspunt dat het onrechtmatig is dat KNHS van
haar leden verlangt dat zij de gedragscode ondertekenen. Daarvan is, gezien het voorgaande,
geen sprake zodat voor schadevergoeding geen grondslag bestaat.
3.26. De conclusie van het voorgaande is dat de vorderingen a), b), c) en j) zullen worden afgewezen.
De vorderingen d) t/m i)
3.27. De vorderingen d) t/m i) hebben betrekking op de gang van zaken rondom de interne
geschillenprocedure van KNHS. In 3.6 van dit vonnis is geoordeeld dat niet van [eiser sub 1] kon
worden verwacht dat hij naar aanleiding van de beëindiging van zijn licentie op 7 juni 2018 de
interne rechtsgang van KNHS doorliep. Dat maakt dat de voorwaarde voor de vordering g) niet is
ingetreden zodat deze niet hoeft te worden beoordeeld.
Ook de overige vorderingen worden afgewezen, zoals hierna per vordering wordt toegelicht.
vordering d)
3.28. [eiser sub 1] vordert onder d) kort gezegd dat KNHS aantoont dat de gang van zaken rondom
de Geschillencommissie goed is gegaan. Het uitgangspunt in dit vonnis is dat dat niet het geval is.
Er bestaat dus geen aanleiding om KNHS het tegendeel daarvan te laten aantonen, zodat
vordering d) zal worden afgewezen.
vordering e)
3.29. Onder e) vordert [eiser sub 1] een verklaring voor recht en veroordeling van KNHS in de schade
die hij heeft geleden door de gebrekkige gang van zaken rondom de geschillencommissie, nader
op te maken bij staat. [eiser sub 1] heeft deze zaak in plaats van aan de geschillencommissie
kunnen voorleggen aan de civiele rechter. [eiser sub 1] legt niet voldoende uit waar de gestelde
schade in deze situatie op zou zien. Voor verwijzing naar de schadestaatprocedure is vereist dat
de mogelijkheid dat schade is geleden aannemelijk is geworden. Daaraan is niet voldaan. Dat
maakt dat KNHS niet wordt veroordeeld tot betaling van schadevergoeding nader op te maken bij
staat en dat [eiser sub 1] geen belang heeft bij toewijzing van de gevorderde verklaring voor
recht. Vordering e) wordt dus afgewezen.
vordering f)
3.30. Onder f) vordert [eiser sub 1] dat de rechtbank bepaalt dat hij zich terecht niet aan het oordeel
van de geschillencommissie heeft onderworpen. [eiser sub 1] heeft niet toegelicht waarom hij
belang heeft bij een verklaring voor recht op dit punt. Vordering f) wordt daarom afgewezen.
vordering h)
3.31. [eiseres sub 2] vordert onder h) dat de rechtbank bepaalt dat KNHS onrechtmatig heeft
gehandeld door haar niet de mogelijkheid te bieden om een bezwaarschrift in te dienen en dat
KNHS wordt veroordeeld in de door haar geleden schade.

3.32. Dat [eiseres sub 2] schade heeft geleden licht zij echter niet toe. Er is dus geen aanleiding voor
een veroordeling daartoe met verwijzing naar de schadestaat. Dat maakt dat [eiseres sub 2] geen
belang heeft bij een verklaring voor recht dat KNHS onrechtmatig heeft gehandeld.
3.33. [eiser sub 1] c.s. koppelt aan de stelling dat [eiseres sub 2] nooit bezwaar heeft kunnen maken
ook nog het gevolg dat KNHS in redelijkheid de licentie van [eiseres sub 2] in ere moet herstellen.
Ook daarin gaat de rechtbank niet mee. Zoals hierboven is toegelicht is niet gebleken dat KNHS
het vereiste van het tekenen van de gedragscode niet mocht stellen. [eiseres sub 2] wil de
gedragscode niet ondertekenen. Voor zover het klopt dat [eiseres sub 2] geen bezwaar heeft
kunnen indienen (en dat heeft KNHS gemotiveerd betwist; zij schetst dat ten aanzien van [eiseres
sub 2] nooit een besluit tot intrekking is genomen en dat [eiseres sub 2] naast de weigering om
de gedragscode te ondertekenen ook zelf niet de vereiste opleidingsacties heeft ondernomen om
haar licentie verlengd te krijgen), brengt dat dus niet mee dat haar (opnieuw) een licentie moet
worden verleend.
vordering i)
3.34. Onder i) vordert [eiser sub 1] dat de rechtbank bepaalt dat het bestuur het besluit tot het
intrekken van zijn licentie onrechtmatig heeft genomen zonder dat er een mogelijkheid was om de
interne geschillenprocedure van KNHS te volgen. Waarom dit moet leiden tot onrechtmatigheid
heeft [eiser sub 1] niet toegelicht. Dat de interne Geschillencommissie niet tijdig op orde was leidt
tot het oordeel dat [eiser sub 1] c.s. het geschil kon voorleggen aan de civiele rechter zonder
eerste die interne route te bewandelen. Aan de rechtmatigheid van het intrekkingsbesluit zelf doet
dit gegeven echter niet toe of af. Het is immers niet zo dat het besluit als gevolg van die
omstandigheden is onttrokken aan toetsing. Hoe het feit dat de Geschillencommissie nog niet in
stelling was van invloed kan zijn op de rechtmatigheid van enig bestuursbesluit valt dan ook niet
te beredeneren.
De proceskosten
3.35. [eiser sub 1] c.s. heeft ongelijk gekregen en wordt daarom veroordeeld in de proceskosten van
KNHS. Die kosten worden begroot op € 1.712,00, bestaande uit € 626,00 aan griffierecht en €
1.086,00 aan advocatensalaris (2 punten x tarief € 543,00). De gevorderde nakosten en wettelijke
rente over de (na)kosten worden toegewezen op de manier die in de beslissing staat
weergegeven.

4 De beslissing

De rechtbank

4.1. wijst de vorderingen af,
4.2. veroordeelt [eiser sub 1] c.s. in de proceskosten van KNHS, tot op vandaag begroot op €
1.712,00, te voldoen binnen 14 dagen na de datum van dit vonnis, bij gebreke waarvan dit bedrag
wordt vermeerderd met de wettelijke rente (artikel 6:119 BW) met ingang van de vijftiende dag na
de datum van dit vonnis tot de dag van betaling,
4.3. veroordeelt [eiser sub 1] c.s. in de kosten die zijn ontstaan na dit vonnis, begroot op
- € 157,00 aan salaris advocaat, als niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan dit vonnis is
voldaan, te vermeerderen met de wettelijke rente (artikel 6:119 BW) met ingang van de vijftiende
dag na die aanschrijving tot de dag van betaling; en

- € 82,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van dit vonnis, als er
vervolgens betekening heeft plaatsgevonden, te vermeerderen met de wettelijke rente (artikel
6:119 BW) met ingang van de vijftiende dag na de betekening van dit vonnis tot de dag van
betaling.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.C. Burgers en in het openbaar uitgesproken op 17 oktober 2019.
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Vonnis in kort geding van 14 mei 2020

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SC CAMBUUR-LEEUWARDEN B.V.
statutair gevestigd te Leeuwarden
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BETAALD VOETBAL DE GRAAFSCHAP B.V.
statutair gevestigd te Doetinchem
eiseressen,
hierna: Cambuur en De Graafschap
advocaten mrs. C.A. Segaar en Oude Elferink

tegen

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND
statutair gevestigd te Zeist
gedaagde
hierna: KNVB
advocaat mr. H.J.A. Knijff te Amsterdam.

1 De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
-

de
de
de
de
de
de

dagvaarding
producties 1 tot en met 16 van Cambuur en De Graafschap
producties 1 tot en met 14 van de KNVB
mondelinge behandeling van 8 mei 2020
pleitnota van Cambuur en De Graafschap
pleitnota van KNVB.

1.2. Daarna is aan partijen verteld dat op 14 mei 2020 vonnis zal worden gewezen.

2. Waar gaat dit kort geding over?
2.1. In dit kort geding gaat het om de betaald voetbal competitie in Nederland.
Het betaald voetbal wordt gespeeld in de eredivisie en de eerste divisie.
Aan de eredivisie nemen 18 clubs deel en aan de eerste divisie 20, waarvan 4 beloftenteams (het
tweede team van clubs die in de eredivisie spelen). Cambuur en De Graafschap komen uit in de
eerste divisie.
2.2. De overheid heeft in verband met het coronavirus tot 1 september 2020 het spelen van betaald
voetbalwedstrijden en amateur wedstrijden verboden.
2.3. Het bestuur betaald voetbal heeft voor de betaald voetbalwedstrijden, na het horen van de clubs
uit de eredivisie en de eerste divisie, de centrale trainersraad, en de centrale spelersraad, op 24
april 2020 besloten dat:

1. de competitie in de eredivisie en de eerste divisie voor het seizoen 2019-2020
wordt stopgezet en niet op een later moment wordt afgemaakt
2. geen promotie naar de eredivisie en geen degradatie naar de eerste divisie zal
plaatsvinden.
Op het moment van het nemen van deze besluiten moesten er nog 8 of 9 wedstrijden in de
eredivisie en eerste divisie worden gespeeld.
2.4. Over de geldigheid van het eerste besluit (het stopzetten en niet afmaken van de competitie)
bestaat geen discussie tussen partijen.
2.5. Wel discussie bestaat over de geldigheid van het tweede besluit dat dit seizoen geen promotie
naar de eredivisie en geen degradatie naar de eerste divisie zal plaatsvinden (hierna: het
promotie- en degradatiebesluit). Over dit besluit gaat dit kort geding.
2.5.1. Cambuur en De Graafschap zijn om verschillende redenen van mening dat dit tweede besluit
ongeldig (of zoals dat juridisch wordt genoemd nietig of vernietigbaar) is en dat er daarom
geen uitvoering aan dat besluit mag worden gegeven.
2.5.2. Ook vinden zij dat zij op grond van de rangorde bij het stopzetten van de competitie en de
van toepassing zijnde Promotie- en degradatieregeling (productie 8 van Cambuur en De
Graafschap) moeten promoveren naar de eredivisie; zij stonden op dat moment op de eerste
en tweede plaats. Als zij hierin niet worden gevolgd dan vinden zij dat de KNVB een nieuw
besluit moet nemen over de gevolgen van het stopzetten van de competitie voor promotie
en degradatie.
2.5.3. Verder vinden Cambuur en De Graafschap dat de KNVB met spoed een buitengewone
algemene ledenvergadering betaald voetbal moet uitroepen. Er staat een algemene
ledenvergadering gepland op 18 juni 2020.

2.6. Cambuur en De Graafschap vorderen daarom in dit kort geding dat de KNVB:
a. wordt verboden uitvoering te geven aan haar besluit van 24 april 2020 om geen
promotie en degradatie toe te passen voor het seizoen 2019-2020
en
b. primair, wordt veroordeeld om Cambuur en De Graafschap voor het seizoen
2020-2021 in de eredivisie te laten spelen
of
subsidiair, wordt veroordeeld tot het nemen van een nieuw besluit wat tot gevolg
heeft dat Cambuur en De Graafschap voor het seizoen 2020-2020 in de eredivisie
uitkomen
of
meer subsidiair, wordt veroordeeld tot het nemen van een nieuw besluit over de
gevolgen van de beëindiging van de voetbalcompetitie 2019-2020 voor de promotie
naar de eredivisie en degradatie naar de eerste divisie
en
c. wordt veroordeeld tot het uitschrijven en bijeenroepen van een buitengewone
algemene ledenvergadering betaald voetbal.
Dit alles versterkt met een dwangsom.

3 De beoordeling van het geschil
Verbod om uitvoering te geven aan het promotie- en degradatiebesluit en de daarmee verband

houdende vorderingen die ertoe strekken dat Cambuur en De Graafschap promoveren, althans dat
een nieuw besluit wordt genomen over promotie en degradatie

3.1. Eerst zullen het gevorderde verbod om uitvoering te geven aan het promotie- en
degradatiebesluit en de en de daarmee verband houdende vorderingen die ertoe strekken dat
Cambuur en De Graafschap promoveren, althans dat een nieuw besluit over promotie- en
degradatie wordt genomen, worden besproken. Deze vorderingen zullen, zoals hierna zal
worden uitgelegd, worden afgewezen, omdat het niet aannemelijk is dat het promotie- en
degradatiebesluit ongeldig is.
Grondslag en toetsingskader
3.2. Cambuur en De Graafschap leggen aan de vorderingen ten grondslag dat het promotie- en
degradatiebesluit nietig of vernietigbaar is.
3.3. Aan de hand van het rechtspersonenrecht moet worden beoordeeld of dit zo is. Daarbij geldt
dat in het kader van dit kort geding moet worden beoordeeld of het aannemelijk is dat de
bodemrechter tot die conclusie zal komen. Het toetsingskader is neergelegd in de artikelen 2:14
en 2:15 Burgerlijk Wetboek (BW).
In die artikelen is het volgende bepaald:
- Een besluit van een orgaan van een rechtspersoon is nietig als dat besluit in strijd is
met de wet of de statuten, tenzij de wet anders bepaald (2:14 BW)
- Een besluit van een orgaan van een rechtspersoon is vernietigbaar wegens:
a. strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van
besluiten regelen
b. strijd met de redelijkheid en billijkheid die door artikel 2:8 BW worden
geëist
c. strijd met een reglement
(2:15 BW)
In artikel 2:8 BW is bepaald dat een rechtspersoon en degenen die krachtens de wet en de
statuten bij zijn organisatie zijn betrokken, zich tegenover elkaar moeten gedragen naar
hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
Bestuur betaald voetbal is een orgaan van de KNVB
3.4. Partijen zijn het erover eens dat het bestuur betaald voetbal een orgaan is van de KNVB (de
rechtsperoon: de vereniging) en dat de door haar genomen besluiten op grond van de hiervoor
genoemde artikelen nietig of vernietigbaar kunnen zijn.
Argumenten van Cambuur en De Graafschap waarom het promotie- en degradatiebesluit nietig of
vernietigbaar is
3.5. Dan zullen nu de argumenten die Cambuur en De Graafschap aan hun stelling dat het promotieen degradatiebesluit ongeldig (nietig of vernietigbaar) is worden besproken.
Besluit ongeldig wegens strijd met een reglement (artikel 2:15 lid 1 onder c BW)?
3.6. Cambuur en De Graafschap voeren als eerste argument aan dat het promotie- en
degradatiebesluit vernietigbaar is, omdat dit besluit is genomen in strijd met het Reglement
Wedstrijden Betaald Voetbal en de daarvan onderdeel uitmakende Promotie- en
degradatieregeling. Zij voeren daarvoor het volgende aan.
Het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal regelt dat het bestuur betaald voetbal bevoegd is
om, na het horen van de clubs, de competitie in te korten als wedstrijden door de overheid
worden verboden (artikel 16 lid 10 onder a en e in relatie met lid 4 van dit artikel). Vervolgens
moet dan met inachtneming van artikel 17 van dit reglement de ranglijst (van de ingekorte
competitie) worden bepaald en moet op basis van de Promotie- en degradatieregeling worden
vastgesteld welke clubs er promoveren en degraderen.
In dit geval betekent dit dat Cambuur en De Graafschap, die als eerste en tweede na het
stopzetten van de competitie zijn geëindigd, moeten promoveren naar de eredivisie (artikel 1
van de Promotie- en degradatieregeling). Het promotie- en degradatiebesluit van het bestuur
betaald voetbal dat inhoudt dat geen promotie en degradatie plaatsvindt, is dus in strijd met het
Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal en om die reden vernietigbaar (artikel 2:15 lid 1 onder c
BW).
3.7. Dit argument van Cambuur en De Graafschap gaat niet op.
3.8. Allereerst zal de voorzieningenrechter ingaan op de tussen partijen ter discussie staande vraag
waaraan het bestuur betaald voetbal haar bevoegdheid ontleent voor haar besluit om de
competitie te staken en niet meer af te maken, of - zoals Cambuur en De Graafschap het noemen
- om de competitie in te korten.

De KNVB meent dat deze bevoegdheid voortvloeit uit artikel 1 lid 6 van de Statuten, terwijl
Cambuur en De Graafschap vinden dat deze bevoegdheid moet worden ontleend aan het
Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal en dan in het bijzonder aan het bepaalde in artikel 16 lid
10 onder e en e in relatie met artikel 16 lid 4 van dit reglement.
Het doet er echter niet toe op grond van welke bepaling het bestuur betaald voetbal bevoegd
was om het hiervoor genoemde besluit te nemen. Linksom of rechtsom het bestuur betaald
voetbal was bevoegd om dat besluit te nemen. Daarover zijn partijen het ook eens. Bovendien
wordt door Cambuur en De Graafschap niet het standpunt ingenomen dat dit besluit in strijd is
met de reglementen. De grondslag voor dit besluit is ook niet van belang voor de beantwoording
van de vraag waar het hier om draait, namelijk of in het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal
en de daarvan onderdeel uitmakende Promotie- en degradatieregeling is bepaald hoe met
promotie- en degradatie wordt omgegaan in het geval van inkorting van de competitie.
3.9. Wat betreft die vraag concludeert de voorzieningenrechter dat dit, anders dan Cambuur en De
Graafschap aanvoeren, niet zo is. Dit wordt als volgt gemotiveerd.
3.9.1. In artikel 15 van het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal is bepaald dat het bestuur
betaald voetbal vóór 1 augustus de Promotie- en degradatieregeling bekendmaakt. Om te
bepalen wie promoveert en degradeert moet dus worden gekeken naar de Promotie- en
degradatieregeling die voor het seizoen 2019-2020 is vastgesteld door het bestuur
betaald voetbal. Partijen zijn het erover eens dat deze Promotie- en degradatieregeling
niet de status heeft van een reglement, maar dat het onderdeel uitmaakt van het
Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal. Hoewel dit niet duidelijk in dit reglement en de
Promotie- en degradatieregeling is vermeld, zal de voorzieningenrechter hiervan uitgaan,
nu partijen daarover niet twisten. Het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal behelst dus
niet alleen de bepalingen uit dat reglement, maar ook de bepalingen uit de Promotie- en
degradatieregeling.
3.9.2. In de Promotie- en degradatieregeling is over de promotie van de eerste divisie naar
eredivisie (waar het in deze zaak om gaat) het volgende vermeld:
Artikel 1
De betaaldvoetbalorganisatie waartoe het (eerste of tweede) elftal behoort dat als
hoogste is geëindigd op de ranglijst na afloop van de reguliere competitie van de eerste
divisie seizoen 2019/’20 is kampioen van de eerste divisie seizoen 2019/’20.
Het betreffende elftal promoveert rechtstreeks naar de eredivisie seizoen 2020/’21 indien
dit elftal een eerste elftal is. (…).
De betaaldvoetbalorganisatie waartoe het elftal behoort dat als een-na-hoogste eerste
elftal is geëindigd op de ranglijst na afloop van de reguliere competitie van de eerste divisie
seizoen 2019/’20 is runner-up van de eerste divisie seizoen 2019/’20 en promoveert
eveneens rechtstreeks naar de eredivisie seizoen 2020/’21.
3.9.3. Uit de tekst van dit artikel volgt dat de daarin verwoorde promotieregeling alleen van
toepassing is als de “reguliere” competitie is uitgespeeld. Dat is hier, zoals de KNVB ook
aanvoert, niet het geval.
De competitie is (8 of 9 wedstrijden) voor de afloop daarvan beëindigd en zal ook niet
worden afgemaakt. Cambuur en De Graafschap kunnen niet worden gevolgd in hun stelling
dat een “ingekorte” competitie ook een “reguliere” competitie is. Regulier betekent volgens
het spraakgebruik “gangbaar”, “gebruikelijk”, “normaal”. In dit geval gaat het dus om de
competitie zoals die normaal gesproken gespeeld zou worden en dat is de competitie
volgens het op grond van artikel 15 van het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal vóór 1
augustus 2019 door het bestuur betaald voetbal bekendgemaakte wedstrijdprogramma en
niet een daarna ingekorte procedure.
3.9.4. In de Promotie- en degradatieregeling is geen regeling met betrekking tot de promotie en
degradatie opgenomen voor het geval dat de competitie wordt ingekort. De regeling
voorziet dus niet in de situatie zoals die hier aan de orde is.
3.10. De conclusie is dat er geen aanwijzingen zijn dat het promotie- en degradatiebesluit in strijd is
met het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal en de daarvan onderdeel uitmakende Promotieen degradatieregeling. Het is daarom niet aannemelijk dat het besluit vernietigbaar is wegens
strijd met een reglement (artikel 2:15 lid 1 onder c BW).
Besluit is ongeldig, omdat het in strijd met de statuten en reglementen is totstandgekomen (artikel
2:15 lid 1 onder a BW)?
3.11. Cambuur en De Graafschap voeren als tweede argument aan dat het promotie- en
degradatiebesluit van het bestuur betaald voetbal van de KNVB vernietigbaar is, omdat het in
strijd met de statuten en reglementen is totstandgekomen. Zij voeren daarvoor aan dat dit

besluit niet op grond van artikel 1 lid 6 van het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal en artikel
12 van de Promotie- en degradatieregeling kan worden genomen, omdat het in dit geval niet
gaat om een situatie die onder de reikwijdte van deze artikelen valt. Het besluit over promotie
en degradatie kan volgens Cambuur en De Graafschap alleen worden genomen door wijziging
van het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal. Zo’n reglementswijziging kan op grond van de
statuten en reglementen niet alleen door het bestuur betaald voetbal worden bewerkstelligd. Er
is ook bekrachtiging door de algemene ledenvergadering vereist en dat is niet gebeurd.
3.12. Ook dit argument gaat niet op.
3.12.1. Het promotie- en degradatiebesluit, zo voert de KNVB aan, is genomen op grond van
artikel 12 van de Promotie- en degradatieregeling. Deze regeling maakt, zoals hiervoor is
overwogen, onderdeel uit van het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal.
3.12.2. In dit artikel is vermeld dat het bestuur betaald voetbal beslist in gevallen waarin niet is
voorzien of waarin op grond van bijzondere omstandigheden naar de mening van het
bestuur betaald voetbal afwijking noodzakelijk is (waaronder doch niet uitsluitend
besluitvorming betreffende het wijzigen van de competitieopzet en/of voetbalpiramide).
3.12.3. De situatie zoals die hier aan de orde is, valt onder de reikwijdte van dit artikel. Er is in
de Promotie- en degradatieregeling niet voorzien in de situatie dat de competitie wordt
ingekort.
Op basis van deze bepaling kon het bestuur betaald voetbal dus het ter discussie staande
promotie- en degradatiebesluit nemen. Dat zij het daarnaast nodig heeft gevonden om
goedkeuring te vragen van de Raad van Commissarissen maakt dit, anders dan Cambuur
en De Graafschap menen, niet anders. Het feit dat zij deze goedkeuring heeft gevraagd,
betekent nog niet dat zij daarmee erkent dat het Reglement Wedstrijden Betaald Voetbal
moest worden gewijzigd om het promotie- en degradatiebesluit te kunnen nemen. Zij kan
dit ook uit zorgvuldigheidsoverwegingen hebben gedaan.
3.13. De conclusie is dat het niet aannemelijk is dat het promotie- en degradatiebesluit
vernietigbaar is op grond van artikel 2:15 lid 1 onder a BW.
Besluit is ongeldig (van rechtswege nietig) omdat het in strijd is met het mededingingsrecht (artikel 6
Mw en 101 VWEU)?
3.14. Cambuur en De Graafschap voeren verder aan dat het promotie- en degradatiebesluit van het
bestuur betaald voetbal van rechtswege nietig is, omdat dit besluit is strijd is met het
kartelverbod (artikel 6 Mededingingswet). Zij beroepen zich ook nog op artikel 101 VWEU, maar
dat artikel mist toepassing, omdat het besluit geen gevolgen heeft voor de handel tussen
lidstaten van de Europese Unie.
3.15. Het is onvoldoende aannemelijk dat dit, door de KNVB gemotiveerd betwiste, standpunt
opgaat. Het gaat in dit geval om een zeer uitzonderlijke situatie en afgevraagd kan worden of
het mededingingsrecht in deze situatie wel van toepassing is. Om dat goed te kunnen
beoordelen moet een meer inhoudelijk debat worden gevoerd, waarvoor in het kader van dit
kort geding geen ruimte (meer) is. Als toelichting daarop het volgende.
Het promotie- en degradatiebesluit is genomen, omdat de voetbalcompetitie door de
coronapandemie niet kon worden uitgespeeld. De regel voor promotie naar de eredivisie zoals
vermeld in de promotie- en degradatieregeling hield in dat op basis van de sportieve prestaties
na het spelen van 38 wedstrijden er twee clubs zouden promoveren (toetreden tot) naar de
eredivisie. Dit is een redelijke toetredingsregel die niet in strijd is met het mededingingsrecht. Er
moesten toen de competitie vanwege het uitbreken van de coronapandemie werd gestaakt nog
9 wedstrijden in de eerste divisie worden gespeeld. In de reglementen en de Promotie- en
degradatieregeling was niet voorzien in deze situatie. Er moest dus om de competitie af te
ronden een besluit worden genomen over wel of geen promotie en wel of geen degradatie.
Besloten is dat er geen promotie en geen degradatie plaatsvindt, omdat op basis van de
sportieve prestaties onvoldoende kon worden bepaald welke clubs er na het spelen van de
volledige competitie gepromoveerd en gedegradeerd zouden zijn. Daar valt iets voor te zeggen,
aangezien er nog 9 wedstrijden moesten worden gespeeld en de eindstand in de competitie nog
onzeker was. Het komt er dus op neer dat omdat de sportieve prestaties niet leidend konden
zijn, is afgezien van promotie- en degradatie.
Verder is van belang dat het gaat om het éénmalig niet kunnen promoveren en daarmee niet
kunnen toetreden tot de erevisie. Dit éénmalig niet kunnen toetreden tot de eredivisie heeft,
zoals uit het voorgaande volgt, niets te maken met het uitschakelen van concurrenten, zoals in
de door Cambuur en De Graafschap aangehaalde ISU-zaak (Besluit Europese Commissie 8
december 2017, zaak AT-40208) wel het geval was. Overigens is deze zaak, anders dan
Cambuur en De Graafschap betogen, niet vergelijkbaar met de zaak ISU.

In die zaak werd de toetreding van schaatsers aan door ISU georganiseerde schaatswedstrijden
belemmerd als er door de schaatsers werd deelgenomen aan een niet door ISU georganiseerde
schaatswedstrijden. Er was dan sprake van een levenslange schorsing. Dat is, zoals de KNVB
ook aanvoert, van hele andere orde als waar het in deze zaak om gaat.
Besluit is ongeldig omdat het is totstandgekomen na een gebrekkige procedure
(artikel 2:15 lid 1 onder b BW)?
3.16. Cambuur en De Graafschap stellen zich verder op het standpunt dat het promotie- en
degradatiebesluit in strijd is met de redelijkheid en billijkheid die door artikel 2:8 BW worden
geëist (artikel 2:15 lid 1 onder b) en om die reden vernietigbaar is.
Zij voeren daarvoor aan dat er ernstige gebreken kleven aan de manier waarop het besluit tot
stand gekomen is. Die manier verdraagt zich volgens hen niet met de redelijkheid en billijkheid
die door artikel 2:8 BW worden geëist.
3.17. Ook dit standpunt wordt niet gevolgd, zij het dat de voorzieningenrechter wel vindt dat de
besluitvorming door het bestuur betaald voetbal beter had gekund. Het is echter niet zo
onzorgvuldig dat het besluit daarom vernietigbaar is. Daarbij moet ook in aanmerking genomen
worden dat het hier gaat om een gevorderde maatregel in kort geding, waarbij in hoge mate
waarschijnlijk moet zijn dat het besluit in een bodemprocedure niet in stand kan blijven.
3.18. Vooropgesteld wordt dat het bestuur betaald voetbal op grond van artikel 12 van de
Promotie- en degradatieregeling bevoegd is om zelfstandig het besluit betreffende de promotieen degradatie te nemen. Zij hoefde daarvoor niet de leden van de KNVB, in dit geval de
betaaldvoetbalorganisaties (de clubs in de eredivisie en eerste divisie) te raadplegen.
3.19. Het bestuur betaald voetbal heeft niet meteen zelfstandig het promotie- en degradatiebesluit
genomen waartoe het formeel bevoegd was, maar heeft eerst de clubs, de centrale trainersraad
en de centrale spelersraad in de gelegenheid gesteld hun standpunt kenbaar te maken. In dat
kader is er gesproken over een peiling van meningen en niet over een stemming. Ook is
aangegeven dat het bestuur uiteindelijk zou besluiten.
Het bestuur betaald voetbal heeft ook te kennen gegeven dat die standpunten mede worden
betrokken bij de besluitvorming en in antwoord op vragen van de clubs gezegd dat de uitkomst
van de peiling richtinggevend zou zijn voor die besluitvorming. Verder heeft het bestuur betaald
voetbal laten weten dat de reden dat zij de clubs en de centrale trainersraad en de centrale
spelersraad vooraf hun standpunt kenbaar wilde laten maken, is dat zij op die manier draagvlak
voor het te nemen besluit wilde creëren. De KNVB is een democratische vereniging en wil graag
zo gezien worden.
3.20. Het bestuur betaald voetbal heeft hiermee de verwachting gewekt dat de mening van de clubs
mee zou worden gewogen bij het nemen van het besluit, zonder dat het bestuur zich vooraf op
die uitkomst heeft willen vastleggen. Hoe zich die twee uitgangspunten tot elkaar verhouden is
vooraf niet duidelijk gemaakt.

3.21. De uitkomst van de peiling was als volgt:
- 16 clubs waren voor de optie wel promotie en wel degradatie
- 9 clubs waren voor de optie geen promotie en geen degradatie
- 9 clubs hebben zich van stemming onthouden
- de 2 overige partijen hebben niet gereageerd.
3.22. Mogelijk is het bestuur overvallen door het relatief grote aantal clubs dat geen voorkeur heeft
uitgesproken. Feitelijk waren er drie kampen, de voorstanders, de tegenstanders en de partijen
die het besluit aan het bestuur hebben gelaten. Uitgaande van een peiling en niet van een
stemming kon het bestuur in die situatie oordelen dat niet een zo duidelijke voorkeur is
uitgesproken dat niet anders besloten kon worden dan de optie “wel promotie en degradatie”.
Het bestuur kon daarom, zoals zij heeft gedaan, geen waarde toekennen aan de uitkomst van
de peiling en weer terugvallen op haar bevoegdheid om zelfstandig een besluit te nemen. Het
bestuur is dus binnen de bandbreedte gebleven die vooraf gecommuniceerd is. Van een
gebrekkige procedure, die vernietiging van het besluit zou rechtvaardigen, is daarom geen
sprake geweest. Dat, zoals Cambuur en De Graafschap nog aanvoeren, sprake is geweest van
tijdsdruk, in die zin dat de clubs binnen 1 dag hun voorkeur moesten doorgeven, maakt dit niet
anders. Er rustte zoals gezegd geen verplichting op het bestuur om de clubs te raadplegen.
Daarbij komt dat zoals, de KNVB aanvoert, de clubs ook zelf er bij het bestuur betaald voetbal op
aandrongen om snel een besluit over de promotie en degradatie te nemen, zodat er hierover
snel duidelijkheid zou zijn en iedereen wist waaraan hij toe was.

3.23. De conclusie is dat het niet aannemelijk is dat het promotie- en degradatiebesluit
vernietigbaar is, omdat het tot stand is gekomen na een gebrekkige procedure.
Besluit is ongeldig, omdat de inhoud van het besluit in strijd is met de redelijkheid en billijkheid
(artikel 2:15 lid 1 onder b BW)?
3.24. Cambuur en De Graafschap voeren als laatste argument aan dat de inhoud van het promotieen degradatiebesluit in strijd is met de redelijkheid en billijkheid die (het bestuur betaald voetbal
van) de KNVB op grond van artikel 2:8 BW tegenover de clubs in het algemeen en in het
bijzonder tegenover Cambuur en De Graafschap in acht moeten nemen.
3.25. Dit argument gaat niet op.
Het bestuur betaald voetbal zag zich door de uitzonderlijke situatie dat de voetbalcompetitie niet
kan worden afgespeeld door de coronapandemie zich voor de moeilijke vraag gesteld hoe om te
gaan met promotie en degradatie. Het bestuur betaald voetbal moest in dit verband niet alleen
rekening houden met de belangen van Cambuur en De Graafschap, maar met de belangen van
alle aan de eredivisie en eerste divisie deelnemende clubs.
Welk besluit het bestuur betaald voetbal ook zou nemen, er zouden, zoals de KNVB ook
aanvoert, altijd clubs zijn die daardoor in sportief en financieel opzicht zouden worden geraakt.
Het door het bestuur betaald voetbal genomen besluit raakt in dit geval Cambuur en De
Graafschap. Dat is zuur, maar betekent niet dat het besluit wat inhoud betreft in strijd is met de
redelijkheid en billijkheid die het bestuur betaald voetbal tegenover Cambuur en De Graafschap
en alle andere aan de eredivisie en eerste divisie deelnemende clubs in acht moest nemen. Had
het bestuur besloten om wel promotie en degradatie te laten plaatsvinden, dan waren ADO Den
Haag en RKC Waalwijk in sportief en financieel opzicht geraakt, omdat zij dan van de eredivisie
naar de eerste divisie zouden zijn gedegradeerd.
Dat Cambuur en De Graafschap nu schade lijden en de KNVB hen hier niet voor compenseert,
maakt niet dat het beluit wat inhoud betreft in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Deze
situatie is veroorzaak door een coronapandemie waaraan niemand iets aan kon doen.
Uitgangspunt is dan dat de schade moet worden gedragen door degene die het lijdt.
Cambuur en De Graafschap voeren nog aan dat het besluit van het bestuur betaald voetbal is
gebaseerd op niet-sportieve, niet transparante en niet-objectieve uitgangspunten, omdat in het
kader van de tickets voor Europees voetbal wel is uitgegaan van de ranglijst op het moment van
het afbreken van de competitie en in het kader van de promotie en degradatie dit niet is gedaan.
Cambuur en De Graafschap worden hierin niet gevolgd.
Dat in verband met de tickets voor Europees voetbal wel is uitgegaan van de ranglijst, komt
doordat de UEFA dit zo voorschreef.
Het is verdedigbaar dat het bestuur betaald voetbal heeft gemeend dit niet voor de promotie en
degradatie toe te passen, omdat zij gelet op het aantal wedstrijden die nog gespeeld moesten
worden (8 of 9 wedstrijden) vond dat er niet op basis van de sportieve prestaties kon worden
bepaald wie er zouden promoveren en degraderen.
Het zou evengoed verdedigbaar zijn geweest als het bestuur betaald voetbal had gemeend dat
op basis van de sportieve prestaties tot dat moment wel had kunnen worden gepromoveerd en
gedegradeerd.
3.26. De conclusie is dat het niet aannemelijk is dat het promotie- en degradatiebesluit
vernietigbaar is, omdat de inhoud van het besluit in strijd is met de redelijkheid en billijkheid
(artikel 2:15 lid 1 onder b BW).
Vordering: Bijeenroepen buitengewone algemene ledenvergadering
3.27. Cambuur en De Graafschap vorderen ook nog dat de KNVB moet worden veroordeeld tot
het uitschrijven en bijeenroepen van een algemene vergadering betaald voetbal. Deze vordering
zal als onvoldoende gemotiveerd onderbouwd worden afgewezen.
Cambuur en De Graafschap hebben niet toegelicht waarom zij willen dat deze vergadering wordt
gehouden en wat zij daar dan willen bespreken en voorleggen.
Proceskosten
3.28. Cambuur en De Graafschap zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten
worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van KNVB worden begroot op:
- griffierecht € 656,00
- salaris advocaat 980,00
Totaal € 1.636,00

Tekst

3 De beslissing
De voorzieningenrechter
2.1. wijst de vorderingen af,
2.2. veroordeelt Cambuur en De Graafschap in de proceskosten, aan de zijde van KNVB tot op heden
begroot op € 1.636,00,
2.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. J.O. Zuurmond, rechter, en in aanwezigheid van
mr. B.H. van der Graaf, griffier, in het openbaar uitgesproken op 14 mei 2020.1
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[eiser]
eiser,

advocaat mr. A.W. Brantjes te Amsterdam,

tegen

1. de vereniging
KONINKLIJKE NEDERLANDSE [tijdschrift 2]NASTIEK UNIE,
gevestigd te Beekbergen,
[gedaagde sub 2]
gedaagden,
advocaat mr. H.J.A. Knijff te Amsterdam.

Partijen zullen hierna [eiser] en de KNGU c.s. genoemd worden. Gedaagden zullen afzonderlijk van
elkaar de KNGU en [gedaagde sub 2] genoemd worden.

1. De procedure
Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van [eiser]
- de pleitnota van de KNGU c.s.

2. De feiten
2.1. [eiser] is sinds 1995 trainer in de turnsport. Van 2001 tot en met 2003 is hij als bondscoach in
dienst geweest van de KNGU. Thans is hij districtstrainer in de regio [regio], welke functie hij in
opdracht en vanuit de – bij de KNGU aangesloten – gymnastiekvereniging [naam vereniging] te
[woonplaats] vervult. Daarnaast verricht [eiser] als zzp-er verschillende werkzaamheden voor de
KNGU in het kader van opleiding en scholing.

2.2. Op [datum] heeft [tijdschrift] Magazine B.V. in haar sportmagazine “[tijdschrift]” een artikel
gepubliceerd waarin vier (ex-)turnsters, [turnster 1], [turnster 2], [turnster 3] en [turnster 4], zich
uitlieten over onpedagogisch en ontoelaatbaar handelen van turncoaches, waaronder [eiser], in de
periode van 2000 tot en met 2004. In diverse media is vervolgens uitgebreid aandacht besteed aan
het artikel in [tijdschrift].
2.3. In een artikel in het [krant] van [datum] heeft [eiser] gesteld dat het negatieve beeld dat van
hem in [tijdschrift] is geschetst onjuist is.
2.4. Op [datum] heeft [tijdschrift] wederom een artikel gepubliceerd over de turncoaches, dit keer met
uitlatingen van de ouders van [turnster 1], [turnster 4] en [turnster 3] dat wederom van (onder meer)
[eiser] een negatief beeld schetste. Zo is in het artikel opgenomen dat [eiser] de turnsters uitschold,
sloeg, monddood maakte en hen brainwashte.

2.5. Op [datum] heeft de KNGU door middel van een artikel op www.nusport.nl bekend gemaakt dat
de publicaties in [tijdschrift] aanleiding zijn om met verschillende partijen om de tafel te gaan zitten en
samen na te denken over manieren om uitwassen tegen te gaan, door bijvoorbeeld voorlichting aan

trainers in opleiding en aan turnsters te geven. In het artikel is onder meer opgenomen:
“De verhalen liegen er opnieuw niet om.
“Wij kunnen niet goedmaken wat in het verleden is misgegaan, maar wel proberen om misstanden
terug te dringen”, zei [.] [gedaagde sub 2], voorzitter van de KNGU, die aangaf dat met name het
eerste verhaal met de oud-turnsters erin had gehakt bij de turnbond. (…)
In de verhalen uit [tijdschrift] Magazine komt naar voren dat de turnsters destijds door hun coaches
[.] [coach a] en [.] [eiser] werden gekleineerd, getreiterd, uitgehongerd en uitgescholden. Er zou zelfs
sprake zijn geweest van fysiek geweld.
De KNGU zocht contact met betrokkenen en ook met coach [eiser], die de beschuldigingen afwijst. (…)
[gedaagde sub 2] wil er lessen uit trekken. “We hebben geleerd dat in de sport een medaille twee
kanten heeft en misschien nog wel een zijkant. Er zijn in het verleden al maatregelen genomen, maar
we kunnen niet achter de deur van elke turnhal kijken. We vegen niets onder het tapijt. Transparantie
staat hoog in het vaandel bij dit bestuur”.

2.6. Op 25 november 2011 heeft [gedaagde sub 2] onaangekondigd een bezoek gebracht aan een
training in de turnzaal van [naam vereniging] om met turnsters en met [eiser] te praten.

2.7. In een overleg op 16 januari 2012 tussen onder meer [gedaagde sub 2], [eiser] en de heer
[bestuurder van vereniging] (bestuurder van [naam vereniging]) heeft [gedaagde sub 2] aangegeven
het vreemd te vinden dat vanuit [naam vereniging] niets is gedaan naar aanleiding van de artikelen in
[tijdschrift]. In het verslag van het overleg is onder meer opgenomen:
“Vervolgens neemt (… [gedaagde sub 2], vzr) het woord en geeft aan dat er niet alleen sprake is van
klachten van ex-turnsters, maar dat er ook klachten zijn van huidige turnsters/ouders. (… [gedaagde
sub 2], vzr) geeft aan deze signalen uiterst serieus te nemen. Vervolgens wijst hij naar (… [eiser], vzr)
en zegt hem dat dit gevolgen kan hebben voor zijn positie en licentie.
Het [.] ([naam vereniging], vzr) bestuur vraagt wat de reden is voor de KNGU om na het onderzoek
van het NOC*NSF in 2008, nu nader onderzoek te doen, terwijl uit het rapport niet blijkt dat er sprake
is geweest van grensoverschrijdend gedrag. (Er is [de vereniging] dan ook geen sanctie opgelegd
naar aanleiding van dit rapport.)
(…)
Het [de vereniging]-bestuur geeft aan kennis te willen nemen van de inhoud en het gewicht van de
beschuldigingen die kennelijk aan het adres van (… [eiser], vzr) zijn geuit. (… [gedaagde sub 2], vzr)
geeft aan hier geen mededelingen over te kunnen doen in het kader van de vertrouwelijkheid. [de
vereniging] verzoekt (… [gedaagde sub 2], vzr) met klem om de dreiging met maatregelen t.a.v. (…
[eiser], vzr) met redenen te omkleden. (… [gedaagde sub 2], vzr) weigert aan dit verzoek gehoor te
geven. [de vereniging] geeft aan het hier niet mee eens te zijn en is van mening dat de belangen van
(… [eiser], vzr) hiermee worden geschaad, zonder dat hij c.q. [de vereniging] de mogelijkheid wordt
geboden zich te verdedigen.
(… [gedaagde sub 2], vzr) geeft aan de zaak zorgvuldig te zullen onderzoeken.”

2.8. In een artikel in de [krant] van [datum] is als volgt bericht:
“Gymnastiekbond: Excuses voor mishandelde turnsters
Tijdens een bijeenkomst woensdagavond op Papendal heeft voorzitter [.] [gedaagde sub 2] van
gymnastiekbond KNGU zich geëxcuseerd ten opzichte van een aantal ex-turnsters en turnouders voor
misstanden die in het verleden hebben plaatsgevonden. Het gesprek vond plaats naar aanleiding van
verhalen in het blad [tijdschrift].
(…) ‘Er is sprake geweest van faliekant verkeerde gedragingen. Diepe excuses passen dat we die niet
hebben kunnen voorkomen’, verklaarde [gedaagde sub 2].

Volgens [gedaagde sub 2], ten tijde van de genoemde wantoestanden nog niet in functie, vinden er
gesprekken plaats met de betrokken coaches onder wie oud-bondscoach [.] [eiser]. Hij sluit
maatregelen zoals het intrekken van trainerslicenties, niet uit. ‘Maar wij passen hoor en wederhoor
toe, zorgvuldigheid staat voorop. We erkennen dat we destijds in de behandeling van de klachten zijn
tekortgeschoten.’”

2.9. Voorafgaand aan een door de KNGU georganiseerde bijeenkomst voor ouders van turnsters van
[naam vereniging] op 23 januari 2012 over de zorgen rond (en ter verbetering van) de
trainingssituatie heeft een gesprek tussen een afvaardiging van [naam vereniging] en de KNGU
plaatsgevonden. Daarin heeft de KNGU tegen het bestuur van [naam vereniging] onder meer gezegd
dat de KNGU [naam vereniging] geen namen zal geven van turnsters/ouders die klachten hebben
geuit.

2.10. In een artikel in de [krant] van [datum] is een interview met [gedaagde sub 2] gepubliceerd
waarin [gedaagde sub 2] zich als volgt over [eiser] heeft uitgelaten:
“[eiser] is technisch de beste trainer van Nederland. Zijn problemen liggen op het communicatieve en
pedagogische vlak, in combinatie met zijn harde trainingsmethode. Maar hij is ronder geworden, niet
hoekig meer. Dat maakt het lastig maatregelen tegen hem te nemen. Bijkomend probleem is dat hij in
dienst is van een club [[naam vereniging], [woonplaats]]. (…)
Uiteindelijk is de bond verantwoordelijk. Schaamt u zich als voorzitter voor de misstanden?
Ik vind het ontzettend vervelend. Het is topsport en daar horen wetten bij. Dat je mensen hard kunt
aanpakken. Maar bij alles hoort ook de wet van balans. Als die uit evenwicht is, zie ik liever minder
goede prestaties, maar wel een veilige trainingsomgeving. We zijn erop gebrand daar serieus werk
van te maken.
U heeft oud-turnsters excuses gemaakt. Worden er nog maatregelen tegen trainers genomen?
Zou kunnen, maar we zitten nog in de inventarisatiefase. Sommige turnsters verlangen harde
maatregelen. Ik heb ze gezegd dat onze polsstok eindig is.(…) het is onze intentie er iets aan te doen,
maar als de instrumenten ontbreken is dat een gegeven. (…)”

2.11. Bij brief van 28 maart 2012 heeft [gedaagde sub 2] namens de KNGU als volgt aan [eiser]
bericht:
“De publikaties in [tijdschrift] afgelopen najaar van een aantal ex-topturnsters en hun ouders hebben
blootgelegd, dat in onze turnwereld tot op de dag van vandaag helaas nog niet altijd sprake is van
een veilig trainings- en wedstrijdklimaat.
Zelf hebben wij als KNGU-bestuur nadien enkele tientallen gesprekken gevoerd, die grosso modo dit
beeld bevestigen. (…)
De door ons gevoerde gesprekken nemen veel tijd, en er staat ook nog een aantal op de rol. Ik
verwacht dat het KNGU-bestuur, in haar bestuursvergadering uiterlijk medio dit jaar definitieve
conclusies zal kunnen trekken over wat ons te doen staat binnen onze eigen verantwoordelijkheid.
In afwachting daarvan acht het KNGU-bestuur het niet passend om u nu in te zetten bij KNGU
activiteiten. Concreet betekent dit het vooralsnog niet begeleiden van turnsters tijdens KNGU-stages
dan wel internationale wedstrijden onder KNGU-vlag. Hetzelfde geldt voor uw rol/optreden in KNGUopleidingsprogramma’s (…). De verlenging van uw trainerslicentie houden wij om dezelfde reden
vooralsnog aan.
Dit besluit gaat per vandaag in (…).
Het spreekt voor zich, dat ik u snel opnieuw zal benaderen zodra het KNGU-bestuur toe is aan eerder
gemelde definitieve conclusies.”

2.12. Bij brieven van 18 mei en 13 juni 2012 heeft [bestuurder van vereniging] verklaringen van zeven
oud-turnsters die [eiser] als trainer hebben gehad, aan de KNGU gestuurd, die het in de artikelen in
[tijdschrift] geschetste beeld ontkrachten. Op 12 juni 2012 heeft [bestuurder van vereniging]
bovendien een verklaring van [turnster 4] aan de KNGU gestuurd waarin zij stelt (samengevat) dat
het onterecht is dat [eiser] voorlopig is geschorst, dat het terecht is dat er maatregelen worden
getroffen, dat zij nog steeds achter haar interview in [tijdschrift] staat – dat niet helemaal
overeenkomt met de interviews van de andere turnsters – maar niet bitter is en voorts: “Hij ([eiser],
vzr) heeft/had van mij een hele goede turnster gemaakt. Hierin heb ik nu ook profijt, in mijn leerweg
om zelf een turntrainster te worden”.

2.13. Op 13 juni 2012 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de heer [lid van vereniging] (erelid
van [naam vereniging]) en [bestuurder van KNGU] (bestuurder van de KNGU). In een gespreksnotitie
van [lid van vereniging] is hierover onder meer als volgt vastgelegd:
“(…)
Opbrengst
Gezamenlijk gedeeld standpunt dat alle voorlopige bestuurlijke maatregelen van 28 maart jl ten
nadele van [.] [eiser] op de kortst mogelijke termijn dienen te worden ingetrokken en dat [naam
vereniging] en trainer [.] [eiser] volledig gerehabiliteerd moeten worden.
(…)
Onderbouwing
Deze opbrengst is gebaseerd op de volgende bevindingen:
1. Het KNGU bestuur heeft niet de juiste onderzoeksmethode gekozen en de (…) KNGU voorzitter is in
een tunnelvisie beland
(…)
3. Pas na de [de vereniging] brief van gisteren gericht aan alle bondsbestuursleden (…) heeft [.]
[bestuurder van KNGU] de overige 10 statements bij de KNGU voorzitter ter lezing opgevraagd. De
KNGU voorzitter houdt informatie tegen de borst.
4. De brief van 28 maart jl. was bedoeld als waarschuwing zonder praktische gevolgen. De effecten
van deze brief op de bedrijfsvoering binnen [naam vereniging] zijn volledig onderschat.
5. De KNGU voorzitter is tegen het uitdrukkelijke advies in van [.] [bestuurder van KNGU] (en directeur
KNGU [.] [directeur KNGU]) toch samen met de heer [een betrokkene] onaangekondigd en ongevraagd
de topsporttraining van [naam vereniging] binnengelopen, teneinde de turnsters te bevragen.
Hiermee wordt het domein van de trainer/coach respectloos betreden. Dit had nooit mogen gebeuren.
(…)
7. [.] [eiser] (“goede vent” en “toptrainer”) heeft de KNGU hard nodig in de volgende Olympische cycli
(in combinatie met trainerschap bij [naam vereniging]). Daarbij helpt het als hij zijn communicatieve
vaardigheden versterkt.
(…)
Afspraak
A. [.] [bestuurder van KNGU] zal dit gesprek terugkoppelen op KNGU voorzitter en actie ondernemen
teneinde de gespreksopbrengst te effectueren.
(…)”

2.14. In haar persbericht van 16 juni 2012 heeft de KNGU het “tienpuntenplan voor veilig sportklimaat”
aangekondigd. In het bericht is verwezen naar incidenten in de relatie tussen coaches en sporters
waarvoor het bestuur van de KNGU excuses heeft uitgesproken richting de betrokkenen en aanzet
heeft gegeven tot verbetering. Vermeld is voorts ““(…) We willen ongewenst gedrag van coaches ten
aanzien van de, over het algemeen jonge sporters, waaronder fysieke en geestelijke mishandeling, nu

en in de toekomst voorkomen en gewenst gedrag stimuleren”, aldus voorzitter [.] [gedaagde sub 2].”
Ten slotte is in het persbericht opgenomen dat de KNGU naar aanleiding van de gemelde incidenten
uitgebreid onderzoek heeft gedaan en dat dit onderzoek eind augustus wordt afgerond, waarna de
bevindingen en conclusies bekend worden gemaakt.

2.15. Op 4 juli 2012 heeft de heer [.] [directeur KNGU], directeur van de KNGU, mondeling aan
[bestuurder van vereniging] laten weten dat tijdens de bondsvergadering van 28 juni 2012 was
besloten om de aan [eiser] opgelegde sancties in te trekken en zijn trainerslicentie te verlengen.
2.16. In een persconferentie op 5 juli 2012 heeft [naam vereniging] uitvoerig bericht volledig achter
[eiser] te staan. Bij brief van 20 juli 2012 heeft de advocaat van [naam vereniging] de KNGU
aansprakelijk gesteld voor de door haar geleden en nog te lijden schade als gevolg van de door de
KNGU en/of [gedaagde sub 2] gekozen aanpak in de zaken die spelen rond [eiser], in het bijzonder de
telkens kwetsende oordelen en ongemotiveerde uitlatingen van [gedaagde sub 2] in de media zonder
eerst zorgvuldig onderzoek te doen door toepassing van het beginsel van hoor en wederhoor. [naam
vereniging] heeft er bij de KNGU ten slotte op aangedrongen om de aan [eiser] opgelegde sancties in
te trekken.
2.17. Bij brief van 28 augustus 2012 aan de KNGU (ter attentie van [gedaagde sub 2]) heeft mr.
Brantjes geconstateerd dat de KNGU zich sinds de publicatie in [tijdschrift] diverse keren negatief
heeft uitgelaten over [eiser] in verschillende media terwijl het onderzoek naar de beweerde
misstanden nog liep en bovendien telefonisch aan de voorzitter van [naam vereniging] was toegezegd
dat de KNGU zich niet in de media zou uitlaten over het onderzoek. Mr. Brantjes verzoekt de KNGU zich
in het vervolg te onthouden van het doen van uitlatingen aan derden betreffende het lopende
onderzoek, om [eiser] in het kader van het onderzoek te horen en om inzage in de
onderzoeksresultaten. De KNGU is verzocht binnen tien dagen aan [eiser] te laten weten wanneer de
KNGU verwacht het onderzoek te zullen afronden en of het besluit van 28 maart 2012 op basis
waarvan [eiser] geen KNGU-activiteiten meer mocht verrichten nog van toepassing is.

2.18. Op 31 augustus 2012 is een persbericht verschenen waarin de KNGU wederom verwijst naar de
publicaties in [tijdschrift] en onder meer als volgt bericht:
“(…) Het bestuur van de KNGU heeft op 18 januari jl. haar excuses aangeboden, omdat het niet gelukt
is om ontsporingen als deze eerder en scherper te onderkennen en tegen te gaan. Deze excuses
waren en zijn voor allen die in welke mate dan ook de nadelige gevolgen van negatieve coaching
hebben ondervonden. De bevindingen en conclusies van het inventariserend onderzoek zijn
vastgelegd in een notitie.
Inventarisatie incidenten afgerond
De KNGU zal geen actie ondernemen in de richting van coaches die zijn genoemd in de artikelen in het
tijdschrift [tijdschrift]. Voorzitter [.] [gedaagde sub 2]: “Het is onmogelijk gebleken na al die jaren
juridisch onweerlegbaar vast te stellen wat gebeurd is. Daarbij is in veel gevallen ook sprake van
verjaring. We hebben ons erop gericht beleid te ontwikkelen dat herhaling voorkomt. Ik vind dat al
degenen die wél naar buiten getreden zijn er trots op mogen zijn dat dankzij hun moed nu allereerst
een flink stuk bewustwording op gang is gebracht. Ik ben hen daar erkentelijk voor. Dit mag nooit
meer gebeuren.
(…)”
Eveneens op 31 augustus 2012 heeft de KNGU een notitie gepubliceerd waarin de
onderzoeksresultaten zijn vastgelegd. Daarin is opgenomen dat naar aanleiding van de artikelen in
[tijdschrift] onderzoek door de KNGU is gedaan op basis van hoor en wederhoor, dat naar de mening
van de KNGU heel veel van wat is aangedragen op waarheid berust en dat beleid is gevormd “om de
kans op herhaling zo klein mogelijk te maken”. De KNGU heeft nogmaals oprechte verontschuldigingen
gemaakt voor het feit dat zij het gebeurde niet heeft weten te voorkomen en heeft daarbij vermeld:
“Een machteloos gevoel ligt ook aan onze kant, waar het gaat om zaken die veelal jaren terug

hebben gespeeld, en/of waarbij vaak het woord van de een staat tegenover het woord van de ander
zonder dat sprake is van sluitend en aantoonbaar bewijs.”

2.19. In een persbericht van 31 augustus 2012 heeft [naam vereniging] zich gedistantieerd van de
notitie van de KNGU en de door de KNGU gehanteerde onderzoeksmethode die aan de notitie ten
grondslag ligt. [naam vereniging] verwijst onder meer naar een vonnis van de voorzieningenrechter
van de rechtbank Zutphen van 23 augustus 2012 in een kort geding dat aanhangig was gemaakt door
voormalig turncoach [A] tegen de KNGU waarin werd overwogen dat “Ter zitting is gebleken dat
hetgeen aanvankelijk is aangeduid als een onderzoek met hoor en wederhoor gezien moet worden
als een in de periode september 2001 tot en met juni 2012 plaatsgevonden hebbende rondgang door
voorzitter [gedaagde sub 2] langs direct betrokkenen zoals turnsters, ouders en trainers”.

2.20. Op 31 augustus 2012 is in de [krant] een artikel verschenen waarin onder meer als volgt is
bericht:
“De (…) (KNGU) verplicht de trainers van de aangesloten verenigingen zich te conformeren aan de NL
Coach Beroepscode. (…)
De KNGU heeft dit besloten naar aanleiding van publicaties in het tijdschrift [tijdschrift], waarbij de extopturnsters [de turnsters] hard uithaalden naar hun trainers. Ze beschuldigden coach [.] [eiser]
onder meer van mentale en lichamelijke mishandeling. Het bestuur van de KNGU bood al eerder
excuses aan, maar zal geen actie ondernemen in de richting van de coaches die in de artikelen zijn
genoemd. (…)”

2.21. Op 7 oktober 2012 heeft [eiser] bericht van de KNGU gekregen dat zijn trainerslicentie is
verlengd.
2.22. Begin 2013 is in het KNGU-blad [tijdschrift]t.nl (jaargang 1, nummer 1) een interview met
[gedaagde sub 2] gepubliceerd waarin [gedaagde sub 2] wederom verwijst naar de “schokkende
ontboezemingen van [de turnsters] en hun ouders”. In hetzelfde blad is een interview met
projectcoördinator [projectcoördinator KNGU] van de KNGU geplaatst die eveneens verwijst naar de
artikelen in [tijdschrift] en hoe de vier eerder genoemde turnsters uit de doeken doen hoe zij zich als
pupil door hun coaches [.] [coach a] en [.] [eiser] geïntimideerd voelden. [projectcoördinator KNGU]
heeft daarover opgemerkt: “Als KNGU realiseerden we ons dat het niet voldoende was excuses te
maken richting de betrokken turnsters (…)”
2.23. Bij brief van 8 januari 2013 aan de KNGU heeft mr. Brantjes geconstateerd dat de KNGU zich,
ondanks de in januari 2012 afgesproken radiostilte, wederom diverse keren negatief over [eiser] had
uitgelaten en dat daaruit is op te maken dat de KNGU de in [tijdschrift] gedane mededelingen over
[eiser] kennelijk voor waar aanneemt. [eiser] heeft de KNGU voorgesteld in overleg tot een regeling te
komen, behelzende (samengevat) dat de KNGU en [gedaagde sub 2] zich op straffe van een boete
zullen onthouden van het doen van negatieve uitlatingen over [eiser], de KNGU de als gevolg van
haar handelwijze door [eiser] geleden schade aan hem vergoedt en een persbericht doet uitgaan
waarin [eiser] wordt gerehabiliteerd.
2.24. Op het voorstel in de brief van 8 januari 2013 is de KNGU niet ingegaan.
3. Het geschil

3.1. [eiser] vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
I. de KNGU c.s. hoofdelijk met onmiddellijke ingang te verbieden zich op welke wijze dan ook zowel
onder eigen naam als onder een andere naam op onjuiste en/of negatieve wijze uit te laten over
[eiser], zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,-- per overtreding van dit

verbod voor iedere dag of gedeelte daarvan, gedurende welke de KNGU c.s. niet aan deze
veroordeling voldoet;
II. De KNGU c.s. hoofdelijk te gebieden om binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis een
rectificatie te (doen) plaatsen en geplaatst te houden op de homepage van de website van de KNGU,
in het KNGU-tijdschrift “[tijdschrift 2]”, en het tijdschrift “[tijdschrift 2]SPORT.NL”, alsmede een
rectificatie te (doen) plaatsen via het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), met de navolgende
inhoud, althans met zodanige inhoud als de voorzieningenrechter in goede justitie zal bepalen:
RECTIFICATIE MET BETREKKING TOT [eiser]
De voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Nederland, locatie Zutphen, heeft geoordeeld dat de
door de KNGU en [.] [gedaagde sub 2] (voorzitter KNGU) gedane uitlatingen en beschuldigingen
jegens [eiser] naar zijn / haar voorlopig oordeel onrechtmatig zijn. Ten onrechte hebben de KNGU en
[.] [gedaagde sub 2] zich in de periode van januari 2012 tot en met heden in diverse media,
waaronder NOS en [krant] Handelsblad, feitelijk onjuist en negatief over [.] [eiser] uitgelaten naar
aanleiding van twee artikelen in het tijdschrift “[tijdschrift]”. Ten onrechte suggereerden de KNGU en
[gedaagde sub 2] met deze uitlatingen en beschuldigingen dat [eiser] zich schuldig zou hebben
gemaakt aan hetgeen hem in voornoemde artikelen in “[tijdschrift]” was verweten. Deze
beschuldigende suggestie vindt geen steun in het materiaal waar de KNGU en [gedaagde sub 2] hun
mededelingen op baseerden. De KNGU en [gedaagde sub 2] hebben deze suggestie ook niet met
ander feitenmateriaal kunnen staven. De voorzieningenrechter heeft de KNGU en [gedaagde sub 2]
veroordeeld tot het plaatsen van deze rectificatie.
Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie en [.] [gedaagde sub 2]
zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,-- per overtreding van dit verbod voor
iedere dag of gedeelte daarvan, gedurende welke de KNGU c.s. niet aan deze veroordeling voldoet;
III. de KNGU c.s. hoofdelijk te veroordelen om binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis
aan [eiser] te betalen een voorschot op betaling van de aan [eiser] verschuldigde vergoeding ter zake
de door [eiser] als gevolg van het onrechtmatig handelen van de KNGU c.s. geleden materiële en
immateriële schade, thans begroot op € 20.000,--;
IV. de KNGU c.s. hoofdelijk te veroordelen in de kosten van deze procedure.

3.2. [eiser] legt aan zijn vorderingen ten grondslag dat de KNGU en [gedaagde sub 2] zich – ook
recentelijk nog – meerdere malen negatief over hem hebben uitgelaten in de media naar aanleiding
van de twee publicaties in [tijdschrift], terwijl het onderzoek dat de KNGU naar de vermeende
misdragingen deed, nog niet was afgerond. [eiser] werd aldus bij voorbaat beschuldigd, in een kwaad
daglicht gesteld en geconfronteerd met maatregelen van de KNGU. Door die maatregelen kon [eiser]
na 28 maart 2012 een deel van zijn werkzaamheden niet meer verrichten waardoor hij inkomsten is
misgelopen.
[eiser] stelt ook minder inkomsten te hebben door de aantasting in zijn eer en goede naam. De
berichtgeving door de KNGU is niet te rechtvaardigen. Daarbij is van belang dat de KNGU op
ondeugdelijke wijze onderzoek heeft gedaan, aldus [eiser].
[eiser] stelt dat zowel de KNGU, als [gedaagde sub 2] persoonlijk, zich onrechtmatig jegens hem heeft
gedragen en wanprestatie heeft gepleegd door de afspraak van radiostilte te schenden. [eiser] stelt
de KNGU c.s. op grond daarvan aansprakelijk voor de door hem geleden schade. Spoedige
veroordeling om zich van verdere negatieve uitlatingen te onthouden en tot rectificatie zijn nodig om
verdere reputatieschade te voorkomen, aldus [eiser].

3.3. De KNGU c.s. stelt allereerst dat [eiser] in zijn vorderingen tegen [gedaagde sub 2] in persoon
niet-ontvankelijk dient te worden verklaard omdat [gedaagde sub 2] heeft gehandeld in zijn
hoedanigheid van voorzitter van de KNGU en zijn uitlatingen dus aan de KNGU dienen te worden
toegerekend.

De KNGU c.s. voert voorts ten verwere aan dat de artikelen in [tijdschrift] voor haar aanleiding waren
om een onderzoek te starten. Zij stelt daartoe talrijke gesprekken te hebben gevoerd met
(oud)turnsters, ouders, begeleiders en bestuursleden van verenigingen. In het kader van hoor en
wederhoor stelt zij ook tenminste drie gesprekken te hebben gehad met [eiser]. Het onderzoek heeft
geleid tot de notitie van 31 augustus 2012, waarvan de conclusies gebruikt worden bij een verder te
ontwikkelen plan van aanpak voor een veilig(er) sportklimaat. De namen van coaches ([eiser]) komen
in deze notitie niet voor, aldus de KNGU. De KNGU c.s. betwist overigens dat zij met [eiser] afspraken
heeft gemaakt over de zogenoemde radiostilte.
De KNGU stelt dat het haar verantwoordelijkheid is om misstanden zoals beschreven in [tijdschrift]
voor de toekomst uit te sluiten. Uit het onderzoek is gebleken dat in royale mate steun is te vinden
voor de signalen die in [tijdschrift] zijn uitgezonden, aldus de KNGU. In dat kader wijst de KNGU nog
op een artikel in de [krant] over turncoach [coach a], een pas verschenen boek van twee oudturnsters [twee oud-turnsters] en een artikel in [tijdschrift] van [datum].
Van publicaties zoals in de [krant] van [datum] en het [krant] van [datum] kan volgens de KNGU niet
worden gezegd dat deze onrechtmatig jegens [eiser] zijn, terwijl bovendien het spoedeisend belang
ontbreekt. De notitie van 31 augustus 2012 is evenmin bezwaarlijk voor [eiser] omdat daar slechts
bevindingen en conclusies in staan zonder deze aan personen te relateren. Voor de publicaties in
[tijdschrift]t.nl geldt dat deze in belangrijke mate zijn gericht op de toekomst en nauwelijks op het
verleden, aldus de KNGU.
De in de brief van 28 maart 2012 getroffen maatregel heeft volgens de KNGU slechts beperkte
consequenties voor [eiser] gehad omdat hij maar enkele dagdelen werkzaamheden voor de KNGU
verrichtte en zijn hoofdwerkzaamheden als coach bij [naam vereniging] kon voortzetten.
Het gevorderde staat volgens de KNGU op gespannen voet met het recht op vrijheid van
meningsuiting. De vordering tot rectificatie dient te worden afgewezen omdat deze een feitelijke en
juridische grondslag mist, vaag is en tot de verkeerde partij – want niet tot [tijdschrift] Magazine B.V. –
is gericht. Nu geen sprake is van onrechtmatig handelen, dient de vordering tot (een voorschot op)
schadevergoeding eveneens te worden afgewezen, aldus de KNGU c.s.

4. De beoordeling
4.1. Allereerst dient te worden beoordeeld of [eiser] ontvankelijk is in zijn tegen [gedaagde sub 2] in
persoon gerichte vorderingen. [eiser] stelt dat [gedaagde sub 2] zich persoonlijk onrechtmatig heeft
gedragen jegens hem en dat hij dus ook persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld. De KNGU c.s.
heeft hierover aangevoerd dat [gedaagde sub 2] in deze kwestie slechts is opgetreden in zijn
hoedanigheid van voorzitter van de KNGU en dat de door [gedaagde sub 2] gedane uitlatingen dan
ook zijn aan te merken als uitlatingen van de KNGU. De KNGU heeft ter zitting bovendien gesteld dat
[gedaagde sub 2] geen eigen – van de KNGU afwijkende – koers heeft gevaren. [eiser] heeft
vervolgens onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het optreden van [gedaagde sub 2], los van zijn
voorzitterschap van de KNGU, jegens hem onrechtmatig is. [eiser] zal dan ook niet-ontvankelijk
worden verklaard in zijn vordering voor zover die is gericht tegen [gedaagde sub 2] in persoon.

4.2. Bij de beoordeling van de vraag of de KNGU onrechtmatig heeft gehandeld, is uitgangspunt dat
het gevorderde onder I en II een beperking vormt op het grondrecht van vrijheid van meningsuiting
van de KNGU op grond van artikel 10 lid 1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
toekomt. Dit recht kan volgens het tweede lid van dat artikel slechts worden beperkt indien deze
beperking bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is, bijvoorbeeld ter
bescherming van de goede naam of de rechten van anderen. Van een beperking die bij de wet is
voorzien, is sprake wanneer de uitlatingen onrechtmatig zijn in de zin van artikel 6:162 van het
Burgerlijk Wetboek. Bij de beantwoording van de vraag of dit zich hier voordoet staan twee
fundamentele rechten tegenover elkaar: aan de ene kant het recht van [eiser] op bescherming van
zijn eer en goede naam en aan de andere kant het recht van de KNGU op vrijheid van meningsuiting.
Het antwoord op de vraag welk van deze rechten in het onderhavige geval zwaarder weegt, moet

worden gevonden door afweging van alle ter zake dienende omstandigheden van het geval (HR 18
januari 2008, NJ 2008, 274). Bij de vraag of een uitlating in strijd is met de in het maatschappelijk
verkeer betamelijke zorgvuldigheid staan in beginsel twee maatschappelijke belangen tegenover
elkaar: aan de ene kant het belang dat individuele burgers niet door publicaties of uitlatingen in de
pers worden blootgesteld aan lichtvaardige verdachtmakingen, aan de andere kant het belang dat
misstanden die de samenleving raken niet door gebrek aan bekendheid bij het grote publiek kunnen
blijven voortbestaan (HR 24 juni 1983, NJ 1984, 801).

4.3.1. De KNGU heeft aangevoerd dat uitlatingen zoals die onder meer naar voren komen in de
artikelen in de [krant] van [datum], de [krant] van [datum] en haar notitie van 31 augustus 2012 wat
inhoud betreft niet onrechtmatig jegens [eiser] zijn omdat daaruit geen bezwaarlijke informatie over
[eiser] blijkt. De KNGU wordt in dit standpunt niet gevolgd.
Geconstateerd wordt dat de KNGU keer op keer heeft verwezen naar de artikelen in [tijdschrift], en
daarbij – zowel voor als na afronding van haar “onderzoek” – heeft geconcludeerd dat sprake is van
wantoestanden in de Nederlandse turnwereld, dat zij daarvoor haar welgemeende excuses aan de
betrokkenen aanbiedt terwijl zij in dat verband (ook) de naam van [eiser] keer op keer heeft
genoemd.
Zo blijkt uit het artikel in de [krant] van [datum] dat [gedaagde sub 2] namens de KNGU heeft
verklaard dat er sprake is geweest van faliekant verkeerde gedragingen en dat diepe excuses
passen. Het artikel in de [krant] van [datum] behelst een interview met [gedaagde sub 2] – ook weer
naar aanleiding van het artikel in [tijdschrift] – waarin [gedaagde sub 2] verklaart dat [eiser]
problemen heeft op het communicatieve en pedagogische vlak, gecombineerd met zijn harde
trainingsmethode, en dat het lastig is om maatregelen tegen hem te nemen. Ook in de in het begin
van 2013 in het KNGU-blad [tijdschrift]t.nl gepubliceerde interviews met [gedaagde sub 2] en
[projectcoördinator KNGU] (in dienst van de KNGU) is wederom verwezen naar de artikelen in
[tijdschrift]. Bij het interview van [projectcoördinator KNGU] is vermeld dat de turnsters zich
geïntimideerd voelden door [eiser] waarbij [projectcoördinator KNGU] heeft opgemerkt dat de KNGU
zich realiseerde dat het niet voldoende was excuses te maken richting de betrokken turnsters.

4.3.2. De wijze waarop de KNGU zich heeft uitgelaten naar aanleiding van de artikelen in [tijdschrift]
en de onmiddellijk door de KNGU gemaakte excuses wekken ten onrechte de suggestie dat de KNGU
na onderzoek heeft geconcludeerd dat sprake is van wantoestanden en misdragingen door onder
meer [eiser]. [eiser], zijn raadsman en [naam vereniging] hebben de KNGU aandacht gevraagd voor
de belangen van [eiser] (en [naam vereniging]), maar vergeefs. Ook het persbericht van de KNGU van
31 augustus 2012 is suggestief nu daarin enerzijds wordt vermeld dat het onderzoek niet heeft geleid
tot bewijs van het geschetste beeld en anderzijds wordt gesteld dat dit nooit meer mag gebeuren en
dat de KNGU oprechte excuses maakt voor het feit dat zij het gebeurde niet heeft weten te
voorkomen.

4.3.3. Dit alles klemt te meer omdat het onderzoek waar de KNGU naar verwijst niet naar behoren is
uitgevoerd. [gedaagde sub 2] heeft, zo blijkt uit zijn uitlatingen, de grieven van de betrokkenen
onmiddellijk voor waar aangenomen en niet is gebleken dat gedegen onderzoek is gedaan naar de rol
van [eiser] daarin, terwijl dat wel op de weg van de KNGU lag. Dat de KNGU ook maar iets heeft
gedaan met de door [eiser] en [naam vereniging] gestuurde verslagen van bevindingen van andere
turnsters dan de in [tijdschrift] genoemde, is gesteld noch gebleken.
Zoals ook uit het vonnis van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 23 augustus 2012 blijkt,
heeft [gedaagde sub 2] slechts een “rondgang” gedaan bij (enkele maar niet alle) direct betrokkenen.
Dit heeft niet geleid tot een onderzoeksrapport waarin namen zijn genoemd of op personen gerichte
conclusies.
Dit brengt met zich dat de uitlatingen van de KNGU over wantoestanden in de Nederlandse turnwereld
voor zover die uitlatingen in verband met [eiser] gebracht zijn, vooralsnog niet waargemaakt zijn en
evenmin op goede gronden voor waar kunnen worden gehouden

4.4. De stelling van de KNGU dat [eiser] zijn pijlen op [tijdschrift] Magazine B.V. of de turnsters had
moeten richten, wordt evenmin gevolgd. De voorzieningenrechter stelt voorop dat de KNGU niet
verantwoordelijk is voor de publicatie van de artikelen in [tijdschrift], maar de KNGU is wél
verantwoordelijk voor uitlatingen die [gedaagde sub 2] naar aanleiding van (en verwijzend naar) de in
die artikelen genoemde misstanden heeft gedaan.
[gedaagde sub 2] heeft de uitlatingen gedaan in onder meer de [krant] en de [krant], beide
dagbladen met een groot publiek bereik. De KNGU had er – wat ook zij van de al dan niet afgesproken
radiostilte – op bedacht moeten zijn dat de artikelen in [tijdschrift] door haar uitlatingen daarover tot
(nog meer) aandacht in de media zou leiden en dit (nog verdere) consequenties zou hebben voor de
reputatie van [eiser]. Ook op de website van de KNGU, [website] is onder het kopje reactie KNGU na
kort geding melding gemaakt van dit kort geding tegen [eiser] waarbij is opgenomen dat het bestuur
van de KNGU excuses heeft aangeboden omdat zij dit “grensoverschrijdend gedrag van enkele
trainers” niet heeft kunnen voorkomen. Dat de handelwijze van de KNGU jegens [eiser] onrechtmatig
is, is op grond van het voorgaande voldoende aannemelijk. Gelet op de omstandigheid dat de KNGU
ook nog recentelijk bedoelde uitlatingen heeft gedaan, volgt de voorzieningenrechter de KNGU niet in
haar standpunt dat [eiser] door het tijdsverloop sinds de publicaties in de [krant] en de [krant] in
januari 2012 geen belang heeft bij zijn vorderingen. Over de stelling dat de KNGU niet voornemens is
om zich in negatieve zin over [eiser] uit te laten is enige twijfel mogelijk. De voorzieningenrechter
verwijst daartoe naar een opmerking van [gedaagde sub 2] ter zitting dat er meerdere turnsters
vertrokken zijn bij [naam vereniging] en dat er wel degelijk iets aan de hand is, zonder dat [gedaagde
sub 2] deze observatie abstraheerde van [eiser], die immers trainer is van [naam vereniging].

4.5. In het kader van de belangenafweging dient in aanmerking te worden genomen dat het
vanzelfsprekend is dat de KNGU, indien er signalen zijn dat mogelijk sprake is van wantoestanden,
daar op deugdelijke wijze onderzoek naar doet en maatregelen treft om die tegen te gaan. Hoewel
het de KNGU in beginsel vrij staat te bepalen op welke wijze zij in dat geval een en ander onder de
aandacht van betrokkenen en het publiek brengt, mag van haar worden verwacht dat zij zorgvuldig
en proportioneel handelt. Gelet op de inhoud en de veelheid van uitlatingen heeft de KNGU dat laatste
in de richting van [eiser] onvoldoende zorgvuldig gedaan.
4.6. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat het recht van [eiser] op bescherming van zijn eer en
goede naam in dit geschil zwaarder weegt dan het recht van de KNGU om zich op haar manier te
uiten. De KNGU heeft onrechtmatig gehandeld jegens [eiser] door zich uit te laten over het bestaan
van misstanden in Nederlandse turnwereld en zonder deugdelijk onderzoek in dat verband de naam
van [eiser] te noemen. Een beperking op de vrijheid van meningsuiting is dan ook gerechtvaardigd,
zodat het onder I gevorderde toewijsbaar is.
4.7. In het voorgaande ziet de voorzieningenrechter eveneens aanleiding voor toewijzing van de
vordering tot rectificatie met dien verstande dat de tekst van de rectificatie op na te melden wijze zal
worden aangepast en publicatie ervan in het KNGU-tijdschrift “[tijdschrift 2]”, het tijdschrift “[tijdschrift
2]SPORT.NL”, alsmede plaatsing gedurende twee maanden op de homepage van de website van de
KNGU “[website]” voldoende wordt geacht.
4.8. Aan de te verbeuren dwangsommen zullen maxima worden verbonden. Dit laat uiteraard onverlet,
dat bij voortgaande overtreding van dit vonnis hernieuwde oplegging van dwangsommen kan worden
gevorderd. Het bedrag van zowel de dwangsommen als de maxima staat in een redelijke verhouding
tot de zwaarte van de geschonden belangen en de beoogde prikkelende werking van de
dwangsomoplegging.
4.9. Met betrekking tot een voorziening in kort geding, bestaande in veroordeling tot betaling van een
geldsom, is terughoudendheid op zijn plaats. De rechter zal daarbij niet alleen hebben te

onderzoeken of het bestaan van een vordering van de eiser op de gedaagde voldoende aannemelijk
is, maar ook of daarnaast sprake is van feiten en omstandigheden die meebrengen dat uit hoofde van
onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening is vereist, terwijl de rechter in de afweging van de
belangen van partijen mede zal hebben te betrekken de vraag naar - kort gezegd - het risico van
onmogelijkheid van terugbetaling, welk risico kan bijdragen tot weigering van de voorziening.
4.10. Aan het gevorderde voorschot op schadevergoeding heeft [eiser] ten grondslag gelegd dat hij
schade heeft geleden doordat hij door het handelen van de KNGU inkomsten is misgelopen en doordat
zijn goede eer en naam zijn aangetast. De KNGU heeft gesteld dat het werk van [eiser] dat hij voor de
KNGU verricht maar een klein deel van zijn werkzaamheden omvat. [eiser] heeft de schade verder niet
onderbouwd. Mede gelet op de in kort geding te betrachten terughoudendheid zal de vordering om
een voorschot op de schadevergoeding daarom worden afgewezen. [eiser] kan in een eventuele
bodemprocedure een schadevergoeding de KNGU vorderen.

4.11. De KNGU zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden
veroordeeld. De kosten aan de zijde van [eiser] worden begroot op:
- dagvaarding € 92,82
- griffierecht 274,00
- salaris advocaat 816,00
Totaal € 1.182,82

5. De beslissing
De voorzieningenrechter

5.1. verklaart [eiser] niet-ontvankelijk in zijn vorderingen voor zover deze zijn gericht tegen
[gedaagde sub 2];
5.2. verbiedt de KNGU om zich na betekening van dit vonnis op welke wijze dan ook, op onjuiste,
suggestieve en/of negatieve wijze uit te laten over [eiser];
5.3. veroordeelt de KNGU om aan [eiser] een dwangsom te betalen van € 5.000,00 voor iedere keer
dat zij niet aan de in 5.2 uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van € 50.000,00 is
bereikt;

5.4. gebiedt de KNGU om binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis een rectificatie te
(doen) plaatsen en gedurende twee maanden geplaatst te houden op de homepage van haar
website [website], alsmede publicatie in de eerst mogelijke nummers van de tijdschriften “[tijdschrift
2]”, en “[tijdschrift 2]SPORT.NL”, met de navolgende inhoud:
RECTIFICATIE MET BETREKKING TOT [eiser]
De voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Nederland, locatie Zutphen, heeft geoordeeld dat de
door de KNGU gedane uitlatingen en beschuldigingen jegens [eiser] naar haar voorlopig oordeel
onrechtmatig zijn. Ten onrechte heeft de KNGU zich in de periode van januari 2012 tot en met heden in
diverse media feitelijk onjuist en negatief over [.] [eiser] uitgelaten naar aanleiding van twee artikelen
in het tijdschrift “[tijdschrift]”. Ten onrechte suggereerde de KNGU met deze uitlatingen en
beschuldigingen dat [eiser] zich schuldig zou hebben gemaakt aan hetgeen hem in voornoemde
artikelen in “[tijdschrift]” was verweten. De KNGU heeft deze suggestie niet met deugdelijk
feitenmateriaal kunnen staven. De voorzieningenrechter heeft de KNGU veroordeeld tot het plaatsen
van deze rectificatie.
Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie;

5.5. veroordeelt de KNGU om aan [eiser] een dwangsom te betalen van € 5.000,00 voor iedere dag, of
gedeelte daarvan, dat zij niet aan de in 5.4 uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum
van € 50.000,00 is bereikt;
5.6. veroordeelt de KNGU in de proceskosten, aan de zijde van [eiser] tot op heden begroot op €
1.182,82;

5.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
5.8. wijst het meer of anders gevorderde af.
Dit vonnis is gewezen door mr. S.A.M. Vrendenbarg-Elsbeek en in het openbaar uitgesproken op 26
maart 2013.
jo/vr
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VONNIS in kort geding in de zaak van:

1. L.,
wonende te Arnhem,
2. W.,
wonende te Arnhem,
beiden in hun hoedanigheid van wettelijk
vertegenwoordiger van ‘de minderjarige’,
eisers,
advocaat mr.drs. C. Hellingman,

- tegen -

1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE SCHAATSENRIJDERS BOND,
gevestigd te Amersfoort,
2. de stichting
STICHTING ANTI DOPING AUTORITEIT NEDERLAND,

gevestigd te Capelle aan den IJssel,
gedaagden,
advocaat gedaagde sub 1: mr. M. van Dijk,
advocaat gedaagde sub 2: mrs. A.C.M. Alkema en M. Bakker.

Eisers worden hierna als zodanig aangeduid en ieder afzonderlijk als respectievelijk
“L” en “W”. Gedaagden worden hierna als zodanig aangeduid en ieder afzonderlijk als res-pectievelijk
“de KNSB” en “de Dopingautoriteit”.

1 Het verloop van het geding

De voorzieningenrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken:
- dagvaarding d.d. 19 mei 2009;
- pleitnotities en producties van mr. Hellingman;
- pleitnotities en producties van mr. Van Dijk;
- pleitnotities en producties van mrs. Alkema en Bakker.

De raadslieden van partijen hebben de respectieve standpunten toegelicht ter zitting van 27 mei
2009.

2 De vaststaande feiten
In dit kort geding wordt van de volgende vaststaande feiten uitgegaan.

2.1.1
Eisers zijn de ouders van de minderjarige, geboren op (…). Eisers, die niet gehuwd zijn met elkaar,
oefenen gezamenlijk het ouderlijk gezag uit over de minderjarige.

2.1.2
De kantonrechter heeft eisers toestemming verleend om deze procedure te voeren.

2.2
De minderjarige heeft voor het jaar 2008/2009 een licentie van de KNSB gekregen.
Op het licentiepasje staat vermeld (voor zover hier relevant):
Y.C. In Beweging
Categorie: Junior
Wedstrijdnr: DV17376
Licentienr: 10020003
Discipline: LB ST MA

Op de achterzijde van het pasje staat vermeld:
“De houder van deze licentie is onderworpen aan de reglementen en instructies van de KNSB. De
licen-tie verliest haar geldigheid bij deelneming aan wedstrijd, die zijn georganiseerd door een niet
aangeslo-ten vereniging. De licentie kan door de KNSB worden ingetrokken.”

2.3.1
Op 31 januari 2009 heeft de minderjarige deelgenomen aan het door de KNSB georganiseerde
Nederlands kampioenschap C-junioren all-round, waar hij op de tweede plaats eindigde. Na afloop
van het kampioenschap is de minderjarige door de heer [persoon 1], in zijn hoedanigheid van Doping
Controle Official (DCO) middels het Formulier Aanwijzing Dopingcontrole van de Dopingautoriteit
aangewezen voor een dopingcontrole.

2.3.2
Op het formulier aanwijzing dopingcontrole van de Dopingautoriteit staat - voorzover hier van belang het volgende:
“...
U bent geselecteerd voor een dopingcontrole en wordt verzocht zich vóór het op dit formulier
genoemde tijdstip in het dopingcontrolestation te melden met een geldig identiteitsbewijs.
Niet op tijd verschijnen, niet tekenen van formulieren, gebrek aan medewerking aan de
dopingcontrole-procedure en/of enige andere vorm van in gebreke blijven kan tuchtrechtelijke sancties
tot gevolg heb-ben.
U mag zich tijdens de dopingcontrole laten vergezellen door een begeleider.

Opdrachtgever Dopingautoriteit, Regl. KNSB (met pen ingevuld)
U wordt verwacht vóór Tijd 1805 (met pen ingevuld)
Dopingcontroledatum Datum 31 jan. 2009 (met pen ingevuld)

Sporter Voor- en achternaam de minderjarige (met pen ingevuld)
Deelnemersnummer 2e plaats Jun. C (met pen ingevuld)

door vader L (met pen ingevuld)
Identiteitsbewijs Rijbewijs (met pen ingevuld)
...”
Achter het identiteitsbewijs is getekend door L.
Het formulier is ondertekend door de minderjarige en de heer [persoon 1].

2.3.3
Na afloop van voornoemde dopingcontrole van de minderjarige is het formulier dopingcontro-le van de
Dopingautoriteit door de heer [persoon 1] opgemaakt. In dit formulier staat
(voor zover hier relevant):
“...

Identiteitsbewijs door vader L rijbewijs (met pen ingevuld)

Sporter is akkoord met de gevolgde procedure vakje ‘Ja’ aangekruist

Opmerkingen observatie DCO door: vader L
(met pen ingevuld en door L geparafeerd)

Het formulier is door de minderjarige, L en de heer [persoon 1] ondertekend.
Naast deze parafen staat:
“Door ondertekening van dit formulier verklaart u bekend te zijn met de informatie op de voor- en achterzijde van dit formulier, draagt u het eigendom van het urinemonster over aan de opdrachtgever en
geeft u toestemming voor het onderzoek van het urenmonster en het verwerken van uw gegevens in
het kader van deze dopingcontrole door de Dopingautoriteit; de door haar ingeschakelde laboratoria
en de sportorganisatie, zoals dat volgt uit het voor u geldende dopingreglement, tuchtrecht of
vergelijkbare regelingen en tekent u voor ontvangst van een kopie van dit formulier.”
...”

2.4
In de Statuten van de KNSB staat, voor zover hier van belang:
“…
LICENTIEHOUDERS
Artikel 6
1. de Bond kent als Licentiehouders
a. natuurlijke personen die lid zijn van een gewoon lid van de Bond en op grond van de door de
Bond aan hen verstrekt licentie gerechtigd zijn deel te nemen aan trainingen en wedstrijd,
georganiseerd door of namens de Bond;
b. natuurlijke personen die lid zijn van een gewoon lid van de Bond en op grond van de aan hen
door de Bond verstrekte technisch kader licentie gerechtigd zijn les te geven aan traniningsgroepen en licentiehouders van de Bond en gewone leden van de Bond.
…
TUCHTRECHTSPRAAK
Artikel 18
1. Aan de gewone leden en buitengewone leden, evenals de licentiehouders, kunnen straffen of maatregelen worden opgelegd wegens het niet, of niet behoorlijk, naleven van de statuten, reglementen
of bevoegd genomen besluiten van organen van de Bond en van de organisaties waarbij de Bond is
aangesloten, alsmede van gedragingen waardoor de belangen van de Bond of de schaats- en skatesport, in welke verschijningsvorm dan ook, worden geschaad.

2.5
In het Reglement op de Bondsrechtspraak staat, voor zover hier van belang:
“...
HOOFDSTUK I

ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1

Dit reglement verstaat onder Bond: de vereniging “Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond”;
(...); de vereniging, niet zijnde een gewest, of stichting aangesloten bij de Koninklijke Neder-landsche
Schaatsenrijders Bond; lid: lid van of aangesloten bij een bondslid; (...) begeleider: degene die als
trainer, coach, fysiotherapeut of onder welke andere benaming ook, de rijder tijdens
een wedstrijd begeleidt.

HOOFDSTUK II
Tuchtrechtspraak
Artikel 2

Aan de tuchtrechtspraak van de bond zijn krachtens dit reglement onderworpen:
...
d. degene die lid is van of aangesloten bij een bondslid;
...
f. de rijders;
g. de begeleiders

Voor Dopingzaken wordt bovendien verwezen naar het Dopingreglement van de KNSB 2008.
Strafbaarstelling
Artikel 3

1. Strafbaar krachtens dit reglement is:
a. Elk handelen of nalaten in strijd met de statuten en reglementen van de Bond, (…)
...

Tuchtrechter
Artikel 6

1. Alle strafbare feiten worden beoordeeld en beslist door de tuchtcommissie en -in hoger beroepdoor de commissie van beroep. Deze commissies hebben hun zetel ten kantore van de Bond.
2. Waar in dit reglement wordt gesproken van tuchtrechter, worden daaronder zowel de tuchtcommissie als de commissie van beroep verstaan.

Artikel 7

1. De tuchtcommissie bestaat uit een voorzitter en twee leden. Zij worden als zodanig benoemd door
het Bondscongres.
...
Artikel 8

1. De commissie van beroep bestaat uit tenminste vijf leden, waaronder de voorzitter.
2. De leden van de commissie worden door het Bondscongres benoemd. (...)
...

Procesgang
Artikel 10

1. Ieder die van oordeel is dat een strafbaar feit in de zin van artikel 3 van dit reglement is gepleegd,
kan ter zake een aanklacht indienen bij de tuchtcommissie.
...

HOOFDSTUK III
Berechting en geschillen
Artikel 20

Aan de berechting door de geschillencommissie met uitsluiting van de burgerlijke rechter zijn onderworpen alle geschillen tussen:
a. Enerzijds de Bond en anderzijds een orgaan van de Bond, een gewest dan wel een bondslid of een
lid van of aangesloten bij een bondslid;
...

Artikel 21

1. Als de geschillencommissie fungeert de commissie van beroep, bedoeld in artikel 8 van dit
Reglement.
...
5. De geschillencommissie oordeelt en beslist als goede mannen naar billijkheid.
De uitspraak van de commissie geschiedt in de vorm van bindend advies.
...

Artikel 23

1. In alle zaken, waarin uit hoofde van onverwijlde spoed of anderszins het belang van partijen een

onmiddellijke voorziening vordert, kan de voorzitter van de geschillencommissie een geschil als
spoedeisend behandelen. (...)
...”

2.6
In het KNSB Dopingreglement 2008 (hierna: het Dopingreglement) staat, voor zover hier van belang:
“...
Titel I Begrippen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

1.1. Bond: Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond, hierna te noemen KNSB.
1.2. Aangeslotene: een natuurlijke of rechtspersoon die is gebonden aan de statuten, reglementen
en besluiten van de Bond, dan wel van een bij de Bond aangesloten rechtspersoon.
1.3. Aanwijzen: het op de hoogte stellen van de betrokken sporter dat deze is geselecteerd voor
een dopingcontrole.
...
1.8. Begeleidend personeel: elke coach, trainer, manager, zaakwaarnemer, teammedewerker,
official, (para)medische begeleider, ouder, wettelijke vertegenwoordiger of iedere andere
persoon die is aangesloten bij de Bond, een bij de Bond aangesloten club of vereniging of een
organisatie waarbij de Bond is aangesloten en werkt met sporters die deelnemen aan of zich
voorbereiden op sportwedstrijden, deze sporters assisteert, ondersteunt of begeleidt, of die sporters
onder behandeling heeft.
1.9. Begeleider: iedere door de betrokken sporter aangewezen persoon die hem vergezelt bij de
afnameprocedure.
...
1.17. Dopingautoriteit: stichting Anti-Doping Autoriteit Nederland (de door de Nederlandse over-heid
aangewezen Nationale Anti-Doping Organisatie (NADO) als bedoeld in artikel 1.30).
...
1.21. Dopingcontrole-uitvoerende organisatie: de organisatie die met de uitvoering van (een) dopingcontrole(s) is belast. In de regel zal dit de Dopingautoriteit betreffen.

...
1.23. Dopingzaak: een mogelijke overtreding van dit reglement.
...
1.35. Selecteren: het selecteren van een of meerdere sporters voor (een) dopingcontrole(s). Selectie
kan geschieden op basis van loting, wedstrijdresluta(a)t(en) en /of elke andere op basis van de
International Standard for Testing toegestane wijze.
1.36. Specifieke stof: een verboden stof als bedoeld in artikel 39.1.
1.37. Sporter: natuurlijke persoon die gaat deelnemen, deelneemt en/of deel heeft genomen aan een
onder auspciën van de Bond georganiseerde wedstrijd en/of lid is van, dan wel aangesloten is bij de
Bond, dan wel een bij de Bond aangesloten rechtspersoon.
...
1.42. Tuchtorgaan: het orgaan dat op grond van dit reglement, de statuten en/of een (ander) regle-

ment van de Bond, bevoegd is tucht te spreken.
1.43. Uitsluiting: sanctie waarbij de betreffend aangslotene gedurende een bepaalde periode aan
geen enkele wedstrijd of andere activiteit mag deelnemen, in geen enkele hoedanigheid mag acteren
of participeren binnen de Bond noch enige (financiële) vergoedingen, zoals is bedoeld in artikel 47.2,
mag ontvangen. Zie voor nadere uitwerking artikel 47.
...
1.46. Voorlopige hoorzitting: een verkorte hoorzitting, die plaatsvindt voorafgaand aan een regulie-re
hoorzitting, en die is bedoeld is om de betreffende aangeslotene te informeren en hem gele-genheid
te geven om schriftelijk of mondeling te worden gehoord.
.....

Titel II Overtredingen
Artikel 3 Aanwezigheid verboden stof(fen) en/of verboden methode(n)

3.1. De aanwezigheid van een verboden stof en/of een verboden methode, de afbraak-producten
daarvan en/of markers in een monster van een sporter vormt een overtreding van dit
reglement.
...

Titel V Algemeen

...
Artikel 17 Privacy

17.1. De Bond, de Dopingautoriteit, alsmede eventuele andere dopingcontrole-uitvoerende organisaties, dragen zorg voor het verwerken van de in het kader van de uitvoering van dopingcontroles
verzamelde persoonsgegevens conform het gestelde in de Wet Bescherming Persoons-gegevens.
Artikel 18 Minderjarigheid
18.1. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder een minderjarige verstaan een natuurlijk
persoon die de ouderdom van achttien jaren niet heeft bereikt.
18.2. Indien de statuten en reglementen van de Bond inzake rechten en plichten geen onderscheid
kennen of aanbrengen tussen minderjarige en meerderjarige aangeslotenen, gelden alle in dit
reglement opgenomen rechten en plichten gelijk voor minderjarige en meerderjarige aange-slotenen,
tenzij dit reglement en/of een of meer International Standards specifiek anders bepa-len.

18.3. Onverminderd het gestelde in het vorige lid, kunnen leeftijd en gebrek aan ervaring factoren zijn
die voor zover het minderjarigen betreft, worden meegewogen bij het bepalen van de sanctie(s) op
basis van Titel IX.
...

Artikel 20 Jurisdictie/Toepassing

20.1. Indien sprake is van een dopingzaak, blijft dit reglement voor de duur van de (tuchtrechte-lijke)
afhandeling van deze dopingzaak, inclusief (de) eventuele beroepsza(a)k(en), onverkort van
toepassing op:
a. de betrokken aangeslotene, ook indien (een) verandering(en) in diens status optreedt
of optreden, bijvoorbeeld door het beëindigen van zijn lidmaatschap bij de Bond; en
b. degene die ten tijde van het (beweerdelijk) plaatsvinden van de dopingzaak sporter was in de zin
van artikel 1.37 van dit reglement.

20.2. De Dopingautoriteit kan alle deelnemers aan onder Auspiciën van de Bond georganiseerde
Wedstrijden controleren, ook buiten wedstrijdverband (kort) voor aanvang of na afloop van een
wedstrijd of evenement.
...

Titel VI Dopingcontrole
Artikel 23 Uitvoering dopingcontrole

23.1. De uitvoering van de dopingcontrole vindt plaats in wezenlijke overeenstemming met het
Gestelde in de ten tijde van de dopingcontrole van kracht zijnde International Standard for
Testing (IST).

23.2 De Dopingautoriteit is bevoegd sporters die niet behoren tot de (national) Testing Pool, te
selecteren voor dopingcontroles binnen en buiten wedstrijdverband. Deze sporters zijn
verplicht medewerking te verlenen aan de dopingcontroles. Artikel 5 is onverkort van
toepassing.

23.3. Dopingcontroles kunnen binnen en buiten wedstrijdverband in Nederland en daarbuiten
plaatsvinden. Dopingcontroles binnen wedstrijdverband kunnen worden uitgevoerd met be-trekking
tot elke onder auspiciën van de Bond georganiseerde wedstrijd.

23.4. Het bij sporters afnemen van bloedmonsters geschiedt ten behoeve van dopingcontrole, gezondheidscontrole en/of het aanleggen van profielen.
...

Artikel 25 Legitimatie/identificatie
...
25.7 In het geval de betrokken sporter niet in staat is zich te identificeren, kan de trainer, coach,
(wettelijk) vertegenwoordiger of een begeleider voor de identiteit van de sporter instaan. In dat geval
dan de dopingcontrole doorgang vinden. Naast de betrokken sporter dient in dat geval ook de
persoon die voor de identiteit van de betrokken sporter instaat, het aanwijzings-formulier en het
dopingcontroleformulier te ondertekenen. De dopingcontroleofficial beoor-deelt of (voldoende)
identificatie heeft plaatsgevonden. De dopingcontroleofficial kan beslui-ten dat (definitieve)

identificatie pas bij de afnameprocedure zal plaatsvinden.

25.8 Ook indien identificatie niet plaatsvindt, kan de dopingcontroleofficial besluiten de doping-controle
doorgang te laten vinden.
...

Artikel 27 Afname urinemonster

27.1 De geselecteerde sporter mag zich bij de afnameprocedure laten vergezellen door een begeleider, voor zover dit de voortgang van de dopingcontrole niet hindert. Een minderjarige spor-ter heeft
het recht een begeleider aanwezig te laten zijn bij het produceren van het urine-monster. De
begeleider mag in dat geval alleen toezicht houden op de (assistent) doping-controleofficial en niet
het afscheiden van de urine door de betreffende sporter observeren, tenzij de geselecteerde sporter
specifiek om dat laatste vraagt.
...
27.3. De beslissingsbevoegdheid terzake de in de vorige twee leden genoemde rechten en verzoeken ligt bij de dopingcontroleofficial.
...
27.8. De geselecteerde sporter, de dopingcontroleofficial en, indien aanwezig, de begeleider dienen
het dopingcontroleformulier te ondertekenen.
...

Artikel 38 Uitsluiting

38.1. De periode van uitsluiting die wordt opgelegd voor een overtreding van artikel 3, (...), be-draagt
bij een eerste overtreding een periode van twee jaar, tenzij:
a. aan in artikel 39, artikel 40, artikel 41 en/of artikel 42 bedoelde voorwaarden voor het reduceren
van de sanctieperiode wordt voldaan; of
(...)
...
38.5. Een overtreding van dit reglement die betrekking heeft (gehad) op een minderjarige en is begaan door begeleidend personeel, wordt als zeer ernstig aangemerkt en leidt tot levenslange uitsluiting van dat begeleidend personeel, tenzij de overtreding betrekking heeft op (een)
specifieke stof(fen).
...

Artikel 46 Aanvang van de periode van uitsluiting

46.1. De periode van uitsluiting vangt aan op de dag van de tuchtrechtelijke uitspraak, tenzij
In dit reglement anders is bepaald.
...
46.4. De periode van uitsluiting in het kader van de oplegging van een ordemaatregel wordt in
mindering gebracht op de totale periode van uitsluiting die wordt opgelegd, tenzij de betref-fende
aangeslotene deze ordemaatregel niet strikt heeft nageleefd. Hetzelfde geldt voor een door een

bevoegd (tucht)orgaan opgelegde voorloige maatregel, schorsing of uitsluiting.
...

Titel X Beroep
Artikel 50 Instellen beroep
50.1. Beroep kan slechts worden aangetekend op de wijze die is beschreven in Titel X.

50.2. Besluiten waartegen beroep is aangetekend blijven van kracht tijdens de beroepsprocedure,
o Tenzij het beroepsorgaan anders bepaalt.
• ...

• Artikel 51 Voor beroep vatbare besluiten

• 51.1 Tegen de volgende besluiten van een orgaan van de Bond kan beroep worden aange-tekend:
• een besluit dat (g)een overtreding van dit reglement heeft plaatsgevonden;
• een besluit dat de Bond in een dopingzaak niet ontvankelijk is;
c. een besluit inhoudende de oplegging van een ordemaatregel die is opgelegd na
een voorlopige hoorzitting;
d. een besluit dat is genomen op grond van artikel 47.7; en/of
e. een besluit dat in strijd met de principes van een eerlijk proces is genomen.

Op dit dopingreglement 2008 zijn de verplichtingen volgens artikel 31 van de Algemene Be-palingen
van de Nationale Wedstrijdreglementen van toepassing.

2.7
De minderjarige is (voorlopig) geschorst door de KNSB in afwachting van de uitkomst van de
tuchtrechtprocedure die de KNSB, op grond van de reglementen, tegen hem heeft ingesteld.

2.8
Per brief van 9 april 2008 schrijft Stefan Tuinenga, in zijn hoedanigheid van plaatsver-vangend
secretaris KNSB Tuchtcommisie, aan L (voor zover hier relevant):
“...
KNSB / L(…): tuchtzitting 22 april 2009
...
Ik zend u alle stukken die bij ons zijn binnengekomen via de KNSB. Na een eerste lezing van de
stukken door de voorzitter van de tuchtcommissie is besloten de niet ingebonden stukken niet in het
Dossier op te nemen. Deze stukken betreffen een civiel geschil tussen u en de KNSB en zijn derhalve
niet relevant voor de onderhavige tuchtprocedure.
...”

2.9
De tuchtzitting is verplaatst van 22 april 2009 naar 10 juni 2009.

3 Het geschil
Eisers vorderen dat het de voorzieningenrechter behage bij vonnis, voorzover mogelijk uit-voerbaar
bij voorraad, de gedaagden hoofdelijk, althans ieder, althans allen:

1. met onmiddellijke ingang te verbieden gebruik te maken van de op of omstreeks 31 januari 2009 en
nadien onrechtmatig verkregen gegevens van de minderjari-ge, waaronder begrepen doch niet
beperkt tot de urinemonsters, gegevens om-trent genoemde monsters voor zover direct of indirect
herleidbaar tot de minder-jarige, zoals deze is vastgelegd in correspondentie, formulieren, rapporten,
ver-slagen, verklaringen en of andere gegevensdragers;
2. zorg te dragen dat de urinemonsters en alle overige (persoons)gegevens die her-leidbaar zijn tot
de minderjarige en welke zijn verzameld en verwerkt in het ka-der van de dopingcontrole op 31
januari 2009 binnen twee dagen na het te wij-zen vonnis te doen vernietigen in aanwezigheid van
een deurwaarder, die daar-toe proces-verbaal opmaakt en dit proces-verbaal ter hand stelt aan de
raadsman van eisers;
3. te bevelen dat de minderjarige met onmiddellijke ingang van alle rechten ge-bruik mag maken die
zijn licentie hem verlenen;
4. te bevelen dat binnen twee dagen na het te dezen te wijzen vonnis alle wed-strijd-uitslagen van
de minderjarige weer middels het SARA bestand via de KNVB website openbaar zullen worden
gemaakt;
5. binnen twee dagen na dagtekening van het vonnis een bericht te plaatsen in een duidelijke
herkenbare en op de eerste sportpagina van ‘De Telegraaf’ en ‘De Gelderlander’ te plaatsen
advertentie, over twee kolommen en voorzien van een duidelijk zwart omrand kader en niet voorzien
van enig commentaar met de volgende tekst althans een door u in goede justitie te bepalen tekst:

RECTIFICATIE

In maart 2009 is door het toedoen van de KNSB de identiteit van de minderjarige
bekendgemaakt als de C-junior als verdachte van een dopingovertreding.
Gebleken is voorts dat de door de Dopingautoriteit en de KNSB uitgevoerde do-pingcontrole,
waaronder het verwerken van persoonsgegeven in strijd met de voor privacy geldende regelgeving is
gevoerd. De voorzieningenrechter te Rotterdam heeft het handelen van de KNSB en de
Dopingautoriteit bevolen deze rectificatie te plaatsen.

Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond
Stichting Nederlandse Anti-Dopingautoriteit

6. althans zodanige voorzieningen te treffen als U.E.A. juist zal achten;
7. alles onder bepaling dat gedaagden hoofdelijk, althans ieder voor zich, althans allen een
dwangsom zullen verbeuren van € 50.000,-- voor iedere (gedeeltelij-ke) overtreding van enig hiervoor
gevraagd gebod of verbod, vermeerderd met een dwangsom van € 10.000,-- per dag of dagdeel dat

de overtreding voortduurt tot een maximum van € 100.000,--, althans een zodanige dwangsom als
U.E.A. in goede justitie zal menen te behoren;
8. een voorschot op schadevergoeding te betalen van € 10.000,--, des dat de een betalend de ander
zal zijn gekweten, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen voorschot;
9. alles met veroordeling van gedaagden hoofdelijk en uitvoerbaar bij voorraad in de kosten van het
kort geding.

3.2
Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten hebben eisers aan hun vorderingen het vol-gende
ten grondslag gelegd:

3.2.1
De persoonsgegevens die bij dopingcontrole worden verwerkt, vallen - gelet op artikel 17.1
Dopingreglement - onder de Wet bescherming persoonsregistratie (hierna: Wbp).
Artikel 16 Wpb bepaalt dat de verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands ge-zondheid
verboden is, terwijl noch de KNSB, noch de Dopingautoriteit onder de vrijstelling van artikel 21 Wpb
vallen. Alle gegevens met betrekking tot het urinemonster zijn te be-schouwen als gegevens
betreffende de gezondheid en rust, dus een absoluut verbod op de verwerking daarvan.

3.2.2
In de tweede plaats schrijft artikel 5 Wbp voor dat indien de betrokkene minderjarig is en de leeftijd
van zestien jaren nog niet heeft bereikt, in de plaats van de toestemming van de be-trokkene, die van
zijn wettelijk vertegenwoordiger is vereist. Echter, L is in zijn hoedanig-heid van wettelijk
vertegenwoordiger van de minderjarige door de Dopingautoriteit niet ge-vraagd om toestemming te
verlenen tot verwerking van de persoonsgegevens van
de minderjarige.

Bovendien kan geen sprake zijn van toestemming door de wettelijk vertegenwoordiger van
de minderjarige in de zin van artikel 1 aanhef en onder i Wpb, nu geen sprake is van een
vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene (en namens hem de
wettelijk vertegenwoordiger) aanvaardt dat de betreffende persoonsgegevens wor-den verwerkt. Van
vrije toestemming kan geen sprake zijn, omdat de toestemming (als deze al verleend is, hetgeen
betwist wordt) immers is afgedwongen onder de dreiging van een sanctie. Eisers zijn van mening dat
de dreiging met een sanctie tegen de weigering het for-mulier te ondertekenen in strijd is met het
dopingreglement. Een dergelijke weigering levert geen overtreding van het Dopingreglement op en
kan dus ook geen sanctie opleveren, zodat de tekst op het onder 2.3.2 genoemde formulier derhalve
onjuist en misleidend is, en de dreiging met een sanctie onrechtmatig.
L heeft het formulier bovendien slechts ondertekend in zijn hoedanigheid van begeleider, zonder
daarmee toestemming te verlenen namens zijn minderjarige zoon tot verwerking van de
persoonsgegevens.

3.2.3

Als minderjarige heeft de minderjarige naast de rechten die een ieder krachtens wet en ver-dragen
toekomen, zoals eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 8 EVRM) ook bijzondere rechten
zoals bescherming van de privacy uit hoofde van artikel 16 Internationaal Verdrag van de Rechten van
het Kind (IVRK), welk artikel rechtstreekse werking heeft.
Op grond van het bovenstaande dient het handelen van gedaagden als disproportioneel en derhalve
als onrechtmatig te worden beschouwd
Bovendien dienen gedaagden zorgvuldig om te gaan met de door hen verwerkte persoons-gegevens
(art. 6 Wpb). Naar het oordeel van eisers is met de dopincontrole, de verwerking van
persoonsgegevens en de bekendmaking van de identiteit van de minderjarige gehandeld in strijd met
de wet en/of met de in het maatschappelijk verkeer vereiste betamelijkheid en
zorgvuldigheid (art. 6:612 BW).

3.3
Gedaagden hebben gemotiveerd verweer gevoerd, waarop in het kader van de beoordeling - voor
zover nodig - zal worden ingegaan.

4 De beoordeling

4.1
De voorzieningenrechter overweegt het volgende.

4.1.1
Eisers hebben niet gemotiveerd - immers volstaan met een enkele, niet nader toegelichte ontkenning
dat sprake zou zijn geweest van dopinggebruik - betwist, dat in de bij de minder-jarige afgenomen
urinemonsters d.d. 31 januari 2009 in het kader van een dopingcontrole (tot tweemaal toe) een
concentratie van een anabool steroïd in het lichaam van de minderja-rige is aangetroffen, die 35 maal
de toegestane drempelwaarde betrof.
Dit is een zeer ernstig feit, dat naast sportvervalsing ernstige gezondheidsrisico’s voor
de minderjarige met zich mee kan brengen.

Weliswaar schrijft het Verdrag inzake de Rechten van het Kind enerzijds voor dat geen
enkel kind mag worden onderworpen aan willekeurige of onrechtmatige inmenging in zijn of haar
privéleven (zie artikel 16), anderzijds dienen de Staten, die partij zijn bij dit Verdrag in te staan voor
het welzijn en de gezondheid van het kind (zie o.a. de artikelen 19 en 23).
Tegen deze achtergrond zullen de verzochte voorlopige voorzieningen mede worden beoor-deeld.

4.1.2
Tussen partijen is in confesso dat de Wbp op het Dopingreglement van toepassing is (zie artikel 17.1
van het onder 2.6 geciteerde Dopingreglement).
Nu de onderbouwing van de voorlopige voorzieningen grotendeels ziet op toepassing van bepalingen

van de Wpb zal eerst in het kort het doel en de strekking van deze wet, die per
1 september 2001 in werking is getreden, worden geschetst en de gronden voor toelaatbare
gegevensverwerking.

De Wbp beoogt ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van het individu een alge-meen
toetsingskader te bieden ten behoeve van een zorgvuldige omgang met persoonsgege-vens in
concrete situaties.
Artikel 8 Wbp bevat een limitatieve opsomming van gronden voor toelaatbare gegevens-verwerking.
Aangezien ook de resultaten van de dopingcontrole d.d. 31 januari 2009 her-leidbaar zijn tot een
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, en als zodanig persoonsgegevens in de zin
van de Wbp vormen (zie artikel 1 onder a Wbp), en het vast-leggen van deze gegevens een
verwerking in de zin van artikel 1 sub b Wbp is, dient het vastleggen van de gegevens terug te voeren
te zijn tot een van de gronden genoemd in arti-kel 8 Wpb, te weten:
a. de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;
b. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de
betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een
verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeen-komst;
c. de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de
verantwoordelijke onderworpen is;
d. de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrok-kene;
e. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak
door het desbetreffende bestuursorgaan dan wel het bestuursorgaan waaraan de gege-vens worden
verstrekt, of
f. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de
verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de
fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van
de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

Partijen twisten over de vraag of de minderjarige (zie artikel 5 Wbp) zijn toestemming
aan de dopingcontrole heeft verleend met inachtneming van het bepaalde in de Wbp. Deze vraag zal,
evenals de vraag of sprake is van een van de andere gronden voor toelaatbare dan wel rechtmatige
gegevensverwerking waar de Wbp op ziet, binnen het kader van dit kort geding onbesproken blijven
op grond van het hierna, onder 4.1.5, overwogen.

Met betrekking tot de vorderingen tegen de KNSB

4.1.3
Een van de taken van de KNSB is het bestrijden dan wel sanctioneren van dopinggebruik in de
schaatssport. Met het oog daarop is (onder meer) het Dopingreglement (zie 2.6) van kracht.
Eisers hebben bestreden dat het Dopingreglement op de minderjarige van toepassing is, nu
de minderjarige geen lid zou zijn van één van de schaatsclubs, die lid is van de KNSB. De
voorzieningenrechter gaat hieraan voorbij nu de statuten van de KNSB bepalen dat licentie-houders
lid dienen te zijn van een lid van de KNSB, de minderjarige een licentie heeft ge-kregen en niet
aannemelijk is geworden dat niet overeenkomstig de statuten van de KNSB is gehandeld. De enkele
betwisting dat de minderjarige geen lid van een lid van de KNSB was/is acht de voorzieningenrechter
dan ook onvoldoende om daarvan uit te kunnen gaan. Door het accepteren van de licentie ten

behoeve van hun minderjarige zoon hebben eisers naar voorlopig oordeel aanvaard dat de
reglementen van de KNSB op hun zoon in het kader van door de KNSB georganiseerde
schaatswedstrijden van toepassing zijn. Het deelnemen van de minderjarige middels een licentie aan
het op 31 januari 2009 door de KNSB georga-niseerde nationale C-junioren all round kampioenschap,
is derhalve reeds voldoende om de minderjarige als rijder in de zin van artikel 2 van het Reglement op
de Bondsrechtspraak en als sporter in de zin van het Dopingreglement aan te kunnen merken. Artikel
1.37 van het Dopingreglement omschrijft het begrip sporter immers ondermeer als: natuurlijke
persoon die gaat deelnemen, deelneemt en/of deel heeft genomen aan een onder auspiciën van de
Bond georganiseerde wedstrijd (…)”.
Daarmee is de conclusie gegeven dat de minderjarige in beginsel onderworpen is aan het KNSBtuchtrecht

4.1.4
Voorts is op grond van de overgelegde producties (met name de onder 2.3.2 en 2.3.3 geci-teerde
formulieren) en het verhandelde ter zitting voldoende aannemelijk dat de minderjarige alsmede zijn
wettelijk vertegenwoordiger hebben ingestemd met het afnemen van urine ten behoeve van de
dopingcontrole door de heer [persoon 1] namens de Dopingautoriteit, waarbij de
voorzieningenrechter - zoals hiervoor overwogen - in het midden laat of gehandeld is in strijd met de
Wbp.
Het onderscheid dat eisers maken tussen toestemming door de vader van de minderjarige in zijn
hoedanigheid van begeleider en in zijn hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger acht de
voorzieningenrechter te gekunsteld om daarvan uit te kunnen gaan. Veeleer is aan-nemelijk dat
toestemming geacht moet worden gegeven te zijn in beide hoedanigheden. In dat verband is evenwel
ook het navolgende van belang.

4.1.5
De voorzieningenrechter gaat aan de inhoudelijke bezwaren van eisers tegen de gang van zaken met
betrekking tot - onder meer - de dopingcontrole, de wijze waarop gedaagden in dat verband
gehandeld hebben, de vraag of al dan niet gehandeld is conform het bepaalde in de Wbp en of het
gedaagden vrij stond een 15 jarige jongeman aan een dopingcontrole te onderwerpen voorbij.
Immers primair is aan de orde de vraag of de minderjarige het KNSB dopingreglement heeft
overtreden, en zo ja wat daarvan de consequenties zijn, alsmede de vraag of de in het kader van de
dopingcontroles relevante regelgeving in acht is genomen.

Die vragen - die relevant zijn voor de beoordeling van de gevorderde voorzieningen als ge-formuleerd
onder 1 tot en met 4 van het petitum van de dagvaarding (zie hiervoor onder 3) - dienen naar het
oordeel van de voorzieningenrechter in eerste instantie beantwoord te wor-den door de door de KNSB
speciaal onder meer daartoe aangestelde tuchtrechter.
Niet alleen moet de tuchtrechtere geacht worden specifiek deskundig te zijn, doch het betreft
bovendien een reglementair vastgelegde rechtsgang, die, gezien onder meer hiervoor ge-noemde
statuten en reglementen, met voldoende waarborgen is omkleed.

Anders dan eisers lijken te willen stellen is op basis van de onder 2.8 geciteerde brief op voorhand
niet aannemelijk dat de tuchtcommissie de in deze procedure aan de orde gestelde (rechts)vragen
onbeantwoord c.q. buiten beschouwing zal laten. De brief spreekt slechts over het niet in het dossier
opnemen van stukken. Dat ontslaat de tuchtcommissie naar voor-lopig oordeel niet van de verplichting
de te voeren verweren te beoordelen. Ook op de (pri-vate) tuchtprocedure zijn immers de beginselen
van artikel 6 van het EVRM van toepassing, waardoor gewaarborgd wordt dat in dit geval de

betrokken sporter een eerlijk (tucht)proces krijgt en waar het leerstuk van het onrechtmatig
verkregen bewijs naar oordeel van de voor-zieningenrechter bij de beoordeling van het
bewijsmateriaal bepaald relevant is, zodat ook het handelen van de Dopingautoriteit aan toetsing
door de tuchtrechter onderhevig zal zijn.

Naar voorlopig oordeel is er voor de voorzieningenrechter in zaken als thans aan de orde en waar het
vooral respectievelijk primair gaat om het voorkómen van tuchtrechtelijke sancties slechts een taak
middels een aan de tuchtprocedure voorafgaande toets door de voorzienin-genrechter, wanneer (het
aanhangig maken van) de tuchtprocedure evident in strijd zou zijn
met algemeen aanvaarde rechtsbeginselen, zoals bijvoorbeeld dat van een eerlijk proces. Die situatie
doet zich niet voor.

4.2
Het gevorderde onder 5 in het petitum van de dagvaarding is niet toewijsbaar, nu vooralsnog niet
vaststaat dat de KNSB onrechtmatig heeft gehandeld en zij bovendien betwist de identi-teit van de
minderjarige bekend te hebben gemaakt. Het feit dat hij uit de uitslagen van het afgelopen seizoen is
verwijderd, maakt het handelen van de KNSB niet op voorhand on-rechtmatig.

Het gevorderde onder 7 en 8 is bij gebreke van gebleken onrechtmatigheid evenmin toe-wijsbaar.
Met betrekking tot de vorderingen tegen de Dopingautoriteit

4.3
De vordering onder 1 van het petitum ontbeert een spoedeisend belang, nu de betreffende controle is
uitgevoerd en de gegevens aan de KNSB bekend zijn gemaakt.

De vordering onder 2 gaat, gezien het definitieve karakter ervan, het bestek van een voorlo-pige
voorziening te buiten, en is reeds om die reden niet toewijsbaar.
De vorderingen onder 3 en 4 regarderen alleen de KNSB; de overige vorderingen ondergaan hetzelfde
lot als onder 4.2 weergegeven

4.4
Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vorderingen van eisers zullen worden afgewe-zen met
veroordeling van eisers, als de in het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten van de KNSB en de
Dopingautoriteit.

5. De beslissing
De voorzieningenrechter,
wijst de vorderingen af;

veroordeelt eisers in de proceskosten van de KNSB, tot aan deze uitspraak bepaald op

€ 262,00 aan verschotten en € 816,00 aan salaris voor de advocaat;

veroordeelt eisers in de proceskosten van de Dopingautoriteit, tot aan deze uitspraak be-paald op €
262,00 aan verschotten en € 816,00 aan salaris voor de advocaat;
verklaart dit vonnis voor zover het de daarbij uitgesproken veroordelingen betreft, uitvoer-baar bij
voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.F.L. Geerdes, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. H.C.
Fraaij, griffier.

Uitgesproken in het openbaar.
1862/676
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Uitspraak
RECHTBANK 's-GRAVENHAGE
sector civiel recht - voorzieningenrechter

Vonnis in kort geding van 26 juli 2006,
gewezen in de zaak met rolnummer KG 06/767 van:

1. [eiser 1],
wonende te [woonplaats],
2. [eiser 2],
wonende te [woonplaats],
3. de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging
Equality Dance, Nederlandse Dansvereniging voor Damesparen en Herenparen,

4. de rechtspersoonlijkheid bezittende stichting
Stichting Homosport Nederland,
eisers,
procureur mr. G.E.M. Later,
advocaat mr. D.J.B. de Wolff te Utrecht,

tegen:

de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging
Nederlandse Algemene Danssport Bond,
gevestigd te 's-Gravenhage,
gedaagde,
procureur mr. H.J.A. Knijff,
advocaten mr. J. Bedaux te Amsterdam en mr. F.C. Kollen te Bussum.

Partijen zullen hierna aangeduid worden als eisers, respectievelijk '[eiser 1]', '[eiser 2]', 'Equality
Dance' en 'SHN', alsmede 'de NADB'.
1. De feiten
Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 11 juli 2006 wordt in dit geding van het
volgende uitgegaan.
1.1. [eiser 1] en [eiser 2] vormen een danspaar, bestaande uit twee mannen. Zij vormen een A-paar
standaard en wensen uit te komen in de reguliere Senioren II Hoofdklasse.
1.2. Equaltity Dance is een dansvereniging voor damesparen en herenparen. Blijkens haar statuten
heeft zij onder meer ten doel het bevorderen van de integratie van damesparen en herenparen in de
gevestigde danscultuur.
1.3. SHN is aangesloten bij NOC*NSF. Blijkens haar statuten heeft zij onder meer ten doel het
bevorderen van de integratie van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen in de reguliere sport
en de aanpak van discriminatie naar seksuele voorkeur in de reguliere sport.
1.4. De NADB is opvolger van de Nederlandse Amateur Danssport Bond. Zij is als enige Nederlandse
dansbond lid van NOC*NSF alsmede van de internationale koepelorganisatie International Dance
Sport Federation (hierna: IDSF). De statutaire doelstelling van de NADB is het doen beoefenen van de
danssport en het organiseren van danswedstrijden in nationaal en internationaal verband. De NADB
organiseert de belangrijkste Nederlandse danskampioenschappen en stelt de lijst van afgevaardigden
voor de internationale danswedstrijden samen.
1.5. De wedstrijden die plaatsvinden onder auspiciën van de NADB worden beheerst door het
wedstrijdreglement van de NADB. In het wedstrijdreglement 2005-2006 wordt een danspaar (evenals
in voorgaande jaren) gedefinieerd als een paar bestaande uit een man en een vrouw. Ongemengde
paren zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijden.
1.6. De Commissie Gelijke Behandeling (hierna: 'CGB') heeft op 21 september 2004 geoordeeld dat de
NADB jegens eisers in strijd met de gelijkebehandelingswetgeving handelde aangezien zij direct
onderscheid maakt op grond van homoseksuele gerichtheid en geslacht door ongemengde paren uit
te sluiten van deelname aan door of namens de NADB georganiseerde danswedstrijden.

1.7. De NDAB is voornemens haar statuten zodanig te wijzigen dat naast de dansscholen en
dansverenigingen ook de - meest belangrijke - individuele wedstrijddansers lid van de NDAB zullen
zijn. Daartoe is de Vereniging van Dansliefhebbers in de NADB (hierna: 'de VDN') opgericht. De
wedstrijddansers dienen allen lid te worden van de VDN en zijn daarmee indirect lid van de NDAB. Op
29 augustus 2006 zal een hierop betrekking hebbend voorstel tot statutenwijziging aan de leden
worden voorgelegd. Als gevolg hiervan kunnen uitsluitend leden van NDAB aan de door haar of onder
haar auspiciën georganiseerde danswedstrijden deelnemen.
1.8. In het seizoen 2005-2006 is aan [eiser 1] en [eiser 2] eenmaal een ontheffing verleend van het
bepaalde in het wedstrijdreglement van de NADB en hebben zij deelgenomen aan een onder
auspiciën van de NADB georganiseerde wedstrijd. Voor het komend seizoen zal de NADB deelname
van ongemengde paren via een gedoogconstructie niet meer toestaan.
1.9. De eerste NADB danswedstrijd van het seizoen 2006-2007 vindt plaats op 16 september 2006.

2. De vordering, de gronden daarvoor en het verweer
Eisers vorderen - zakelijk weergegeven - op straffe van een dwangsom [eiser 1] en [eiser 2] met
ingang van het wedstrijdseizoen 2006-2007 als regulier wedstrijdpaar tot te laten tot alle wedstrijden
van NADB in hun klasse, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als de andere deelnemers
alsmede het wedstrijdreglement zodanig te wijzigen dat dit geen bepalingen meer bevat die een
ongelijke behandeling van ongemengde wedstrijdparen ten opzichte van de gemengde paren ten
gevolge kan hebben.

Daartoe voeren eisers het volgende aan.
De Algemene Wet Gelijke Behandeling (hierna: 'AWBG') is van toepassing op de NADB. De NADB is dè
landelijke organisatie die in Nederland de danskampioenschappen organiseert en onder wier
auspiciën de dansschoolhouders kampioenschappen organiseren. Daarmee is de NADB een vereniging
die diensten aanbiedt die open staan voor mensen die lid zijn van een dansvereniging of trainen bij
een bepaalde dansschool of dansdocent. Ook buitenlandse dansparen kunnen aan de
kampioenschappen in Nederland deelnemen. Verder bepaalt de NADB de regels waaraan derden zich
dienen te houden bij het aanbieden van vergelijkbare diensten. Aldus heeft zij een open en zakelijk
karakter
De CGB heeft in deze zaak reeds in 2004 geoordeeld dat de NADB ten opzichte van [eiser 1] en [eiser
2] direct onderscheid maakt naar seksuele gerichtheid en geslacht en daarmee handelt in strijd met
de AWBG. Voor dit onderscheid naar seksuele gerichtheid kan geen objectieve rechtvaardiging worden
aangevoerd. Een loutere verwijzing naar de traditie van het dansen is in dit verband onvoldoende
evenals een verwijzing naar de vermeende onmogelijkheid van een eerlijke jurering. Het moge verder
zo zijn dat het ISDF de deelname van ongemengde paren verbiedt echter dat speelt hooguit bij
internationale wedstrijden en [eiser 1] en [eiser 2] ambieëren een dergelijke deelname niet. Het gaat
hen louter om deelname aan de wedstrijden op nationaal niveau.
Op direct onderscheid naar geslacht staat de wet slechts nauw omschreven uitzonderingen toe. Van
dergelijke uitzonderingen is in de onderhavige situatie geen sprake. In de danssport vindt jurering
plaats op grond van een zestal criteria van de IDSF. Dat toepassing van die criteria in de praktijk wordt
beïnvloed door biologische verschillen tussen mannen en vrouwen die tot een relevant geschil in
prestatie leiden, is uit niets gebleken. Aldus handelt de NADB onrechtmatig jegens [eiser 1] en [eiser
2] door hen van deelname aan de wedstrijden uit te sluiten.
Eisers hebben verder een spoedeisend belang bij het gevorderde nu het wedstrijdseizoen waaraan
[eiser 1] en [eiser 2] willen deelnemen op 16 september 2006 start. Uiteindelijk willen zij graag
uitkomen bij de open Nederlandse kampioenschappen in hun klasse op 19 mei 2007. Door de
weigering van de NADB hen tot deze wedstrijden toe te laten, hebben zij onvoldoende mogelijkheden

om zich in onderlinge wedstrijden met andere paren op hun niveau te meten en daarmee hun sport
volwaardig te beoefenen.

Gedaagde voert gemotiveerd verweer dat hierna, voorzover nodig, zal worden besproken.
3. De beoordeling van het geschil
3.1. Voorop gesteld wordt dat, zoals ook niet is betwist, Equality Dance en SHN voldoen aan het
bepaalde in artikel 3:305a lid 1 en lid 2 BW. Zij kunnen mitsdien in het gevorderde worden ontvangen.
Tussen partijen daarnaast staat vast dat [eiser 1] en [eiser 2] het komend seizoen niet kunnen
deelnemen aan de door danwel onder auspiciën van de NADB georganiseerde danswedstrijden,
aangezien een eventueel gedoogbeleid terzake niet zal worden gecontinueerd. Nu het seizoen
aanvangt op 16 september 2006 hebben eisers een voldoende spoedeisend belang bij het
gevorderde.
3.2. De vraag die allereerst beantwoord dient te worden is of de AWGB op de NADB van toepassing is.
Volgens de CBG valt het handelen van de NADB binnen het bereik van artikel 7 eerste lid aanhef en
onderdeel c AWBG. Daarbij is - voor zover van belang - overwogen dat op grond van het oude
reglement ten aanzien van de organisatie van wedstrijden sprake was van een sterke verwevenheid
tussen commerciële dansscholen en de NADB. De NADB bepaalde het wedstrijdreglement zonder enige
direct of indirecte lidmaatschapsband tussen de NADB en de dansers. In deze situatie behelsde het
wedstrijdreglement geen intern verenigingsrecht. De nieuwe verenigingsstructuur en het
wedstrijdreglement 2004-2005 brengen hierin geen verandering omdat, aldus de CBG,
onweersproken is gesteld dat nog slechts een beperkt aantal dansverenigingen lid zijn van de NADB,
de band met de commerciële dansscholen kenmerkend blijft voor de beoefening van de danssport en
de belangrijkste en wellicht zelfs enige reden voor dansers om (indirect) lid te worden van de NADB is
dat deze formaliteit noodzakelijk is om aan danswedstrijden mee te kunnen doen.
3.3. Op zichzelf heeft de NADB voormeld oordeel van de CBG niet gemotiveerd betwist. Zij heeft echter
aangevoerd dat zij voornemens is een nadere statutenwijziging door te voeren die tot gevolg zal
hebben dat alle wedstrijddansers voor deelname aan een wedstrijd vanaf seizoen 2006-2007 lid
dienen te zijn van de VDN en daarmee van de NADB. Door deze voorgenomen statutenwijziging zal
geen sprake meer zijn van een verenigingsstructuur waarbij de diensten ook voor derden open staan.
Voorts wordt het wedstrijdreglement niet meer alleen door NADB bepaald maar door alle leden via de
VDN. De NADB voert aan dat dientengevolge ter zake van de regulering van danswedstrijden sprake is
van intern verenigingsrecht en dat zij geen openbare diensten of goederen aanbiedt zoals door eisers
gesteld is.
3.4. Daargelaten de vraag of voor voormelde statutenwijziging binnen de NADB de vereiste
meerderheid gevonden zal worden (eisers betwisten dit) wordt het volgende overwogen. Na invoering
van de nieuwe structuur van de NADB zal weliswaar (mogelijk) formeel gezien sprake zijn van een
vereniging met een besloten karakter, doch dit verandert weinig aan de praktijk. Immers ook in die
situatie blijft de NADB de enige landelijke organisatie die Nederlandse danskampioenschappen
organiseert en onder wier auspiciën dansschoolhouders danswedstrijden organiseren. Het
verenigingslidmaatschap houdt in feite niet meer in dan dat deelname aan nationale (en
internationale) wedstrijden mogelijk wordt gemaakt. Hierbij past dat - zoals het NADB ter zitting heeft
erkend - een ieder, ook een buitenlandse paar, aan door het NADB georganiseerde danswedstrijden
kan deelnemen mits zij lid zijn of worden van het NADB en de VDN. Ter plekke zal een (tijdelijk?)
lidmaatschap worden verkregen door een (waarschijnlijk) in het inschrijvingsgeld verdisconteerde
contributie te voldoen. Aldus is naar voorlopig oordeel ook in die situatie nog steeds sprake van een
vereniging met een open en zakelijk karakter die als zodanig valt onder de reikwijdte van artikel 7
AWBG.

3.5. Voor wat betreft de vraag of de NADB bij het aanbieden van diensten (de deelname aan de
wedstrijden) jegens [eiser 1] en [eiser 2] handelt in strijd met de AWBG, wordt als volgt overwogen.
Naar voorlopig oordeel wordt in het wedstrijdreglement direct onderscheid gemaakt naar geslacht.
Immers het geslacht van iedere danser is, zoals de CGB ook heeft overwogen, doorslaggevend voor
zijn of haar mogelijkheden om aan de wedstrijden deel te nemen. De deelname van een vrouw is
alleen mogelijk als ook een man deelneemt en vice versa. Ongemengde paren zijn van deelname
uitgesloten. Dat dit onderscheid ook dient te worden aangemerkt als een onderscheid op grond van
seksuele gerichtheid, is vooralsnog onvoldoende komen vast staan. In dit verband wordt overwogen
dat zowel heteroseksuele als homoseksuele personen deel kunnen nemen aan de wedstrijden mits zij
dat doen met iemand van het andere geslacht. Dat hieraan een 'dominante heteroseksuele norm' ten
grondslag zou liggen, is, tegenover de betwisting door de NADB, vooralsnog niet aannemelijk
geworden. Verder is gesteld noch gebleken dat de seksuele gerichtheid van een deelnemer op zichzelf
binnen de NADB met betrekking tot de onderhavige regeling in het wedstrijdreglement een rol speelt.

3.6. Volgens artikel 2 lid 2 AWBG aanhef en onder a, nader uitgewerkt in artikel 1 sub g van het Besluit
Gelijke Behandeling, is - voor zover ten dezen van belang - onderscheid op grond van geslacht
toegestaan voor zover, ingeval van deelname aan activiteiten op het terrein van sport, een relevant
verschil bestaat tussen de gemiddelde prestaties van mannen en vrouwen. Partijen twisten over de
vraag of hiervan sprake is. De NADB stelt zich op het standpunt dat het uithoudingsvermogen van een
gemengd paar significant afwijkt van dat van een ongemengd mannelijk of vrouwelijk paar. Op zichzelf
wordt door eisers niet betwist dat er krachtsverschillen in voormelde zin tussen mannen en vrouwen
bestaan (en daarmee tussen gemengde en ongemengde paren) maar dat leidt, aldus eisers, nog niet
tot een verschil in prestatie van het danspaar en daarmee tot relevante verschillen bij de jurering. In
het totale te beoordelen resultaat zullen deze verschillen in de visie van eisers geen of slechts een
beperkte rol spelen. De juistheid van dit standpunt is echter vooralsnog onvoldoende komen vast
staan nu partijen zich over en weer beroepen op verklaringen van binnen de danswereld werkzame
en als zodanig door hen aangemerkt als terzake deskundige personen. Daarnaast is sprake van een
nog lopend onderzoek door het sportadviesbureau Contest te Amsterdam, in opdracht van de NADB,
waarvan de voorlopige conclusies voormeld standpunt van eisers lijken te weerspreken. Al met al is
nader onderzoek - zo mogelijk in breder verband dan thans gepresenteerd - noodzakelijk, waartoe de
onderhavige procedure zich echter niet leent.
3.7. Vooralsnog kan mitsdien niet worden geoordeeld dat voor het gemaakte onderscheid naar
geslacht geen objectieve rechtvaardiging bestaat. Dit leidt ertoe dat evenmin met de vereiste mate
van zekerheid kan worden geoordeeld dat eisers in een eventuele bodemprocedure het gelijk aan hun
zijde zullen hebben zodat er thans alleen al op die grond geen plaats is voor de door eisers
gevraagde voorzieningen. De overige verweren van de NADB behoeven daarom geen verdere
bespreking.
3.8. Eisers zullen, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van dit
geding.
4. De beslissing
De voorzieningenrechter:
wijst het gevorderde af;
veroordeelt eisers in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van NADB begroot op €
1.064,--, waarvan € 816,-- aan salaris procureur en € 248,-- aan griffierecht.
Dit vonnis is gewezen door mr. E.A.G.M. van Rens en uitgesproken ter openbare zitting van 26 juli
2006 in tegenwoordigheid van de griffier.
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Vonnis van de president van de arrondissementsrechtbank te Utrecht in het kort geding van:
de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
ACHILLES '94,
gevestigd te Assen,
eiseres,
procureur: mr. J. van Ravenhorst,
advocaat: mr. P.J.G.G. Sluyter te Assen,

-tegende rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND,
gevestigd te Zeist,
gedaagde,
procureur: mr. J.J.W. Remme,advocaat: mr. H.P. Utermark te 's-Gravenhage.

1. Het verloop van het geding

1.1. Eiseres, hierna ook te noemen Achilles, heeft de gedaagde, verder te noemen: de KNVB, in kort
geding doen dagvaarden en op de dienende dag, 7 december 2000, van eis geconcludeerd
overeenkomstig de inhoud van het exploot van dagvaarding, waarvan een fotokopie aan dit vonnis is
gehecht.
1.2. Achilles heeft haar vordering bij monde van haar advocaat toegelicht mede aan de hand van
overgelegde pleitnotities en producties. Bij die gelegenheid heeft zij voorts haar vordering gewijzigd in

dier voege dat het petitum sub 2 komt te luiden:
" De KNVB zal gebieden de wedstrijd Achilles '94/FC Twente in het kader van de tweede knock outronde van dit toernooi vast te stellen op zaterdag 13 of zondag 14 januari 2001, aanvang 13.30 uur,
althans - subsidiair - op een zodanige datum en tijdstip, dat deze niet valt op een avond en evenmin
op een doordeweekse- c.q. reguliere werkdag, althans - meer subsidiair - de wedstrijd te wijzigen in
FC Twente/Achilles '94 en deze vast te stellen op een doordeweekse avond."
1.3. Tegen voormelde wijziging van eis op zichzelf is door de KNVB geen bezwaar gemaakt.
1.4. De KNVB heeft daarop bij monde van haar advocaat verweer gevoerd mede aan de hand van
overgelegde pleitaantekeningen en producties.
1.5. Na voortgezet debat en een korte schorsing van de behandeling heeft de president Achilles
verzocht met FC Twente en de KNVB te overleggen, teneinde te bezien of zij alsnog tot een vergelijk
kunnen komen met betrekking tot het onderhavige geschil en de president daarover uiterlijk 15
december 2000 te berichten. Verder heeft de president partijen meegedeeld dat, indien zij niet vóór
genoemde datum tot een vergelijk zijn gekomen, vonnis zal worden gewezen.
1.6. Achilles heeft, bij brief van haar raadsman van 13 december 2000, meegedeeld dat het door haar
met FC Twente gevoerde overleg niet tot resultaat heeft geleid en zij heeft gepersisteerd bij haar
vorderingen.

2. De vaststaande feiten
2.1. Het eerste (voetbal)elftal van Achilles komt uit in de Hoofdklasse van de door de KNVB
georganiseerde competitie amateurvoetbal.
2.2. De KNVB organiseert elk jaar, naast de reguliere competities, onder meer een toernooi om de
Amstel Cup (voorheen bekend als het bekertoernooi). Deelname aan dit toernooi staat, onder meer,
ook open voor een aantal amateurverenigingen.
2.3. In het seizoen 1999/2000 is Achilles landelijk kampioen van de zondag-amateurs geworden. Op
grond hiervan is Achilles gerechtigd zich in te schrijven voor de door de KNVB georganiseerde Amstel
Cup voor het seizoen 2000/2001.
2.4. Het Reglement voor het toernooi om de Amstel Cup seizoen 2000/2001, verder te noemen: het
Reglement, houdt onder meer het volgende in:
" deelnemers 2. (...).
De BVO's en veldvoetbalverenigingen die hiervoor in aanmerking komen en aan het toernooi om de
Amstel Cup wensen deel te nemen, dienen zich hiertoe vóór 1 juli schriftelijk aan te melden bij het
bestuur betaald voetbal. Iedere BVO of veldvoetbalvereniging die zich inschrijft voor het toernooi om
de Amstel Cup seizoen 2000/2001 dient te voldoen aan het bepaalde in het onderhavige reglement.
(...).
wedstrijdverbod 14.
Indien een wedstrijd in het toernooi om de Amstel Cup van overheidswege wordt verboden, dan zal
deze binnen een week na de oorspronkelijke speeldatum opnieuw moeten worden vastgesteld en
binnen 30 dagen na de oorspronkelijke speeldatum worden gespeeld. Indien de wedstrijd niet binnen
30 dagen na de oorspronkelijke speeldatum wordt gespeeld, kan het bestuur betaald voetbal
ontheffing verlenen voor de termijn van 30 dagen met dien verstande dat een wedstrijd altijd voor de
volgende ronde van de Amstel Cup moet worden gespeeld. Wordt de opnieuw vastgestelde wedstrijd
wederom verboden dan wordt de uitslag van de wedstrijd automatisch 0-1 en wordt deze als
gespeeld beschouwd.
(...).
27. In gevallen waarin niet is voorzien of waarin op grond van bijzondere omstandigheden afwijking
noodzakelijk is, beslist het bestuur betaald voetbal."
2.5. De KNVB heeft bij brief van 25 mei 2000, met bijlagen, aan alle voor inschrijving in aanmerking
komende clubs de nodige informatie gezonden. Bij die informatie bevond zich een speeldagenkalender

en een voor iedere vereniging met haar gemeente en politie te bespreken en in te vullen, alsmede
voor accoord te tekenen, knelpuntenformulier. In dat formulier is, onder meer, de vraag gesteld of
wanneer sprake was van een thuiswedstrijd op één van de vastgestelde speeldagen de
accommodatie dan toereikend zou zijn en de lokale autoriteiten dan toestemming gaven om te spelen,
zulks tegen alle, mogelijke, tegenstanders.
2.6. In het bij het inschrijfformulier van Achilles gevoegde en door de burgemeester van Assen en de
politie (Drenthe, District Noord) voor accoord ondertekende knelpuntenformulier werd bevestigd dat
Achilles op de vastgestelde data iedere tegenstander zou kunnen ontvangen en daartoe toestemming
had. Er werd slechts gevraagd om thuiswedstrijden niet te laten samenvallen met andere
thuiswedstrijden van de Asser Amateurvereniging ACV en als aanvangstijdstip voor doorde-weekse
wedstrijden werd 19.30 uur opgegeven.
2.7. Achilles heeft zich via haar poule en de daarop volgende wedstrijd geplaatst voor de tweede
knock-out ronde. Achilles lootte daarin een thuiswedstrijd tegen de in de KPN Telecompetitie
uitkomende vereniging FC Twente. Deze wedstrijd is door de KNVB, bij de loting op 23 september
2000, vastgesteld op donderdagavond 19 oktober 2000.
2.8. Op 29 september 2000 besloot de burgemeester van Assen de voetbalwedstrijd Achilles - FC
Twente op 19 oktober 2000 te verbieden. In de brief van 3 oktober 2000 heeft B en W van Assen aan
de KNVB onder meer het volgende meegedeeld:
" (...).
De voornaamste reden daarvoor is dat de veiligheid, voor zowel publiek als omwonenden van het
Achilles-complex, niet gegarandeerd kan worden. Dit is gebaseerd op een uitgebreide risicoanalyse
van de Regiopolitie Drenthe. Daaruit blijkt dat de "harde kern" van FC Groningen de wedstrijd aan zal
grijpen voor een treffen met de "harde kern" van FC Twente.
Uitstel van dit bekerduel zal de situatie overigens niet veranderen. Deze wedstrijd is in Assen onder
gelijkblijvende omstandigheden niet mogelijk. (...)."
2.9. De KNVB heeft vervolgens aan Achilles een aantal andere, voor Achilles niet reële, speeldata
voorgesteld.
2.10. De KNVB heeft bij brief van 13 oktober 2000 aan Achilles bericht dat de wedstrijd tegen FC
Twente vóór 17 november 2000 gespeeld diende te worden, daar op 16 november 2000 de loting voor
de 1/8e finale zou plaatsvinden.
2.11. Nadat Achilles bij de Burgemeester van Assen had nagetrokken dat geen bezwaren bestonden
tegen het spelen van de wedstrijd op een zaterdag- of zondagmiddag heeft Achilles aan de KNVB bij
brief van 25 oktober 2000 verzocht de wedstrijd vast te stellen op 9 december 2000, aanvang 13.30
uur.
2.12. De KNVB heeft bij brief van 27 oktober 2000 aan Achilles geantwoord dat zij vasthield aan een
speeldatum vóór 17 november 2000. Indien de wedstrijd dan niet gespeeld zou zijn zou de
reglementaire uitslag vastgesteld worden op 0-1.
2.13. Bij brief van 8 november 2000 heeft de KNVB aan Achilles bericht dat, nu het niet gelukt is de
wedstrijd op één van de genoemde inhaalmogelijkheden te spelen, FC Twente zonder te spelen over
gaat naar de volgende ronde van de Amstel Cup.
2.14. Het spelen van de voetbalwedstrijd Achilles-FC Twente in het kader van de tweede knock outronde van het toernooi om de Amstel Cup heeft niet plaats gevonden. De KNVB heeft de uitslag van
de wedstrijd vastgesteld op 0-1.
3. Het geschil en de beoordeling daarvan
3.1. Voor de volledige inhoud van de vordering van Achilles
en de grondslagen daarvan wordt verwezen naar (de fotokopie van) het aan dit vonnis gehechte
exploot van dagvaarding.
Kort weergegeven strekt haar vordering, na wijziging van eis, ertoe de KNVB, bij vonnis uitvoerbaar bij
voorraad en op verbeurte van een dwangsom:
1. te verbieden uitvoering te geven aan haar besluit de uitslag van de wedstrijd Achilles - FC Twente in

het kader van het Toernooi om de Amstel Cup 2000/2001 vast te stellen op 0-1, en op grond daarvan
in het kader van de daarop plaatsgevonden hebbende loting voor de 1/8 finales de wedstrijd FortunaTwente vast te stellen;
2. te gebieden de wedstrijd Achilles '94/FC Twente in het kader van de tweede knock out-ronde van
dit toernooi vast te stellen op zaterdag 13 of zondag 14 januari 2001, aanvang 13.30 uur, althans subsidiair - op een zodanige datum en tijdstip, dat deze niet valt op een avond en evenmin op een
doordeweekse- c.q. reguliere werkdag, althans - meer subsidiair - de wedstrijd te wijzigen in FC
Twente/Achilles '94 en deze vast te stellen op een doordeweekse avond;
3. te gebieden het winnend team van de hiervoor onder 2 bedoelde wedstrijd, overeenkomstig het
Reglement Amstel Cup, toe te laten tot het spelen van de op eind januari 2001 vastgestelde 1/8
finale-wedstrijd tegen Fortuna (Sittard);
- te veroordelen in de kosten van deze procedure.
3.2. Achilles legt aan haar vordering ten grondslag dat het besluit van de KNVB de uitslag van de
wedstrijd Achilles - FC Twente op 0-1 te bepalen nietig c.q. vernietigbaar is dan wel buiten werking
gesteld dient te worden, daar het - kennelijk - is gebaseerd op volledig onjuiste toepassing van artikel
14 van het Reglement. Achilles voert daartoe aan dat niet opnieuw een wedstrijd door de KNVB is
vastgesteld en dat de Burgemeester van Assen de wedstrijd ook niet opnieuw heeft verboden. Verder
heeft Achilles gesteld dat het besluit van de KNVB buiten werking dient te worden gesteld omdat geen
enkele bepaling uit het Reglement de KNVB voorschrijft de betreffende wedstrijd voor de loting van de
1/8 finales te doen plaatsvinden, en daartoe ook geen acceptabele of klemmende redenen aanwezig
zijn.
3.3. De KNVB bepleit afwijzing van de vordering. Op het door de KNVB gevoerde verweer zal in het
navolgende, voor zover nodig worden ingegaan.

4. De beoordeling van het geschil
4.1. De kern van het geschil betreft de vraag of het besluit van de KNVB om de uitslag van de (niet
gespeelde) voetbalwedstrijd Achilles-FC Twente op 0-1 vast te stellen nietig c.q. vernietigbaar is
wegens strijd met het in onderdeel 2.4 weergegeven artikel 14 van het Reglement.
4.2. Achilles stelt zich op het standpunt dat dit het geval is.
De KNVB is daarentegen een geheel andere mening toegedaan. Zij heeft er onder meer op gewezen
dat het bestuur betaald voetbal geenszins gehouden zou zijn geweest om met betrekking tot de
termijn van 30 dagen ontheffing te verlenen, te meer nu de grond, dat de wedstrijd niet binnen de
hier genoemde termijn van 30 dagen kon worden gespeeld, zich niet voordeed.
Verder heeft de KNVB gewezen op de in artikel 27 van het Reglement aan het bestuur betaald voetbal
verleende bevoegdheid.
4.3. Directe toepassing van artikel 14 van het Reglement vereist "het opnieuw vaststellen van een
wedstrijd, die wederom van overheidswege wordt verboden". Als onweersproken staat vast dat
daarvan in het onderhavige geval geen sprake is.
4.4. De KNVB heeft als verweer aangevoerd dat in overleg met Achilles en op haar verzoek is afgezien
van het volgen van de weg van artikel 14 van het Reglement. Toepassing van artikel 14 van het
Reglement zou, aldus de KNVB, slechts het karakter hebben gehad van een rituele dans met een voor
Achilles onafwendbaar negatief resultaat.
4.5. Het hiervoor vermelde verweer van de KNVB wordt verworpen. In deze procedure is niet
aannemelijk geworden dat Achilles met haar verzoek aan de KNVB om zelf naar een oplossing te
mogen zoeken, dit heeft gedaan op straffe van verlies van de wedstrijd zonder te spelen, indien
Achilles geen oplossing zou vinden. Door de KNVB is ook niet gesteld dat door haar aan Achilles
duidelijk is gemaakt dat Achilles de keuze had tussen "toepassing van artikel 14 van het Reglement"
of zelf een oplossing vinden en bij niet slagen het automatisch verliezen van de wedstrijd.
4.6. Ook is niet aannemelijk geworden dat het opnieuw, binnen een week na de oorspronkelijke
speeldatum van 19 oktober 2000,

vaststellen van de wedstrijd noodzakelijkerwijs getroffen zou worden door een verbod van
overheidswege.
Uit de in onderdeel 2.8 weergegeven brief van Burgemeester en Wethouders van Assen van 3 oktober
2000 volgt slechts dat het spelen van de wedstrijd in Assen "onder gelijkblijvende omstandigheden"
niet mogelijk is. Uit de op 25 oktober 2000 door Achilles aan de KNVB geschreven brief, derhalve
binnen de hiervoor genoemde periode van een week, volgt voorts dat uitvoerig overleg met de
gemeente Assen en de plaatselijke politie ertoe heeft geleid dat de bekerwedstrijd Achilles-FC Twente
op zaterdag 9 december 2000 te 13.30 uur in het eigen stadion van Achilles te Assen zou mogen
worden gespeeld. In verband hiermede faalt ook dit verweer van de KNVB.
4.7. Ook het verweer van de KNVB dat de wedstrijd Achilles-FC Twente vóór 17 november 2000 zou
moeten worden gespeeld wordt verworpen. Uit het Reglement volgt niet dat een wedstrijd als de
onderhavige vóór 17 november 2000 gespeeld moet worden en dientengevolge bestaat er dan ook
geen grond om te bepalen dat Achilles de wedstrijd met 0-1 zou hebben verloren.
4.8. Ook een beroep op artikel 27 van het Reglement kan de KNVB niet baten. Het had op de weg van
het bestuur betaald voetbal van de KNVB gelegen om - toen bleek dat Achilles zelf niet (tijdig) tot een
voor alle partijen geschikte datum en tijdstip kon komen - zelf tijdig datum en tijdstip voor de
wedstrijd te bepalen. Nu (het bestuur betaald voetbal van) de KNVB dit niet heeft gedaan mist het
door haar genomen besluit om de niet gespeelde wedstrijd Achilles-FC Twente op 0-1 te stellen
rechtskracht.
4.9. Uit het vorenstaande volgt dat de wedstrijd Achilles - FC Twente alsnog zal moeten worden
gespeeld en zo spoedig mogelijk door de KNVB zal moeten worden vastgesteld, een en ander met
zoveel mogelijk inachtneming van de belangen van alle betrokken clubs, te weten: Achilles, FC Twente
en mogelijk ook Fortuna en/of anderen. De vaststelling ligt reglementair primair op de weg van de
KNVB. Een vaststelling door de president in dit kort geding wordt ook onjuist geacht, aangezien de
belangen van de niet in het geding betrokken clubs onvoldoende kunnen worden afgewogen.

Desalniettemin wordt - gelet op de naar voren gebrachte belangen van Achilles en FC Twente, de
veronderstelde belangen van Fortuna en het belang van een spoedig verloop van de Amstel Cup - de
suggestie gedaan de wedstrijd vast te stellen op dinsdag 23 januari 2001, hetzij om 14.00 uur in het
Achilles-stadion, hetzij om 19.30 uur in het FC Twente-stadion.
Uit deze suggestie volgt, dat naar het oordeel van de president Achilles zich in de gegeven
omstandigheden zal moeten neerleggen bij een datum op een werkdag met een aanvangsuur vanaf
14.00 uur.
4.10. De vordering van Achilles zal op de hierna in het dictum te vermelden wijze worden toegewezen.
Het opleggen van een dwangsom wordt niet nodig geacht.
4.11. De KNVB zal als de in overwegende mate in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in
de kosten van deze procedure.

5. De beslissing
De president:
5.1. Verbiedt de KNVB uitvoering te geven aan haar besluit de uitslag van de wedstrijd Achilles-FC
Twente in het kader van het Toernooi om de Amstel Cup 2000/2001 vast te stellen op 0-1, en op
grond daarvan in het kader van de daarop plaatsgevonden hebbende loting voor de 1/8 finales de
wedstrijd Fortuna-FC Twente vast te stellen.
5.2. Gebiedt de KNVB om binnen vijf dagen na de betekening van dit vonnis datum, tijdstip en plaats
van het spelen van de wedstrijd Achilles-FC Twente in het kader van de tweede knock out-ronde van
het Toernooi om de Amstel Cup, met zoveel mogelijk inachtneming van de belangen van alle betrokken
clubs, alsnog vast te stellen.
5.3. Veroordeelt de KNVB in de kosten van dit geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Achilles

begroot op ¦ 1.550,-- voor salaris van de procureur en op ¦ 469,15 voor verschotten.
5.4. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.
5.5. Wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.J. Schepen, fungerend president, en uitgesproken ter openbare
terechtzitting van 15 december 2000.
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Uitspraak
Vonnis van de president van de arrondissementsrechtbank te Utrecht in het kort geding van:

de vereniging VELSEROORDER SPORT VERENIGING "VSV",
gevestigd te Velserbroek,
eiseres,
procureur: mr. V.R. de Meyere,
advocaat: mr. T.A. Phijffer te Amsterdam,

-tegen-

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND,
gevestigd te Zeist,
gedaagde,
procureur: mr. B.F. Keulen,
advocaat: mr. H.J.A. Knijff te 's-Gravenhage.

1. Het verdere verloop van de procedure
1.1. Voor het verloop van de procedure tot 15 mei 2001 wordt verwezen naar het (tussen)vonnis dat
de president op die datum in deze zaak heeft uitgesproken. Bij dat vonnis is de KNVB in de
gelegenheid gesteld nadere inlichtingen te verschaffen zoals in onderdeel 4.5 van dat vonnis is
omschreven.
1.2. Ter voldoening daaraan heeft de KNVB, bij brief van haar procureur van 28 mei 2001, een akte na
tussenvonnis met producties, aan de president doen toekomen.

1.3. VSV heeft daarop, bij brieven van haar advocaat, eveneens nog een aantal producties, te weten
de producties 16 tot en met 27 aan de president doen toekomen.
1.4. Op 20 juni 2001 is de behandeling van de zaak hervat. Op die terechtzitting heeft VSV [..] aan de
hand van pleitnotities en producties, haar vordering nader toegelicht. De KNVB heeft bij monde van
haar advocaat mr. H.J.A. Knijff, mede aan de hand van de akte na tussenvonnis en producties, haar
standpunt nader uiteengezet.

1.5. Tijdens het voortgezette debat zijn aan de zijde van VSV ook enige inlichtingen verschaft door [..]
en [..].
Aan de zijde van de KNVB zijn enige inlichtingen verschaft door [..] en [..].

1.6. Partijen hebben vervolgens vonnis gevraagd.

2. De verdere beoordeling van het geschil
2.1. De president verwijst naar en blijft bij hetgeen hij in het (tussen)vonnis van 15 mei 2001 heeft
overwogen, een en ander met dien verstande dat in plaats van 1 juni 1996, zoals vermeld in vraag 3
sub b in onderdeel 4.5 van dat vonnis dient te worden gelezen 1 juli 1996. Voor zover VSV, bij de
behandeling ter zitting van 20 juni 2001, nadere beschouwingen heeft gewijd aan wat in dat vonnis
zonder voorbehoud is overwogen, gaat de president daaraan voorbij.
2.2. Bij het (tussen)vonnis is de KNVB in de gelegenheid gesteld nadere inlichtingen te verschaffen
over de in onderdeel 4.5 van dat vonnis weergegeven vragen.

2.3. Met betrekking tot de gevraagde informatie over de precieze wijze waarop de voorgenomen fusie
tussen Telstar en Stormvogels tot stand komt (vraag 1), heeft de KNVB de volgende bescheiden in het
geding gebracht:
- een (fotokopie van een) notariële akte van 10 april 2001 waaruit volgt dat de Stichting Telstar haar
rechtsvorm heeft gewijzigd in een vereniging, zodat is ontstaan IJmuidense Voetbal Vereniging Telstar
1963, hierna: Vereniging Telstar;
- een (fotokopie van een) concept akte van notaris mr. E.J.M. Mascini, waaruit blijkt dat Vereniging
Telstar en de IJmuidense Voetbal Vereniging Stormvogels, hierna: Stormvogels, hebben besloten per 1
juli 2001 een fusie als bedoeld in artikel 2:309 BW aan te gaan, waarbij Stormvogels het vermogen
van Vereniging Telstar onder algemene titel verkrijgt, en waarbij de Vereniging Telstar
ingevolge het bepaalde in artikel 2:311 lid 1 BW zal ophouden te bestaan. Verder blijkt uit deze
concept-akte dat de gefuseerde vereniging de naam zal dragen Stormvogels-Telstar Combinatie;
- een uitnodiging van het bestuur van de Vereniging Telstar aan haar leden tot het bijwonen van de
buitengewone algemene ledenvergadering te houden op 7 mei 2001, alsmede de notulen van de
desbetreffende vergadering, waaruit blijkt dat de voorzitter ter vergadering heeft vastgesteld dat de
vergadering heeft besloten te fuseren met Stormvogels;
- de agenda voor de bijzondere ledenvergadering van Stormvogels te houden op 14 maart 2001,
alsmede de notulen van deze ledenvergadering, waaruit blijkt dat de
ledenvergadering van Stormvogels voor een fusie met de Vereniging Telstar heeft gestemd.
Uit de inhoud van de hiervoor weergegeven en door VSV niet betwiste bescheiden volgt dat de
Vereniging Telstar voornemens is te fuseren met Stormvogels. Voorts is voldoende aannemelijk
geworden dat de oprichtingsakte eerst kan worden verleden wanneer de goedkeuring van het
bondsbestuur van de KNVB ingevolge artikel 10 van haar Algemeen Reglement is verkregen.

2.4. De KNVB heeft, met betrekking tot de aan haar gevraagde informatie over de uitoefening van de
licentie na de fusie (vraag 2), gesteld dat de Licentiecommissie, naar aanleiding van de licentieaanvraag voor het seizoen 1991/1992 van de fusieclub SVV/Dordrecht 90, een beleidslijn heeft
ontwikkeld, die zij ook voornemens is te hanteren in het geval van de gefuseerde vereniging
Stormvogels-Telstar Combinatie. Een kort verslag van de vergadering van de Licentiecommissie van 24
juni 1991 heeft de KNVB in dit kort geding als productie overgelegd. Uit deze beleidslijn volgt dat de
gefuseerde vereniging Stormvogels-Telstar Combinatie de fusie-akten aan de KNVB zal moeten
overleggen en dat verder een begroting voor het seizoen 2001/2002 moet worden ingediend waaruit
blijkt dat van een financieel haalbare situatie sprake is en dat de continuïteit gewaarborgd is. Tevens
dienen zowel de vereniging Telstar als Stormvogels stukken over te leggen waaruit de financiële
positie per 30 juni 2001 blijkt en moeten de voorlopige jaarstukken over het seizoen 2000/2001
worden ingediend.
Ook zal de gefuseerde vereniging Stormvogels-Telstar Combinatie een nieuwe licentie-aanvraag
moeten indienen, zulks gekoppeld aan het verzoek om de licentie-aanvraag van Telstar voor het
seizoen 2001/2002 in te trekken.
De KNVB stelt dat, indien aan de hiervoor vermelde voorwaarden wordt voldaan, aan de gefuseerde
vereniging Stormvogels-Telstar Combinatie een licentie zal worden verleend. Ingevolge het bepaalde
in artikel 1 lid 4 sub a van het Licentiereglement is het in dat geval, aldus de KNVB, aan StormvogelsTelstar Combinatie voorbehouden om de aan de licentie verbonden rechten uit te oefenen, waaronder
het recht deel te nemen aan de door of onder verantwoordelijkheid van het Bestuur Betaald Voetbal
georganiseerde wedstrijden. Ondanks de betwisting daarvan door VSV is de president van oordeel
dat de KNVB vraag 2 voldoende heeft beantwoord.

2.5. De KNVB heeft, met betrekking tot (nadere) informatie over vraag 3 (de reglementsbepalingen
artikel 11D (oud) en 11E (oud) respectievelijk de artikelen 9 en 10 (nieuw), door middel van advies van
de Reglementscommissie van de KNVB, waarbij antwoord wordt gegeven op de navolgende vragen:
a. Wat is doel en strekking van artikel 11D (oud) en artikel 9 (nieuw) van het Algemeen reglement;
b. Waarom is vanaf 1 juni 1996 (lees 1 juli 1996) het aangaan van een samenwerkingsverband als
bedoeld in artikel 11D lid 1 (oud) en artikel 9 (nieuw) van het Algemeen reglement niet meer
toegestaan;
c. Wat is doel en strekking van artikel 11E (oud) en artikel 10 (nieuw) van het Algemeen reglement;
d. Wat is in artikel 10 van het thans geldende Algemeen reglement de betekenis van de zinsnede "die
binnen hun verband deelnemen";
e. Komt een fusie van een voetbalclub toegelaten tot de sectie betaald voetbal en een voetbalclub
van de sectie amateurvoetbal, die geen erkend samenwerkingsverband hadden op 1 juli 1996, voor
goedkeuring door bondsbestuur in aanmerking, als productie het advies van de Reglementscommissie
van de KNVB van 23 mei 2001 overgelegd.
Het in de brief van 23 mei 2001 gegeven advies van de Reglementscommissie luidt als volgt:
" Vraag 3 onder a.
Artikel 11D (oud) Algemeen Reglement (verder AR) is medio jaren '80 in het AR opgenomen, omdat aan
betaald- voetbalorganisaties (verder BVO's) met de stichtingsvorm werd toegestaan een jeugdelftal te
hebben om mee te doen aan de opnieuw ingestelde landelijke jeugdcompetitie, aanvankelijk
uitsluitend voor A-junioren.
Stichtingen konden destijds reglementair slechts één A-jeugdelftal hebben met maximaal 18 spelers.
Zij kampten daardoor ieder seizoen met problemen daar dit aantal spelers dikwijls onvoldoende bleek
te zijn om de competitie goed te kunnen uitspelen. Verenigingen (BVO of amateur) daarentegen zijn
reglementair niet beperkt in het aantal elftallen per leeftijdsklasse noch in het aantal spelers per elftal.
De problemen voor de stichtingen werden alleen maar groter, toen de landelijke competitie voor B-

junioren werd ingesteld, waarbij aan BVO's met de stichtingsvorm uitbreiding van de jeugdafdeling
werd toegestaan, wederom met slechts één elftal, ten behoeve van deelname aan deze competitie.
Groter, daar bij mogelijke ontstentenis van A-junioren geput moest worden uit de eigen B-junioren,
terwijl bij ontstentenis van B-junioren geen mogelijkheid was spelers aan te trekken beneden de
minimale B-leeftijd.
Om het aan BVO's in stichtingsvorm toch mogelijk te maken om deel te nemen aan de landelijke A- en
B- jeugdcompetities zonder hen onnodig achter te stellen bij BVO's in verenigingsvorm (die over
volledige jeugdafdelingen konden beschikken) is het samenwerkingsverband ingevoerd.
Hierdoor kwam de gehele jeugdafdeling van de deelnemende vereniging behorend tot het
samenwerkingsverband ter beschikking van de stichting, zelfs voor twee seniorenteams. De
bijzondere voorwaarden waar een samenwerkingsverband verder aan moest voldoen werden nader
gepreciseerd in artikel 11D (oud) lid 2 AR, artikel 9 AR nieuw.

Vraag 3 onder b
Deze vraag dient door uw bestuur te worden beantwoord, daar het een besluit van uw bestuur is
geweest, welk besluit door de bondsvergadering is geaccordeerd door middel van een wijziging van
het desbetreffende artikel van het AR.

Vraag 3 onder c
De strekking is om aan te geven dat in ieder geval een fusie waarbij elftallen van één van de
fuserende partijen aan competities van zowel de sectie betaald voetbal als de sectie amateurvoetbal
deelnemen, altijd ter goedkeuring aan het bondsbestuur dient te worden voorgelegd. Dit om te
voorkomen dat bij de beoordeling van de fusie, belangen van een van de secties wellicht ten onrechte
zwaarder zouden komen te wegen dan van de andere of bepaalde sectiebelangen over het hoofd
zouden worden gezien.

Vraag 3 onder d
Sinds de invoering van de samenwerkingsverbanden bestaan binnen de KNVB de navolgende
verbanden:
1. een BVO in de verenigingsvorm;
2. een BVO in de stichtingsvorm;
3. een door het bondsbestuur goedgekeurd samenwerkings verband tussen een BVO in de
stichtingsvorm en een amateurvereniging;
4. een amateurvereniging.
Hieronder wordt aangegeven aan welke competities de elftallen van de onderscheidenlijke verbanden
reglementair kunnen deelnemen:
Ad 1. Twee seniorelftallen nemen in verenigingsverband
deel aan de competities van de sectie betaald voetbal.
Twee juniorelftallen (één A en één B) nemen deel aan de landelijke jeugdcompetities of na degradatie
aan de jeugdcompetities van de sectie amateurvoetbal. De overige elftallen, zowel senioren als
junioren, nemen deel aan de competities van de sectie amateurvoetbal.
Ad 2. Twee seniorelftallen nemen in stichtingsverband deel aan de competities van de sectie betaald
voetbal. Twee juniorelftallen (één A en één B elftal nemen deel aan de landelijke jeugd-competities A
en B of na degradatie aan de jeugdcompetities A en B van de sectie amateurvoetbal en één
juniorelftal (C-elftal) neemt deel aan de door de sectie amateurvoetbal georganiseerde
jeugdcompetitie voor C-elftallen.

Ad 3. Twee seniorelftallen nemen in samenwerkingsverband deel aan de competities van de sectie
betaald voetbal. Twee juniorelftallen (één A en één B elftal) nemen in het samenwerkingsverband deel
aan de landelijke jeugdcompetities of na degradatie aan de jeugdcompetities van de sectie
amateurvoetbal. De seniorelftallen van de vereniging en de overige jeugdelftallen nemen in
verenigingsverband deel aan de competities van de sectie amateurvoetbal.
Ad 4. Alle elftallen van de vereniging nemen in verenigingsverband deel aan de competities van de
sectie amateurvoetbal.

Vraag 3 onder e.
Het antwoord is bevestigend."

2.6. Met betrekking tot de hiervoor weergegeven en niet door de Reglementscommissie beantwoorde
vraag 3 onder b heeft de KNVB ter toelichting op deze vraag gesteld dat in de Bondsvergadering van
11 december 1995 het onderwerp "Nota werkgroep samenwerkingsverbanden" aan de orde is
geweest. De KNVB stelt dat deze werkgroep door het Bondsbestuur (wederom) is ingesteld naar
aanleiding van praktische en reglementaire problemen rond het aangaan en beëindigen van
samenwerkingsverbanden in de zin van artikel 11D (oud) AR, alsmede in het licht van de problematiek
rond de toelating van C-junioren bij stichtingen, toegelaten tot de sectie Betaald Voetbal. Verder heeft
de KNVB aangevoerd dat in de Bondsvergadering van 6 juni 1996 ten aanzien van de Nota Werkgroep
Samenwerkingsverbanden besluitvorming heeft plaatsgevonden, des dat de Bondsvergadering
akkoord is gegaan met de Nota Werkgroep Samenwerkingsverbanden met inbegrip van de
aanpassingen van de Reglementscommissie. De KNVB stelt dat de besluitvorming tot gevolg heeft
gehad dat stichtingen die toegelaten zijn tot de sectie Betaald Voetbal mogen deelnemen aan
landelijke A, B en (nieuw:) C-juniorencompetitie, maar dat de mogelijkheid komt te vervallen om een
verzoek te doen om erkend te worden als een samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 9 lid 1
(nieuw) AR. Met andere woorden betekent dit, aldus de KNVB, een verruiming van de regelgeving aan
de ene kant (te weten het mogen deelnemen door een stichting, toegelaten tot de sectie Betaald
Voetbal, aan de C-juniorencompetitie), en aan de andere kant een beperking in het aangaan van een
erkend samenwerkingsverband met een vereniging, toegelaten tot de amateursectie. De KNVB stelt
dat het vorenstaande onverlet laat dat algehele fusie - overeenkomstig artikel 10 AR - nog altijd tot de
mogelijkheden behoort. De discussie over de samenwerkingsverbanden heeft, aldus de KNVB, de
bestaande mogelijkheid om tot fusie te komen niet aangetast noch beoogd terzake enige beperking
aan te brengen.
2.7. VSV heeft gesteld dat de artikelen 9 en 10 AR slechts in onderlinge samenhang kunnen worden
beschouwd. Verder heeft VSV gesteld dat, nu de KNVB er niet in is geslaagd helderheid te verschaffen
over de vragen die in het tussenvonnis zijn gesteld, háár, VSV's, uitleg van de reglementen op het
punt van verboden samenwerking - onverlet latende andere fusiebeletselen - de enige juiste is.
2.8. Ondanks de betwisting daarvan door VSV is de president van oordeel dat de KNVB, bij haar akte
na tussenvonnis en de daarbij door haar overgelegde producties, voldoende heldere en duidelijke
informatie heeft verschaft over de haar in het tussenvonnis voorgelegde vragen. Met de KNVB is de
president derhalve van oordeel dat het beroep van VSV op de reglementaire ontoelaatbaarheid van
het fusievoornemen van Telstar en Stormvogels faalt. Uit artikel 10 AR - mede beschouwd in
samenhang met andere reglementsbepalingen - valt niet af te leiden dat het Bondsbestuur van de
KNVB alleen fusies van betaalde voetbalclubs met amateurclubs kan goedkeuren, die een voor 1 juli
1996 door de KNVB erkend samenwerkingsverband hadden. Meer in het bijzonder is niet aannemelijk
geworden dat aan artikel 9 AR, in samenhang met artikel 10 AR, een argument valt te ontlenen, op
grond waarvan de KNVB goedkeuring aan de haar voorgelegde fusie tussen Telstar en Stormvogels
dient te onthouden.
2.9. VSV heeft zich met name beroepen op de in 1963 door haar met Stormvogels gemaakte

afspraken, zulks gebaseerd op de brief van Hoogovens van 17 juli 1963, waarvan de inhoud, voor
zover hier van belang in onderdeel 2.3 van het tussenvonnis van 15 mei 2001 staat weergegeven.
Onder handhaving van hetgeen daaromtrent in 4.2 van het tussenvonnis is overwogen, merkt de
president op, dat VSV miskent dat die afspraken 38 jaar geleden zijn gemaakt en dat de
omstandigheden sindsdien zodanig gewijzigd zijn, dat ernstig dient te worden betwijfeld of VSV
aanspraak kan maken op ongewijzigde handhaving van die afspraken.
2.10. In dit kort geding is voorts onvoldoende aannemelijk geworden dat er sprake is, zoals VSV stelt,
van zodanige strijd met de belangen van de voetbalsport in het algemeen en die van de regio IJmond
en/of VSV in het bijzonder, dat de KNVB haar goedkeuring aan de fusie dient te onthouden.
2.11. Ook de overige door VSV in dit geding aangevoerde feiten en omstandigheden kunnen niet tot
een ander oordeel leiden.
2.12. Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat zowel de primair als subsidiair door VSV gevraagde
voorzieningen dienen te worden geweigerd.
2.13. VSV zal, als de in het ongelijk gestelde partij, in de kosten van deze procedure worden
veroordeeld.

3. De beslissing
De president:
3.1. Weigert de gevraagde voorzieningen.
3.2. Veroordeelt VSV in de kosten van dit geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van de KNVB
begroot op ( 2.000,-- voor salaris van haar procureur en op ( 400,-- voor verschotten.
3.3. Verklaart de onder 3.2. vermelde kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.J. Schepen, fungerend president, en uitgesproken ter openbare
terechtzitting van 28 juni 2001.
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VONNIS van de president van de arrondissementsrechtbank te Utrecht
in het kort geding van:
[eiser],
wonende te Bergschenhoek,
eiser,
advocaat: mr. M.C. Burger te Capelle a.d. IJssel,
procureur: mr. B.F. Keulen,

-tegen-

de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Koninklijke Nederlandse Voetbalbond,
gevestigd en kantoorhoudende te Zeist,
gedaagde,
advocaat: mr Y. van Gemerden te Den Haag.
procureur: mr. H.C.E. de Vries.

Partijen zullen hierna worden aangeduid als respectievelijk "eiser" en "de KNVB".
1.
Het verloop van de procedure
Eiser heeft de KNVB in kort geding doen dagvaarden. Op de dienende dag, 10 september 2001, heeft
eiser van eis geconcludeerd overeenkomstig de inhoud van het exploot van dagvaarding, waarvan
een kopie aan dit vonnis is gehecht.

Ter terechtzitting heeft eiser van eis geconcludeerd overeenkomstig de inhoud van het exploot van de
dagvaarding, waarvan een fotokopie aan dit vonnis is gehecht.
Eiser heeft bij monde van zijn advocaat zijn vordering doen toelichten mede aan de hand van
overgelegde pleitnotities en producties.
De KNVB heeft bij monde van haar advocaat verweer gevoerd, mede aan de hand van overgelegde
pleitnotities en producties.
Na voortgezet debat en een schorsing hebben partijen gevraagd vonnis te wijzen.
2.
De feiten
2.1
Eiser is sedert enkele jaren werkzaam als assistent-scheidsrechter in het betaalde voetbal bij de
KNVB. Sedert 1 januari 1999 verricht hij deze werkzaamheden in dienstbetrekking.
2.2
Op 26 augustus 2001 is eiser als assistent-scheidsrechter bij de voetbalwedstrijd Feijenoord-Ajax in
het Feijenoord-stadion te Rotterdam opgetreden. Na afloop van deze wedstrijd heeft eiser samen met
de andere arbiters de ontvangstruimte op de tweede etage in het Maasgebouw bezocht.
2.3
Bij de ingang tot dat gebouw heeft een incident plaatsgevonden. Over de gang van zaken lopen de
lezingen van partijen uiteen. Vast staat wel dat beveiligingsbeambten weigerden de zoon van eiser
toe te laten tot de ontvangstruimte van het Maasgebouw en dat eiser vervolgens met zijn zoon het
stadion per auto heeft verlaten. In de media zijn hierover diverse berichten gepubliceerd.
2.4
Op 27 augustus 2001 heeft de KNVB schriftelijk aan eiser het volgende medegedeeld:
"Ons is gebleken dat u na afloop van voornoemde wedstrijd middelpunt van een zeer ernstig incident
bent geweest. Hedenmiddag hebben wij kennisgenomen van uw verklaring omtrent voornoemd
incident. Zoals wij u hebben medegedeeld, zullen wij intern een nader onderzoek instellen naar de
toedracht. In afwachting van de uitkomsten van dit onderzoek stellen wij u per direct op non-actief.
Aan de hand van de resultaten zullen wij beslissen of uw rol bij dit incident aanleiding vormt voor
nadere maatregelen, waaronder ontslag (op staande voet)."
2.5
Op 4 september 2001 heeft de KNVB schriftelijk aan eiser onder andere het volgende medegedeeld:
" Aan de getuigen zijn mondelinge en schriftelijke verklaringen gevraagd. Zodra schriftelijke
verklaringen in ons bezit zijn, zullen deze met [eiser] worden besproken."
2.6
Op 5 september 2001 heeft de politie van het district Feijenoord-Ridderster, bij monde van haar
districtschef op verzoek van de KNVB de gang van zaken bij het wegrijden uiteengezet. In deze brief
is onder meer het volgende vermeld.
"[Eiser] reed na afloop van de wedstrijd met een voor die locatie dermate hoge snelheid het stadion
uit, dat hoofdagent [betrokkene] meende hem op zijn gedrag te moeten aanspreken. [Eiser] herkende
het wenken van hoofdagent [betrokkene] niet als zodanig en reed door. Hierbij reed hij rakelings
langs enkele in uniform geklede politiemedewerkers en de aanwezige stewards. Er was een relatief
groot aantal stewards op dat moment ter plaatse, aangezien de spelersbus van Ajax op het punt
stond te vertrekken.
Doordat het wenken van hoofdagent [betrokkene] niet was aan te merken als een officieel gegeven
stopteken, werd door hoofdagent [betrokkene] geen gevolg gegeven aan het op zijn minst
opmerkelijke gedrag van [eiser].
Enkele stewards besloten, als reactie op het rijgedrag van [eiser], achter zijn auto aan te rennen.
Voor de verkeerslichten van het Van Zandvlietplein -[eiser] had zijn voertuig voor de lichten tot
stilstand gebracht- haalden deze stewards [eiser] uit zijn auto. Hoofdagent [Betrokkene] heeft

verdere escalatie voorkomen door [eiser], samen met enkele leden van de Mobiele eenheid die ter
plaatse waren om de spelersbus van Ajax te begeleiden, voorlopig mee te nemen naar de politiepost
in het Facilitair gebouw. Aldaar zou bekeken worden of er sprake was van strafbaar gedrag. Bekend
werd dat eerdere irritaties tussen [eiser] en de stewards ten grondslag lagen aan het gedrag van
[eiser]. Van strafbare gedragingen was echter geen sprake."
2.7
Op 7 september 2001 heeft de KNVB aan eiser medegedeeld dat zij de op non-actiefstelling zou
handhaven en een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter zou
indienen.
2.8
Op dinsdag 11 september 2001 organiseert de KNVB een zogenaamde FIFA-test en een intervalshuttle-test, die verplicht zijn om als assistent-scheidsrechter bij nationale wedstrijden te worden
opgesteld en om te kunnen worden voorgedragen voor internationale wedstrijden.
3.
Het geschil en de beoordeling ervan
3.1
Eiser vordert -kort weergegeven- dat de op non-actiefstelling wordt opgeheven, dat hij op de
gebruikelijke wijze wordt tewerkgesteld als (assistent-) scheidsrechter bij wedstrijden alsmede een
voorschot op het loon vanaf 1 september 2001. Voor de volledige inhoud en de grondslagen van de
vordering wordt verwezen naar de dagvaarding.
3.2
De KNVB heeft gemotiveerd verweer gevoerd tegen de vordering van eiser. Op de afzonderlijke
onderdelen van het verweer zal hierna -voor zoveel nodig- worden ingegaan.
3.3
Allereerst wordt overwogen dat het spoedeisend belang van eiser bij de vordering voldoende
aannemelijk is geworden, alleen al gelet op de door hem aangevoerde omstandigheid dat het feit dat
hij sedert 27 augustus 2001 niet meer wordt opgesteld voor nationale en internationale wedstrijden
nadelig is voor zijn naam en carrière en zijn financiële situatie.
3.4
Vooropgesteld moet worden dat in geval van een op non-actiefstelling moet zijn gebleken van een
voldoende zwaarwegende reden ter rechtvaardiging van een dergelijk ingrijpende maatregel. In dit
geval moet derhalve worden onderzocht of, en zo ja, in hoeverre, er voor de KNVB aanleiding is voor
handhaving van de op non-actief stelling van eiser.
3.5
Hierbij spelen de belangen van partijen een rol. Enerzijds heeft de KNVB er een zwaarwegend belang
bij niet een scheidsrechter te hoeven opstellen bij wie sprake is van onoorbare gedragingen, die
zowel afbreuk doen aan het vertrouwen dat de KNVB in haar arbiters moet kunnen stellen alsook aan
het gezag dat een onpartijdig arbiter moet uitstralen, mede gezien diens publieke functie. Anderzijds
heeft eiser eveneens een zwaarwegend belang, te weten aanzienlijke persoonlijke, financiële en
sociale belangen, waaronder het diffamerend karakter van de op non-actief stelling met alle gevolgen
daarvan. Voorts is van belang dat eiser zijn werkzaamheden als assistent-scheidsrechter binnen
Nederland niet bij een andere werkgever dan de KNVB kan uitoefenen.
3.6
De KNVB voert aan dat de uit haar onderzoek gebleken gedragingen ieder op zich en in combinatie
met elkaar een zwaarwichtige reden vormen voor (handhaving van de) op non-actief stelling. Dit
betreft de gedragingen van eiser inzake het niet hebben van een toegangsbewijs voor zijn zoon, de
woordenwisseling met de beveiligingsbeambten en de wijze van wegrijden van het stadionterrein.
3.7
Volgens de KNVB blijkt uit de verklaringen van de twee bij het incident betrokken

beveiligingsbeambten dat eiser hen heeft uitgescholden, bedreigd en "geslagen", toen zij hem
vroegen naar het toegangsbewijs van zijn zoon. Verder wijst de KNVB er op dat eiser wist dat hij
tevoren voor een toegangsbewijs van zijn zoon had moeten zorgen, daar dit tijdens een
trainingskamp van 12 tot 14 juli 2001 is besproken en ook is vastgelegd in een nieuwsbrief die alle
assistent-scheidsrechters hebben ontvangen. Hij had daarom niet met de beveiligingsbeambten in
discussie moeten gaan. Van een assistent-scheidsrechter met een publieke functie mag verwacht
worden dat wanneer hij betrokken raakt bij een incident, zijn gedrag deëscalerend dient te zijn. Door
het incident met de beveiligingsbeambten heeft eiser zich willens en wetens in een positie gebracht,
waarbij hij had kunnen en moeten weten dat dit negatieve publiciteit voor de KNVB zou kunnen
opleveren.
Voorts blijkt -volgens de KNVB- uit de verklaring van de politie dat eiser een veel te hoge snelheid had,
dat er juist veel publiek aanwezig was, hij rakelings langs de stewards en politiemensen is gereden
en op zijn minst opmerkelijk gedrag vertoonde.
3.8
Eiser heeft de door de KNVB geschetste gang van zaken weersproken.
Hij heeft wel erkend dat er een woordenwisseling met de beveilingsbeambten over het weigeren van
de toegang van zijn zoon heeft plaatsgevonden, maar betwist dat hij daarbij heeft gescholden,
bedreigd en "geslagen". Volgens eiser heeft hij voordat hij naar beneden ging om zijn zoon te halen,
van de Feijenoord-begeleider, [betrokkene], toestemming verkregen om zijn zoon toegang te
verschaffen en weigerde de beveiligingsbeambte dit te verifiëren. Volgens eiser heeft hij juist om
escalatie te voorkomen besloten weg te gaan. Verder heeft eiser aangevoerd dat hij niet wist dat hij
tevoren een toegangskaart had moeten regelen. Hij was niet aanwezig op het moment dat dit tijdens
het trainingskamp in juli 2001 werd medegedeeld.
Voorts ontkent eiser dat hij te hard reed. Er zijn een tweetal getuigen bij het wegrijden. Eiser is
voornemens een voorlopig getuigenverhoor te doen plaatsvinden.
3.9
Gelet op het voorgaande staat voorshands onvoldoende vast dat eiser wist dat hij tevoren een
toegangskaart voor zijn zoon had moeten aanvragen. Niet gebleken is dat dit een feit van algemene
bekendheid is, zoals de KNVB stelt. De door de KNVB overgelegde nieuwsbrief waarin dit wordt
gemeld, is van 5 september 2001, derhalve nà 26 augustus 2001.
Evenmin staat in dit geding vast dat het gedrag van eiser ten opzichte van de beveiligings-beambten
bij de woordenwisseling een zodanig aan eiser als verwijtbaar toe te rekenen karakter had, dat dit de
op non-actiefstelling kan rechtvaardigen. De KNVB heeft aangevoerd dat van eiser deëscalerend
gedrag mag worden verwacht, terwijl eiser aanvoert dit nu juist gedaan te hebben.
Verder blijkt uit de verklaring van de politie -zoals weergegeven onder 2.5- niet dat eiser met een te
hoge snelheid heeft gereden, zoals de KNVB stelt. Volgens de verklaring van de politie is er geen
sprake van strafbare gedragingen. De in de verklaring van de politie genoemde feiten en
omstandigheden, waaronder het negeren van het -niet als een officieel stopteken aan te merkenwenken van de hoofdagent en het op zijn minst opmerkelijke gedrag van [eiser] zijn voorshands
onvoldoende om de op non-actief stelling te rechtvaardigen, ook niet in combinatie met de
woordenwisseling.
3.10
Verder is voorshands niet gebleken dat de KNVB eiser voldoende in de gelegenheid heeft gesteld om
te reageren op de beschuldigingen. De KNVB heeft ter zitting medegedeeld dat zij op 7 september
2001 het op basis van het door haar ingestelde onderzoek genomen besluit eiser te ontslaan aan
eiser heeft medegedeeld en dat de ruimte voor eiser om hierop te reageren marginaal was. Voorts is
gebleken dat de KNVB geen contact heeft gehad met de Feijenoord-begeleider [betrokkene] en geen
navraag heeft gedaan bij de door eiser genoemde getuigen bij het wegrijden. Van de KNVB had
voorgaande uit het oogpunt van de eisen van zorgvuldigheid mogen worden verwacht.
3.11
Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat er over de vraag of de door de KNVB aan eiser verweten

gedragingen hebben plaatsgevonden in dit kort geding geen duidelijkheid is verkregen. Teneinde
voldoende opheldering te verkrijgen zou een nader onderzoek naar de hiervoor relevante feiten en
omstandigheden ingesteld moeten worden. Een dergelijk onderzoek gaat echter het kader van dit
kort geding te buiten.
Voorshands zijn er derhalve onvoldoende zwaarwegende redenen gebleken ter rechtvaardiging van
handhaving van de op non-actief stelling. Gelet hierop dient het belang van eiser te prevaleren boven
dat van de KNVB, zodat de vordering met inachtneming van het navolgende en op de hierna te melden
wijze zal worden toegewezen. Het feit dat de KNVB voornemens is om bij de kantonrechter een
verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in te dienen, doet aan deze beslissing niet
aan af.
3.12
Inzake het onderdeel van de vordering van eiser tot het voordragen voor internationale wedstrijden
heeft de KNVB onweersproken gesteld dat er eerst dan sprake kan zijn van een voordracht als
voldaan is aan een selectieprocedure. Gelet hierop alsmede gelet op de vordering om zodanige
voorzieningen te treffen als de president in goede justitie noodzakelijk acht, zal dienaangaande
worden beslist als hierna onder 4.2 aan het slot geformuleerd.
3.13
De vordering van eiser om de KNVB te veroordelen hem toe te laten tot de FIFA-test subsidiair de
interval-shuttle-runtest op 11 september 2001 althans een daartoe te bepalen tijdstip, is ingetrokken,
na de door de KNVB ter zitting gedane toezegging eiser
in de gelegenheid te stellen deze testen te doen indien het door de KNVB bij de kantonrechter in te
dienen ontbindingsverzoek wordt afgewezen. Gelet op de intrekking behoeft op dit onderdeel van de
vordering niet meer te worden beslist.
3.14
Inzake de vordering tot het betalen van voorschot op het salaris heeft de KNVB het gevorderde
bedrag van ¦ 1.000,-- bruto per maand niet weersproken. Deze vordering wordt derhalve aldus
toegewezen.
3.15
Er zijn termen aanwezig om de gevorderde dwangsom aan een maximum te verbinden.
Verder zal er worden bepaald dat de dwangsom vatbaar is voor matiging, voor zover handhaving
daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zulks mede in
aanmerking genomen de mate waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en
de mate van verwijtbaarheid daarvan.
3.16
De KNVB zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in het geding, in de proceskosten
worden veroordeeld.
4.
Beslissing
De president:
4.1
heft de door de KNVB op 27 augustus 2001 aan eiser opgelegde en vervolgens gehandhaafde op nonactief stelling op binnen 2 uur na betekening van dit vonnis;
4.2
veroordeelt de KNVB eiser op de gebruikelijke wijze en op basis van de tussen partijen bestaande
arbeidsovereenkomst aan te stellen als (assistent-)scheidsrechter in competitie- en bekerwedstrijden
binnen 2 uur na betekening van dit vonnis alsmede hem toe te laten tot de bij de KNVB geldende
selectieprocedure tot voordracht voor internationale wedstrijden;
4.3
veroordeelt de KNVB aan eiser tegen een behoorlijk bewijs van kwijting te betalen een bedrag van ¦

1.000,-- bruto per maand, te rekenen vanaf 1 september 2001 tot aan het tijdstip dat eiser weer als
scheidsrechter wordt opgesteld, binnen 24 uur na betekening van dit vonnis;
4.4
bepaalt dat de KNVB een dwangsom verbeurt van ¦ 2.500,-- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat
de KNVB in gebreke blijft aan het in 4.2 of 4.3 bepaalde te voldoen, met dien verstande dat boven een
bedrag van ¦ 50.000,-- geen dwangsommen worden verbeurd;
4.5
bepaalt dat de hiervoor onder 4.4 bedoelde dwangsommen vatbaar zijn voor matiging door de rechter,
voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou
zijn, zulks mede in aanmerking genomen de mate waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van
de overtreding en de mate van verwijtbaarheid daarvan.
4.6
veroordeelt gedaagde in de kosten van dit geding, tot aan de uitspraak aan de zijde van eiser
begroot op ¦ 1.550,-- voor salaris van de procureur en ¦ 540,53 (eventueel te verminderen met de
BTW over de dagvaardingskosten, indien deze BTW zou zijn begrepen in het voor die kosten
berekende bedrag van ¦ 140,53) voor verschotten;
4.7
verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad voor zover het een veroordeling betreft.
4.8
wijst af wat meer of anders is gevorderd.

Dit vonnis is gewezen door mr. S.J.G.N.M. Willard, fungerend president, en in het openbaar
uitgesproken op dinsdag 18 september 2001.
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GERECHTSHOF TE AMSTERDAM
VIERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

ARREST

in de zaak van:
1. [appellant1], wonende te [woonplaats],
2. [appellant2], wonende te [woonplaats],
3. [appellant3], wonende te [woonplaats],
APPELLANTEN,
procureur: mr. F.C.Kollen,

tegen

de vereniging KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND,
gevestigd te Zeist,
GEINTIMEERDE,
procureur: mr. B.J.H.Crans.

1. Het geding in hoger beroep
1.1 Appellanten worden hierna aangeduid als [appellant1], [appellant2] en [appellant3] en
gezamenlijk als [appellanten gezamenlijk], geïntimeerde als de KNVB.
1.2 Bij dagvaarding van 9 september 1999, gevolgd door een herstelexploot van 15 september 1999,
zijn [appellanten gezamenlijk] in hoger beroep gekomen van een vonnis van de president van de
rechtbank Utrecht van 26 augustus 1999, onder kortgedingnummer 103390/KG ZA 99-801/WV
gewezen tussen [appellanten gezamenlijk]. -alsmede de niet in appèl optredende Belangenvereniging
Scheidsrechters Betaald Voetbal- als eisers en de KNVB als gedaagde.
1.3 [Appellanten gezamenlijk] hebben van grieven gediend en bescheiden in het geding gebracht, met
conclusie dat het hof dat vonnis zal vernietigen en de KNVB alsnog, uitvoerbaar bij voorraad, zal
veroordelen overeenkomstig het in eerste aanleg door [appellanten gezamenlijk] gevorderde,
alsmede in de kosten van beide instanties.
1.4 De KNVB heeft daarop geantwoord en daarbij bescheiden in het geding gebracht, met conclusie
tot bekrachtiging van het vonnis, eventueel onder verbetering van gronden, en veroordeling van
[appellanten gezamenlijk] in de kosten van -zo begrijpt het hof- het hoger beroep.
1.5 Vervolgens hebben partijen de zaak op 17 december 1999 voor het hof doen bepleiten,
[appellanten gezamenlijk] door hun procureur en door mr. C.I.M.Molenaar, advocaat te Volendam, en
de KNVB door mr. H.P.Utermark, advocaat te Den Haag, allen aan de hand van nadien overgelegde
pleitnotities.
1.6 Partijen hebben ten slotte de stukken van beide instanties aan het hof overgelegd voor arrest. De
inhoud van de stukken geldt als hier ingevoegd.

2. Grieven
[Appellanten gezamenlijk] hebben zeven grieven geformuleerd. Voor de inhoud daarvan wordt
verwezen naar de appèldagvaarding.

3. Feiten
De president heeft in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.11 een aantal feiten als tussen
partijen vaststaand aangemerkt. Daartegen zijn geen grieven gericht, zodat ook het hof van die feiten
zal uitgaan.

4. Beoordeling
4.1 Het gaat in deze zaak om de door de KNVB voor scheidsrechters en assistent-scheidsrechters in
het betaald voetbal gehanteerde algemene leeftijdsgrenzen van 47 jaar (met dispensatiemogelijkheid
voor maximaal twee seizoenen) onderscheidenlijk 49 jaar.
4.2 [appellant1] en [appellant2] waren werkzaam als scheidsrechter en [appellant3] als assistentscheidsrechter in de competitie van het betaald voetbal. De KNVB heeft aan elk van hen meegedeeld
dat zij vanwege hun leeftijd vanaf 1 juli 1999 niet meer als (asssistent-)scheidsrechter in die
competitie worden ingezet.
4.3 De term 'scheidsrechters' zal hierna gemakshalve worden gebruikt als mede omvattend assistentscheidsrechters (de vroegere grensrechters).
4.4 [Appellanten gezamenlijk]. zijn van mening dat de hantering door de KNVB van de genoemde
algemene leeftijdsgrenzen niet objectief te rechtvaardigen is. Zij eisen in dit kort geding: 1) dat de
KNVB hen weer toelaat als scheidsrechter in de competitie betaald voetbal en 2) dat het de KNVB
wordt verboden de gewraakte algemene leeftijdsgrenzen van 47 onderscheidenlijk 49 jaar voor haar
scheidsrechters te hanteren, subsidiair dat de hantering van die leeftijdsgrenzen wordt opgeschort tot

daarover in een bodemprocedure zal zijn beslist.
4.5 De president heeft het omstreden leeftijdsonderscheid getoetst aan het discriminatieverbod ('op
welke grond dan ook') van artikel 1 Grondwet en artikel 26 Internationaal Verdrag inzake
burgerrechten en politieke rechten. Hij overwoog dat een onderscheid naar leeftijd ongerechtvaardigd
is indien daarvoor geen objectieve rechtvaardiging kan worden aangewezen en dat dit betekent dat
het onderscheid moet zijn gericht op een redelijk doel en voorts doelmatig en passend (proportioneel)
moet zijn (r.o. 3.11). Dat uitgangspunt is juist en is in hoger beroep ook niet bestreden.
4.6 De president heeft de vraag opgeworpen of het hanteren van een rigide leeftijdsgrens voor het
door de KNVB beoogde doel (kort gezegd: handhaving van de kwaliteit van het scheidsrechterscorps)
niet disproportioneel is, gelet op het uitgebreid aantal instrumenten dat de KNVB gebruikt ter toetsing
van de geschiktheid van haar scheidsrechters (r.o. 3.15).
De president overweegt vervolgens dat die conclusie in dit kort geding echter nog niet kan worden
getrokken. De slotsom is daarom dat voorshands het hanteren van de leeftijdsgrenzen als objectief
gerechtvaardigd valt aan te merken, zodat de vorderingen zijn afgewezen.
4.7 De eerste vier grieven betreffen alle de kwalificatie die aan de tussen de KNVB en elk van de
scheidsrechters gesloten overeenkomst moet worden gegeven: volgens de president was dat vóór 1
januari 1999 een overeenkomst van opdracht en na die datum een -nog niet op schrift gesteldearbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. [appellanten gezamenlijk]. betogen dat de scheidsrechters
ook vóór 1 januari 1999 al op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam waren.
4.8 Het hof stelt voorop dat het in dit kort geding gaat om de (on)geoorloofdheid van het jegens de
scheidsrechters gehanteerde leeftijdsonderscheid en niet om de aard en verdere inhoud van de -voor
en na 1 januari 1999- met hen gesloten overeenkomsten, hoezeer dat ook van belang kan zijn voor
andere kwesties die de KNVB en haar scheidsrechters aangaan.
In het midden zal dan ook worden gelaten hoe die overeenkomsten moeten worden gekwalificeerd.
Hetzelfde geldt voor de vraag naar de juridische status van het door de KNVB opgestelde 'Vademecum
Scheidsrechterszaken Betaald Voetbal', waarop de KNVB de gewraakte leeftijdsgrenzen heeft
gebaseerd. Dit brengt mee dat de grieven 1 tot en met 4 onbesproken kunnen blijven.
4.9 Wat er derhalve zij van de kwalificatie van de met de KNVB gesloten overeenkomsten en wat er zij
van de bindende kracht van het 'Vademecum', de vraag ligt thans voor of de door de KNVB aangelegde
algemene leeftijdsgrenzen objectief te rechtvaardigen en daarmee geoorloofd zijn.
4.10 Grief 5 betreft de kern van de zaak. Daarmee keren [appellanten gezamenlijk]. zich tegen de
conclusie van de president dat voorshands het hanteren van de leeftijdsgrenzen als objectief
gerechtvaardigd valt aan te merken. Zij voeren aan dat het door de KNVB hanteren van een absolute
leeftijdsgrens in strijd is met de wet en met het overheidsbeleid, en objectief niet is te rechtvaardigen
aangezien de KNVB beschikt over objectieve meetinstrumenten voor een beoordeling van individuele
scheidsrechters. Een absolute leeftijdsgrens is daardoor overbodig en onnodig discriminerend en doet
geen recht aan de belangen van de scheidsrechters, waaronder hun financieel belang bij continuering
van de dienstbetrekking, aldus [appellanten gezamenlijk].
4.11 Het bedoelde instrumentarium ter beoordeling van de geschiktheid van individuele
scheidsrechters voor het leiden van wedstrijden in het betaald voetbal, waarop ook in het bestreden
vonnis wordt gewezen (zie hierboven onder 4.6), bestaat uit de volgende 'toetsen', waarbij geldt dat
degene die op enig onderdeel onvoldoende scoort, niet meer als scheids-rechter wordt ingezet:
- een medische keuring voor de aanvang van elk seizoen door de medische afdeling van de KNVB;
- vier maal per seizoen een zware conditietest;
- twee maal per seizoen een toets op kennis van de geldende spelregels.
Verder wordt iedere scheidsrechter in elke wedstrijd die hij leidt beoordeeld door een waarnemer (een
collega), die daarvan een schriftelijk beoordelingsrapport opmaakt.
[appellanten gezamenlijk]. wijzen in dit verband ook nog op het bij de KNVB bestaande stelsel van
promotie en degradatie van scheidsrechters (A-, B- en C-lijst en amateurvoetbal), dat voorziet in
doorstroming.
De KNVB heeft niet (gemotiveerd) bestreden dat door middel van dit instrumentarium in het algemeen

adequaat kan worden getoetst of aan de gestelde (hoge) eisen van fysieke en psychische
geschiktheid wordt voldaan.
4.12 [Appellanten gezamenlijk] stellen dat dit instrumentarium van toetsen, dat in de loop der jaren
door de KNVB is ontwikkeld en verfijnd, een geschikt en afdoende middel is voor het door de KNVB
beoogde doel. Zo wijzen zij erop dat recentelijk zeven (met name genoemde) scheidsrechters, in
leeftijd variërend tussen 36 en 46 jaar, moesten afvallen als gevolg van het niet halen van een
conditietest, dus onafhankelijk van hun leeftijd. [appellanten gezamenlijk]. brengen voorts naar voren
dat zij zelf alle testen in het seizoen 1998/1999 hebben gehaald, dat zij voor het huidige seizoen
1999/2000 niet voor enige test zijn uitgenodigd, maar dat zij zich ook gedurende de appèlprocedure
voorbereiden op hun rentree en bereid zijn op eerste verzoek zich aan de vereiste testen te
onderwerpen.
4.13 In verband met het bestaan van dit uitgebreide en in het algemeen adequate instrumentarium
acht het hof op het eerste gezicht de conclusie gerechtvaardigd dat gebruikmaking daarvan een
passender middel is om tot een beëindiging van de scheidsrechtersloopbaan te komen dan het
hanteren van een leeftijdsgrens, die -ondanks een dispensatiemogelijkheid van twee jaar- van
generieke en rigide aard is. Het komt er dus op aan of de KNVB voldoende gerechtvaardigde en
overtuigende argumenten heeft om daarover in dit kort geding anders te oordelen.
4.14 De omstandigheid dat, zoals de KNVB stelt, in de ons omringende landen ook een leeftijdsgrens
voor scheidsrechters in het betaald voetbal geldt, kan niet als zo'n argument gelden. Niet is immers
gesteld of gebleken dat in die landen een zelfde adequaat en permanent systeem van testen en
toetsen bestaat als door de KNVB gehanteerd. Bovendien kan aan een mogelijk elders bestaand
gebruik, waarvoor een objectieve rechtvaardiging ontbreekt, geen argument worden ontleend ten
gunste van het standpunt van de KNVB.
4.15 Aan de hierboven weergegeven voorlopige conclusie doet evenmin af dat, zoals de KNVB naar
voren brengt, de diverse testen een aantal (gestelde) factoren niet goed kunnen meten, zoals de met
het klimmen der jaren toenemende blessuregevoeligheid en hersteltijd. Immers, indien al in het
algemeen zou gelden dat een 'oudere' scheidsrechter vaker blessures oploopt en/of meer tijd nodig
heeft voor herstel, dan zal een en ander toch tot uiting komen in het (ten slotte) niet meer kunnen
behalen van een voldoende resultaat bij de lichamelijke conditietesten.
4.16 In dit verband heeft de KNVB nog betoogd dat vanwege deze blessuregevoeligheid en langere
hersteltijd het hanteren van een leeftijdsgrens noodzakelijk is, omdat aldus wordt voorkomen dat zich
gedurende het voetbalseizoen (te) veel problemen in de beschikbaarheid van het
scheidsrechterscorps voordoen, gelet op het aantal beschikbare wedstrijden en de vereiste routine
enerzijds en het beperkte aantal scheidsrechters anderzijds.
[Appellanten gezamenlijk] hebben een en ander gemotiveerd bestreden.
In dit kort geding heeft de KNVB op geen enkele wijze, enigszins concreet, haar stellingen
onderbouwd. De KNVB heeft ook in hoger beroep niet aannemelijk gemaakt dat de door haar (als van
algemene bekendheid) aangenomen blessuregevoeligheid en het afgenomen herstelvermogen bij
'oudere' scheidsrechters daadwerkelijk tot de gestelde beschikbaarheidsproblemen leidt. Daarbij zij
ook verwezen naar het in r.o. 4.12 vermelde, niet door de KNVB betwiste, gegeven dat zeven 'jongere'
scheidsrechters de test niet hebben gehaald, kennelijk zonder dat dit tot onoverkomelijke problemen
heeft geleid. Hier wreekt zich te meer dat die veronderstelde blessuregevoeligheid en vermindering
van herstelvermogen vooralsnog door geen enkel medisch of statistisch gegeven wordt ondersteund.
4.17 Naar aanleiding van de overweging van de president dat nader onderzoek nodig is naar -kort
gezegd- de geschiktheid van het huidige instrumentarium, heeft de KNVB opgemerkt dat het mogelijk
is dat verzwaring van de conditietesten en de vormtesten (inclusief het systeem van ranking) uitkomst
van dat onderzoek zal zijn. Waar de KNVB om zo'n onderzoek in eerste aanleg niet had gevraagd en
zij niet (voldoende) gemotiveerd heeft gesteld dat en waarom het huidige instrumentarium niet
voldoet of kan voldoen ter vaststelling van de geschiktheid ook na het bereiken van de thans
gehanteerde leeftijdsgrens, moet aan deze opmerking worden voorbijgegaan.
4.18 Al met al is het hof van oordeel dat het hanteren van de leeftijdsgrenzen voor [appellanten
gezamenlijk] in de gegeven omstandigheden disproportioneel is, nu vooralsnog aannemelijk is dat de

KNVB beschikt over (en ook daadwerkelijk gebruik maakt van) een uitgebreid aantal adequate
meetinstrumenten ter toetsing van de geschiktheid van individuele scheidsrechters voor het leiden
van wedstrijden betaald voetbal. Anders dan de president acht het hof het dus voorshands
aannemelijk dat voor het jegens [appellanten gezamenlijk]gehanteerde leeftijdsonderscheid geen
objectieve rechtvaardiging bestaat.
Het is dan ook vooralsnog aannemelijk dat de bodemrechter zal oordelen dat aan de tussen partijen
tot stand gekomen arbeidsovereenkomst niet door het bereiken van de bedoelde leeftijd een einde is
gekomen.
4.19 Het voorgaande betekent dat grief 5 slaagt, evenals grief 7, die ziet op de kostenveroordeling.
De overige grieven behoeven geen bespreking.
4.20 Het bestreden vonnis zal worden vernietigd en de onder 1. gevraagde voorziening zal alsnog
worden toegewezen op de wijze als in het dictum te vermelden. [Appellanten gezamenlijk] hebben
onvoldoende spoedeisend belang bij de onder 2. gevraagde voorziening.
4.21 Als de (grotendeels) in het ongelijk gestelde partij dient de KNVB de kosten van het geding in
beide instanties te dragen.

5. Beslissing
Het hof:
- vernietigt het vonnis waarvan beroep;
en, opnieuw rechtdoende,
- veroordeelt de KNVB [appellant1], [appellant2] en [appellant3] als werknemer van de KNVB -met
inachtneming van de gebruikelijke geschiktheidsvereisten en af te leggen conditietesten en
spelregelstoetsen- weer toe te laten tot de overeengekomen werkzaamheden als scheidsrechter
respectievelijk assistent-scheidsrechter in de competitie van het betaald voetbal van de KNVB;
- wijst het meer of anders gevorderde af;
- veroordeelt de KNVB in de kosten van het geding in beide instanties, tot aan deze uitspraak aan de
kant van [appellanten gezamenlijk]. begroot op ¦ 1.950,- in de eerste aanleg en ¦ 5.734,74 in hoger
beroep;
- verklaart deze uitspraak uitvoerbaar bij voorraad.
Dit arrest is gewezen door mrs. Van Schendel, Sorgdrager en Van der Does de Willebois, en in het
openbaar uitgesproken op 13 januari 2000.
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GERECHTSHOF TE AMSTERDAM
EERSTE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

ARREST

in de zaak van:

1. Appellant sub 1],
wonende te [woonplaats],
en
2. [ Appellant sub 2],
wonende te [woonplaats],
APPELLANTEN,
advocaat: mr. M.J. van Buren te Amsterdam,

tegen

1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
KONINKLIJK NEDERLANDS WATERSPORT VERBOND,
gevestigd te Amsterdam,
en
2. de stichting STICHTING COMITÉ ALKMAARDERMEER,
gevestigd te Akersloot, gemeente Castricum,
GEÏNTIMEERDEN,
advocaat: mr. I.M.C.A. Reinders Folmer te Amsterdam.

1 Het verloop van het geding in hoger beroep

1.1 Partijen worden hierna gezamenlijk [appellanten] respectievelijk Watersportverbond c.s. genoemd
en afzonderlijk [appellant sub 1], [appellant sub 2], Watersportverbond en CAM.
1.2 Bij dagvaarding van 11 augustus 2011 zijn [appellanten] in hoger beroep gekomen van het vonnis
van de rechtbank Amsterdam van 25 mei 2011, onder zaaknummer/rolnummer 466911/HA ZA 102564 gewezen tussen hen als eisers en Watersportverbond c.s. als gedaagden.
1.3 [ appellanten] hebben bij memorie achttien grieven aangevoerd en – overeenkomstig de
appeldagvaarding - geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en, opnieuw
rechtdoende, bij arrest uitvoerbaar bij voorraad, hun vorderingen, zoals onder 3.2 te formuleren
alsnog zal toewijzen met veroordeling van Watersportverbond en/of CAM in de kosten van de
procedure in beide instanties.
1.4 Watersportverbond c.s. hebben bij memorie van antwoord de grieven [appellanten] bestreden,
bewijs aangeboden en geconcludeerd dat het hof - bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard arrest het vonnis waarvan beroep zal bekrachtigen met veroordeling van [appellanten]in de kosten van
de procedure in appel.
1.5 Partijen hebben de zaak doen bepleiten ter zitting van het hof van 23 augustus 2012,
[appellanten]door hun genoemde advocaat en mr. N. Al-Ani, advocaat te Amsterdam, en
Watersportverbond c.s. door mrs. B. Verkerk en R.M. Vlasveld, beiden advocaat te Rotterdam, allen
aan de hand van aan het hof overgelegde pleitnotities.
1.6 Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd op de stukken van beide instanties.

2 Feiten

De rechtbank heeft in het bestreden vonnis onder “De feiten” (2.1 tot en met 2.15) een aantal feiten
vermeld. De juistheid van die feiten is tussen partijen niet in geschil, zodat ook het hof van deze feiten
zal uitgaan.

3 Beoordeling

3.1 Het gaat in deze zaak om het volgende.
3.1.1 Watersportverbond behartigt de belangen van de watersport in Nederland en is de
overkoepelende organisatie van lokale zeilverenigingen en zeilstichtingen in Nederland,
zoals CAM.
3.1.2 Watersportverbond heeft, als nationale autoriteit, de Regels voor Wedstrijdzeilen (hierna:
Regels) en de Klassenvoorschriften Nationale Vrijheid Klasse uitgevaardigd (hierna:
Klassenvoorschriften).
3.1.3 Op 12, 13 en 14 september 2008 heeft op het Alkmaarder- meer het Nederlands
Kampioenschap zeilen in de Vrijheid Klasse plaatsgevonden, georganiseerd door CAM.
[appellanten] hebben onder zeilnummer [nummer] aan de wedstrijden deelgenomen. Zij
hadden tijdens de wedstrijden een GPS aan boord. Het Nederlands Kampioenschap Vrijheid
2008 is door [appellanten]gewonnen.
3.1.4 [ Deelnemer 1], die onder zeilnummer [nummer] aan de wedstrijden deelnam, heeft vóór de
start op 13 september 2008 bij het protestcomité CAM protest aangetekend tegen het
gebruik door [appellanten] van een GPS tijdens de wedstrijden. Het protest is op dezelfde
dag afgewezen, op de grond dat “1307 geen regels (heeft) overtreden”.
3.1.5 Bij brief van 25 september 2008 heeft [deelnemer 1] de Zeilraad, een orgaan van
Watersportverbond, verzocht een uitleg te geven van de regelgeving omtrent de
toelaatbaarheid van een GPS aan boord van een Vrijheid tijdens wedstrijden.
3.1.6 Bij brief van 19 december 2008 heeft de Reglementencommissie van Watersportverbond
(hierna: Reglemen-tencommissie) [deelnemer 1] medegedeeld dat de Zeilraad zijn verzoek
niet in behandeling heeft genomen omdat hij niet een bij Watersportverbond aangesloten
vereniging of organisatie is en artikel 70.3 van de Regels bepaalt dat uitsluitend bedoelde
verenigingen of organisaties een uitleg van de regels mogen vragen en niet een deelnemer
aan een wedstrijd, dat de brief van [deelnemer 1] in handen was gesteld van de
Reglementencommissie en dat de Reglementencommissie tot het oordeel was gekomen dat
het gebruik van een GPS aan boord van de Vrijheid van [appellanten] in strijd was met
bepaling 2.2.2 van de Klassenvoorschriften 2006, hetgeen tot diskwalificatie van
[appellanten]had moeten leiden. De brief was ondertekend door [S] als voorzitter van de
Reglementen-commissie.
3.1.7 Op 8 april 2009 heeft het in 3.1.4 genoemde protestcomité CAM het verhoor naar aanleiding
van het door [deelnemer 1] aangetekende protest heropend. De mogelijkheid tot
heropening is voorzien in artikel 66 van het Reglement. Bij uitspraak van 19 mei 2009 heeft
het protestcomité opnieuw beslist dat het gebruik van een GPS door [appellanten] tijdens de
wedstrijden in september 2008 niet in strijd was met de toepasselijke regels.
3.1.8 [ deelnemer 1] heeft bij de Zeilraad hoger beroep ingesteld tegen de onder 3.1.7 genoemde
uitspraak van het protestcomité CAM en het protestcomité CAM heeft de Zeilraad bevestiging
of verbetering van die uitspraak verzocht. Bij besluiten van 31 juli 2009 heeft de Zeilraad
geoordeeld dat het gebruik van een GPS aan boord van hun Vrijheid door [appellanten]
tijdens het Nederlandse Kampioenschap Vrijheid 2008 niet was toegestaan. De Zeilraad
heeft [appellanten] uitgesloten van de met een GPS gevaren wedstrijden in de Vrijheid
Klasse en [deelnemer 1] uitgeroepen tot de winnaar van het Nederlandse Kampioenschap

Vrijheid 2008.
3.2 [ appellanten] vorderen in deze procedure
- het besluit van de Reglementencommissie van 19 december 2008 te vernietigen, primair wegens
strijd met de Regels en Klassenvoorschriften 2006 en subsidiair wegens strijd met de redelijkheid
en billijkheid die het Watersportverbond jegens haar leden/belanghebbenden in acht moet nemen;
- de besluiten van het protestcomité CAM van 8 april 2009 en 19 mei 2009 te vernietigen primair
wegens strijd met de wedstrijdbepalingen en de Regels en subsidiair wegens strijd met de
redelijkheid en billijkheid die CAM jegens haar leden/ belanghebbenden in acht dient te nemen;
- de besluiten van de Zeilraad van (het hof begrijpt) 31 juli 2009 te vernietigen primair wegens
strijd met de Regels en de Klassenvoorschriften en subsidiair wegens strijd met de redelijkheid en
billijkheid die Watersportverbond jegens haar leden/belanghebbenden in acht dient te nemen en
de beginselen van een fair trial.
- te verklaren voor recht dat Watersportverbond en/of CAM onrechtmatig jegens
[appellanten]hebben/heeft gehandeld door besluiten te nemen die vernietigbaar zijn;
- Watersportverbond en/of CAM te veroordelen tot betaling aan [appellanten]van
schadevergoeding op te maken bij staat en te vermeerderen met de wettelijke rente als nader
gespecificeerd in de inleidende dagvaarding;
- Watersportverbond en/of CAM te veroordelen tot het betalen van buitengerechtelijke
incassokosten en de proceskosten.
3.3 De rechtbank heeft de vorderingen van [appellanten] afgewezen. Tegen die beslissing en de
gronden waarop deze berust richten zich de grieven van [appellanten]. Het hof zal
achtereenvolgens beoordelen of de verschillende besluiten waarvan [appellanten] op grond van
het bepaalde in artikel 2:15 lid 1 sub b en c BW en/of het bepaalde in artikel 2:8 BW vernietiging
vorderen, besluiten zijn die op zichzelf voor vernietiging in aanmerking zouden kunnen komen en,
indien dat het geval is, of de vordering tot vernietiging toewijsbaar is.
Het besluit van de Reglementencommissie van 19 december 2008
3.4 De grieven I, II, III en IV strekken ten betoge dat de rechtbank ten onrechte het besluit van de
Reglementencommissie van 19 december 2008 niet, zoals [appellanten]hadden gevorderd, heeft
vernietigd overwegende dat de Reglementen-commissie geen orgaan van Watersportverbond is
en omdat de brief van 19 december 2008 niet als besluit kan worden gekwalificeerd.
3.5 Deze grieven falen. Het antwoord op de vragen of de Reglementencommissie een orgaan van
Watersportverbond is en of de Reglementencommissie de litigieuze brief namens de Zeilraad heeft
geschreven, zoals [appellanten] in hoger beroep nog hebben aangevoerd, kan in het midden
blijven. De brief van 19 december 2008 is, zoals de rechtbank ook heeft overwogen, niet aan te
merken als een besluit, waarvan – in het geval dat het door een orgaan van de rechtspersoon is
gegeven – op grond van artikel 2:15 BW vernietiging kan worden gevorderd. De brief bevat
immers geen op een rechtsgevolg gericht besluit. In de desbetreffende brief geeft de
Reglementencommissie slechts aan dat en waarom zij van oordeel is dat de aanwezigheid van een
GPS tijdens wedstrijden niet geoorloofd is, maar de brief beoogt geen rechtsgevolg in het leven te
roepen en is mitsdien niet een besluit in de zin van artikel 2:15 BW.
De besluiten van het protestcomité CAM van 8 april 2009 en
19 mei 2009
3.6 De grieven V tot en met VIII klagen erover dat de rechtbank de besluiten van het protestcomité
CAM van 8 april 2009 (tot heropening van het verhoor naar aanleiding van de klacht van
[deelnemer 1]) en 19 mei 2009 (waarbij het protest – wederom – werd afgewezen) niet
overeenkomstig de vordering van [appellanten]heeft vernietigd op grond van het bepaalde in de

artikelen 2:15 en/of 2:8 BW. [appellanten]voeren aan dat de rechtbank ten onrechte heeft
overwogen dat de mogelijkheid vernietiging van die besluiten te vorderen is vervallen omdat de
daarvoor in artikel 2:15 BW gestelde termijn van een jaar was verstreken toen [appellanten]met
de inleidende dagvaarding in deze procedure vernietiging vorderden. [appellanten]stellen dat het
protestcomité CAM misbruik van recht gemaakt heeft door de protestprocedure te heropenen en
[deelnemer 1] aldus de gelegenheid te geven van de in de heropende procedure genomen
beslissing in beroep te gaan bij de Zeilraad. De rechtbank heeft voorts ten onrechte
geconcludeerd dat beide besluiten van het protestcomité CAM niet in strijd zijn met de redelijkheid
en billijkheid, aldus [appellanten]Het hof overweegt als volgt.
3.7 [ appellanten] hebben ook in hoger beroep niet betwist dat zij van de onderhavige besluiten van
het protestcomité CAM kort na de data, waarop die besluiten zijn genomen (8 april 2009 en 19 mei
2009) hebben kennis genomen. Dat betekent dat zij, zoals de rechtbank ook heeft overwogen,
niet binnen één jaar nadat de besluiten aan hen bekend zijn geworden daarvan vernietiging
hebben gevorderd, hetgeen zij immers eerst bij de op 2 en 3 augustus 2010 uitgebrachte
dagvaardingen hebben gedaan. Het recht vernietiging te vorderen was toen vervallen op grond
van het bepaalde in artikel 2:15 lid 5 BW.
3.8 Het feit dat [appellanten] enige tijd doende zijn geweest een arbitrage bij de Court of Arbitration
for Sports aanhangig te maken en dat daarmee tijd verloren is gegaan maakt het vooroverwogene
niet anders. Uit de eigen stellingen van [appellanten](punt 40 van de memorie van grieven) volgt
immers dat zij reeds kort na 15 december 2009 hebben besloten van die arbitrage af te zien. Toen
hadden zij nog ruimschoots de tijd tijdig vernietiging van de onderhavige besluiten van het
protestcomité CAM te vorderen.
3.9 Nu [appellanten] bij het besluit van 16 mei 2009 in het gelijk zijn gesteld valt voorts niet in te zien
waarom die besluiten jegens hen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar
zouden zijn. Het feit dat door dat besluit voor [deelnemer 1] de mogelijkheid werd gecreëerd
alsnog tegen dat besluit in beroep te gaan, maakt dat niet anders. De grieven V tot en met VIII
falen.
De besluiten van de Zeilraad van 31 juli 2009
3.10 Met hun grieven IX en X komen [appellanten] op tegen de overwegingen van de rechtbank,
waarbij zij hun stelling dat de Zeilraad bij het nemen van de litigieuze beslissingen in strijd met
artikel 70.3 van de Regels heeft gehandeld, heeft verworpen. Zij stellen dat de Zeilraad bij haar
besluiten de door de Reglementencommissie in haar beslissing van 19 december 2008 gegeven
uitleg van de Regels niet had mogen gebruiken en dat artikel 70.3 van de Regels alleen een uitleg
voor toekomstige gevallen toestaat.
3.11 Ook deze grieven falen. Artikel 70.3 van de Regels luidt:
“Een vereniging of andere organisatie aangesloten bij een nationale autoriteit mag om een uitleg
van de regels vragen, op voorwaarde dat er geen protest of verzoek om verhaal waartegen hoger
beroep kan worden aangetekend, bij betrokken is. De uitleg mag niet worden gebruikt voor het
wijzigen van een eerdere beslissing van een protestcomité”.
Het gaat hier, anders dan [appellanten] suggereren, niet om een verzoek van het protestcomité
CAM aan de Zeilraad een uitleg van de Regels te geven, maar om een verzoek van dat
protestcomité om bevestiging of verbetering van zijn beslissing te geven. De mogelijkheid een
dergelijk verzoek te doen is voorzien in artikel 70.2 van de Regels. Uit de besluiten van de Zeilraad
blijkt voorts dat de Zeilraad zich een zelfstandig oordeel heeft gevormd over het aan hem
voorgelegde protest.
3.12 De grieven XI, XII en XIII betreffen de toets van de onderhavige uitspraken door de rechtbank.
Volgens [appellanten] heeft de rechtbank ten onrechte overwogen dat zij de onderhavige
besluiten slechts marginaal kon toetsen, dat daarom beoordeeld moet worden of de Zeilraad bij

afweging van de betrokken belangen in redelijkheid tot de besluiten heeft kunnen komen en dat
zulks het geval is nu over de vraag of tijdens het Nederlands Kampioenschap Vrijheid 2008 het
hebben van een GPS aan boord blijkbaar verschillend kan worden gedacht. Dat er over die vraag
verschillend kan worden gedacht blijkt volgens de rechtbank niet alleen uit het partijdebat maar
ook uit het feit dat het protestcomité CAM en de Zeilraad daarover verschillend oordeelden.
[appellanten] stellen dat de onderhavige uitspraken van de Zeilraad onjuist waren omdat het aan
boord hebben van een GPS was toegestaan en bij hen in ieder geval het vertrouwen was gewekt
dat het aan boord hebben van een GPS niet verboden was. Pas na het Nederlands
Kampioenschap Vrijheid 2008 is een discussie ontstaan over het gebruik van een GPS en zijn de
Klassenvoorschriften in 2009 op dit punt gewijzigd, met dien verstande dat een GPS aan boord
niet meer is toegestaan. De ten tijde van het Nederlands Kampioenschap Vrijheid 2008 geldende
Klassenvoorschriften (2006) kenden een dergelijk verbod niet. [appellanten] verwijzen ter
onderbouwing van hun standpunt onder meer naar “de door het Watersportverbond gegeven
uitleg van de Klassenvoorschriften van 19 januari 2001, waarin is onderschreven dat het gebruik
van elektronica aan boord zoals een GPS is toegestaan zonder restricties, tenzij in de
Klassenvoorschriften expliciet beperkingen zijn opgenomen met betrekking tot het gebruik van
elektronica” (memorie van grieven onder 53).
3.13 Anders dan [appellanten] betogen volgt uit de door hen genoemde brief van Watersportverbond
van 19 januari 2001 niet dat de aanwezigheid van een GPS aan boord van een Vrijheid tijdens
wedstrijden is toegestaan. Uit de desbetreffende brief blijkt dat deze is bedoeld om de
geadresseerde (niet zijnde [appellant sub 1] of [appellant sub 2] maar een zeilorganisatie) te
informeren over de status van de regelgeving op het punt van het gebruik van elektronica aan
boord van schepen van een eenheidsklasse en om die geadresseerde “een aantal argumenten in
overweging (te) geven”. In de brief staat dat alleen in de Klassen-voorschriften het gebruik van
elektronica kan zijn gereglementeerd en dat indien in de Klassenvoorschriften geen beperkingen
zijn opgenomen, het gebruik van elektronische hulpmiddelen is toegestaan. Voor het antwoord op
de vraag of een GPS aan boord is toegestaan verwijst de brief derhalve naar de
Klassenvoorschriften. Aan de inhoud van de brief op zichzelf konden [appellanten] niet het door
hen gestelde vertrouwen ontlenen.
3.14 Artikel 2.2.2 van de in 2008 van toepassing zijnde Klassenvoorschriften bepaalt: “Wat niet
expliciet is toegestaan in deze voorschriften is verboden”. In de Klassen-voorschriften is niet
bepaald dat het gebruik van elektronische apparatuur toegelaten is.
3.15 [ Appellanten] hebben in dit verband nog aangevoerd dat een GPS moet worden beschouwd als
“beslag” en dat ter zake van beslag in de Klassenvoorschriften is bepaald dat elk beslag is
toegestaan. Zij verwijzen naar de Klassenvoorschriften Valk, waarin zou zijn bepaald dat elk
beslag is toegestaan met uitzondering van een GPS.
3.16 Ook in dit betoog volgt het hof [appellanten]niet. Artikel 2.8 van de toepasselijke
Klassenvoorschriften bepaalt:
“Elk beslag is toegestaan, met dien verstande dat het boegbeslag (3/8” of 10mm) dient te zijn
aangebracht en loopt tot minstens over spant 10, materiaal metaal”. Anders dan zij betogen,
kunnen [appellanten] in redelijkheid niet het vertrouwen hebben gehad dat een GPS aan boord
als “beslag” zou worden beschouwd. Daaromtrent blijkt ook niets uit de genoemde brief van
Watersportverbond van 19 januari 2001. Dat in de voor de Valk geldende Klassenvoorschriften
expliciet is bepaald dat alle beslag is toegestaan met uitzondering van een GPS, maakt het
vooroverwogene niet anders. Dat geldt ook voor het feit dat in de Klassenvoorschriften inmiddels
expliciet een bepaling is opgenomen op grond waarvan de aanwezigheid aan boord van (onder
meer) een GPS niet is toegestaan. Het aan boord hebben van een GPS was tijdens het Nederlands
Kampioenschap Vrijheid 2008 dus niet toegestaan.
3.17 De rechtbank heeft met juistheid overwogen dat zij de onderhavige besluiten slechts marginaal

kon toetsen. Die marginale toetsing is naar het oordeel van het hof op goede gronden in het
nadeel van [appellanten] uitgevallen. Uit het vooroverwogene volgt dat de besluiten van de
Zeilraad inhoudelijk juist zijn, dat bij [appellanten] niet het vertrouwen is gewekt en dat het hun
wel was toegestaan een GPS aan boord te hebben. Ook het feit dat [appellanten] jarenlang
zonder bezwaar van hun tegenstanders en de wedstrijdleiding een GPS hebben kunnen
gebruiken, kan hen niet in het gerechtvaardigd vertrouwen hebben gesteld dat zulks was
toegestaan. Met het niet vernietigen van de gewraakte besluiten heeft de rechtbank ook niet
gehandeld in strijd met met het “nulla poena sine lege” beginsel, zoals [appellanten] hebben
gesteld. [appellanten] overtraden immers het verbod een GPS aan boord te hebben. De grieven
XI, XII en XIII treffen geen doel.
3.18 De grieven XIV, XV en XVI strekken ten betoge dat de rechtbank ten onrechte niet tot
vernietiging van de onderhavige besluiten van de Zeilraad is overgegaan op grond van hetgeen
[appellanten] hebben aangevoerd over de deelname van [S] aan de Zeilraad en de schending van
artikel 6 EVRM, die daarvan het gevolg is geweest. Hen is, zo voeren zij aan het recht op een
eerlijk proces ontnomen, althans de procedure draagt de schijn van partijdigheid en het ontbreken
van onafhankelijkheid aangezien Van der Schilden zowel voorzitter was van de
Reglementencommissie en de brief van 19 december 2008 heeft ondertekend als voorzitter van de
Zeilraad die de onderhavige besluiten heeft genomen.
3.19 Ook deze grieven falen. De rechtbank heeft op goede gronden, die het hof overneemt en tot de
zijne maakt geoordeeld dat de deelname van [S] aan het overleg, dat heeft geleid tot de brief van
de Reglementencommissie van 19 december 2008, en aan de besluitvorming van de Zeilraad, dat
heeft geleid tot de onderhavige besluiten, niet er toe leidt dat de besluiten moeten worden
vernietigd wegens strijd met artikel 6 EVRM.
De Zeilraad bestond, naar [S] ook tijdens de pleidooien in hoger beroep heeft bevestigd en
[appellanten] niet hebben tegengesproken, uit een aantal leden die ook op Olympisch niveau als
“international judge” functioneren, gelet op de statuur van de andere leden had Van der Schilden
zijn mening niet kunnen doordrukken indien de andere leden het niet met hem eens waren,
deelname van [S] aan zowel Reglementencommissie als Zeilraad is niet in strijd met de interne
regels ter zake, [appellanten] zijn in de gelegenheid geweest hun visie op het geschil in de
procedure bij de Zeilraad naar voren te brengen en de Zeilraad heeft die visie ook bij zijn
beoordeling betrokken en afdoende gemotiveerd waarom zij tot een ander oordeel is gekomen
dan het protestcomité CAM.
3.20 De grieven XVII en XVIII, voor zover gericht tegen de afwijzing van de vorderingen van
[appellanten], hebben na het vooroverwogene geen zelfstandige betekenis en behoeven geen
verdere bespreking.

4 Conclusie en kosten

De grieven falen en kunnen niet tot vernietiging van het bestreden vonnis leiden. Dit zal worden
bekrachtigd. Ook grief XVIII, voor zover deze zich richt tegen de kostenveroordeling van
[appellanten]in eerste aanleg, faalt. [appellanten] zullen als in het ongelijk gestelde partij worden
veroordeeld in de kosten van de procedure in appel.

5 Beslissing

Het hof:

bekrachtigt het bestreden vonnis;

veroordeelt [appellanten]in de kosten van de procedure in hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan
de zijde van Watersportverbond c.s. begroot op € 649,-- voor verschotten en € 2.682,-- voor salaris
advocaat;

verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.M.A. Verscheure, J.E. Molenaar en C. Uriot en is door de rolraadsheer
in het openbaar uitgesproken op 18 december 2012.
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Uitspraak
GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN
locatie Arnhem

afdeling civiel recht, handel

zaaknummer gerechtshof 200.216.455
(zaaknummer rechtbank Midden-Nederland 437964)

arrest in kort geding van 9 juni 2017

in de zaak van

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
[appellant] ,
gevestigd te [woonplaats] ,
appellante,
in eerste aanleg: eiseres,

hierna: [appellant] ,
advocaat: mr. D. Snijders,

tegen:

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Koninklijke Nederlandse Voetbalbond,
gevestigd te Zeist,
geïntimeerde,
in eerste aanleg: gedaagde,
hierna: KNVB,
advocaat: mr. H.J.A. Knijff.

1 Het geding in eerste aanleg

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van het vonnis van 3 mei 2017 dat
de voorzieningenrechter in de rechtbank Midden-Nederland tussen [appellant] als eiseres en de KNVB
als gedaagde op die dag heeft gewezen, welk vonnis op 17 mei 2017 schriftelijk is uitgewerkt.

2 Het geding in hoger beroep

2.1 Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding in hoger beroep van 24 mei 2017 met grieven,
- de memorie van antwoord, tevens akte houdende bezwaar tegen eiswijziging/ eisvermeerdering
met één productie,
- de pleidooien overeenkomstig de pleitnotities. Hierbij is akte verleend van de stukken die bij
bericht van 6 juni 2017 door mr. M.P.M. Riep namens [appellant] zijn ingebracht.
2.2 Na afloop van de pleidooien heeft het hof arrest bepaald op één dossier.
2.3 [appellant] vordert in het hoger beroep, na een wijziging van eis, het vonnis van 3 mei 2017 te
vernietigen en opnieuw rechtdoende:
a. a) het besluit van de Beroepscommissie dan wel van de KNVB van 5 mei 2017 op het tweede
beroepschrift strekkende tot aftrek van drie wedstrijdpunten te schorsen dan wel de werking
daarvan te ontzeggen, in ieder geval totdat bij in kracht van gewijsde gegaan of uitvoerbaar bij
voorraad verklaard vonnis in een bodemprocedure in dat kader anders wordt beslist, dan wel
KNVB en/of de Beroepscommissie van KNVB te verplichten de tenuitvoerlegging van de uitspraak
Beroepscommissie op het tweede beroepschrift van 28 april 2017 (voorlopig) op te schorten,
althans KNVB te verplichten om opnieuw een mondelinge behandeling van voornoemd
beroepschrift te laten plaatsvinden, alsmede KNVB te verplichten met inachtneming van het
Licentiereglement [appellant] opnieuw op te roepen voor de behandeling van voornoemd
beroepschrift, bij gebreke waarvan aan KNVB een (direct opeisbare) dwangsom wordt opgelegd
en/of wordt verbeurd, van ineens € 500.000,00, te vermeerderen met € 5.000,00 voor elke dag

dat dit gebrek voortduurt dan wel KNVB in weerwil handelt van de uitspraak op deze dagvaarding;
b) KNVB te verplichten dan wel te gebieden om er voor zorg te dragen dat de wedstrijd tussen de
clubs [appellant] en [voetbalclub 1] , welke heeft plaatsgevonden op 5 mei 2017, over te laten
spelen/opnieuw te laten spelen, bij gebreke waarvan aan KNVB een (direct opeisbare) dwangsom
wordt opgelegd en/of wordt verbeurd, van ineens € 500.000,00, te vermeerderen met € 5.000,00
voor elke dag dat dit gebrek voortduurt dan wel KNVB in weerwil handelt van de uitspraak op deze
dagvaarding;
c) KNVB te verbieden om [appellant] uit de competitie van KNVB genaamd eerste divisie/Jupiler
League te laten degraderen, althans KNVB te verplichten dan wel te gebieden om er voor zorg te
dragen, eventueel als extra club, dat [appellant] kan deelnemen aan de competitie genaamd
eerste divisie/Jupiler League in het komende voetbalseizoen, het voetbalseizoen 2017/2018, en
[appellant] daartoe toe te laten, bij gebreke waarvan aan KNVB een (direct opeisbare) dwangsom
wordt opgelegd en/of wordt verbeurd, van ineens € 500.000,00, te vermeerderen met € 5.000,00
voor elke dag dat dit gebrek voortduurt dan wel KNVB in weerwil handelt van de uitspraak op deze
dagvaarding;
d) KNVB te veroordelen om al hetgeen [appellant] ter uitvoering van het bestreden vonnis aan
KNVB heeft voldaan aan [appellant] terug te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf
de dag van betaling tot de dag van terugbetaling;
e) KNVB te veroordelen in de kosten van de procedure in beide instanties, te vermeerderen met de
nakosten, een en ander te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van het arrest en voor het geval voldoening van (na)kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt, te
vermeerderen met de wettelijke rente over de (na)kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor
voldoening.

3 De vaststaande feiten

3.1 Het hof gaat in hoger beroep uit van de feiten zoals beschreven in de rechtsoverwegingen 2.1 tot
en met 2.11 van het bestreden vonnis, en tevens van feiten die na de uitspraak van dit vonnis zijn
voorgevallen. Samengevat gaat het om het volgende.
3.2 [appellant] is een amateur-voetbalvereniging en is lid van KNVB, die een overkoepelende
vereniging is van Nederlandse voetbalclubs. [appellant] heeft sinds het seizoen 2013/2014
deelgenomen aan de ‘Jupiler League’, een competitie die wordt georganiseerd door (de sectie
betaald voetbal van) KNVB. [appellant] heeft binnen het kader van een pilot-project de
mogelijkheid gekregen om zich van een amateurclub te ontwikkelen tot een Betaald Voetbal
Organisatie.
3.3 Bij brief van 21 december 2016 heeft KNVB aan [appellant] geschreven dat zij wegens het
ontbreken van een sluitende liquiditeitsprognose werd ingedeeld in ‘financiële categorie I’. Naar
aanleiding hiervan heeft [appellant] op 15 februari 2017 een Plan van Aanpak bij KNVB opgesteld,
waarin is voorzien in het verwerven van financiering ad € 5 miljoen, waarvan uiterlijk op 1 april
2017 € 1,5 miljoen aan [appellant] beschikbaar zou worden gesteld (productie 6 bij dagvaarding in
eerste aanleg, pagina 4 onderaan).
3.4 Bij brief van 2 maart 2017 heeft de Licentiecommissie van KNVB het Plan van Aanpak goedgekeurd
en daaraan een sanctietraject, als bedoeld in artikel 11 lid 9 van het Licentiereglement (een
verenigingsreglement) verbonden, hierna: het sanctietraject.
3.5 Op 1 april 2017 beschikte [appellant] niet over het bedrag van € 1,5 miljoen. Omdat [appellant] de
beschikbaarheid daarvan niet tijdig had aangetoond heeft de Licentiecommissie bij besluit van 5
april 2017 (productie 8 bij dagvaarding in eerste aanleg) overeenkomstig het sanctietraject aan

[appellant] een publieke waarschuwing gegeven en een nieuwe termijn gegeven waarbinnen
[appellant] moest aantonen te beschikken over het bedrag van € 1,5 miljoen, eindigend op 19
april 2017.
3.6 [appellant] heeft op 11 april 2017 beroep ingesteld tegen dit besluit van de Licentiecommissie en
heeft daarbij om een mondelinge behandeling verzocht. Een beroep van een besluit van de
Licentiecommissie wordt overeenkomstig artikel 4 lid 10 van het Licentiereglement behandeld door
de Beroepscommissie Licentiezaken, een orgaan van KNVB (hierna: de Beroepscommissie). De
Beroepscommissie heeft de mondelinge behandeling vastgesteld op 1 mei 2017.
3.7 Op 19 april 2017 beschikte [appellant] evenmin over € 1,5 miljoen. Bij besluit van 20 april 2017
(productie 10 bij dagvaarding in eerste aanleg) heeft de Licentiecommissie vastgesteld dat er
sprake was van een tweede verzuim en heeft zij overeenkomstig het sanctietraject aan
[appellant] verlies van drie wedstrijdpunten opgelegd. [appellant] heeft op 28 april 2017
(productie 11 bij dagvaarding in eerste aanleg) ook beroep ingesteld tegen het besluit van 20 april
2017. In een mailbericht van 29 april 2017 om 17:24 uur heeft de secretaris van de
Beroepscommissie aan [appellant] de keuze gegeven om dat beroep op 1 mei 2017 te
behandelen, tegelijk met het beroep tegen het besluit van 5 april 2017, of om de beide
beroepschriften op 3 mei 2017 te behandelen.
3.8 [appellant] heeft bezwaar gemaakt tegen de gehanteerde oproeptermijn welk bezwaar de
Beroepscommissie niet heeft gehonoreerd.
3.9 Op 3 mei 2017 om 20.30 uur heeft de mondelinge behandeling door de Beroepscommissie
plaatsgevonden, waarbij de twee beroepschriften van [appellant] gelijktijdig zijn behandeld.
3.10 Bij besluit van 5 mei 2017 heeft de Beroepscommissie de beide door [appellant] ingediende
beroepen ongegrond verklaard en de besluiten van de Licentiecommissie van 5 april 2017 en 20
april 2017 bekrachtigd. Deze beslissingen zijn die dag om 16.10 uur telefonisch aan [appellant]
medegedeeld en direct daarna per mail aan haar bevestigd.
Op 5 mei 2017 heeft het elftal van [appellant] ’s avonds tegen [voetbalclub 1] gespeeld en de
wedstrijd verloren met 1-5. Het was de laatste wedstrijddag van het seizoen 2016/2017.
[appellant] is in de competitie geëindigd met 19 punten, waardoor zij is gedegradeerd naar de
tweede divisie. Indien de straf van verlies van drie wedstrijdpunten niet zou zijn opgelegd én het
elftal van [appellant] de wedstrijd tegen [voetbalclub 1] zou hebben gewonnen, zou [voetbalclub
2] in haar plaats zijn gedegradeerd.

4 Het geschil en de beslissing in eerste aanleg

4.1 [appellant] heeft in eerste aanleg voor zover in hoger beroep van belang bij wege van een
voorlopige voorziening gevorderd om te verbieden dat de mondelinge behandeling van het
tweede beroepschrift op 3 mei 2017 zal plaatsvinden.
4.2 De voorzieningenrechter heeft bij verkort vonnis van 3 mei 2017, nader schriftelijk uitgewerkt op
17 mei 2017, de vordering afgewezen, onder meer omdat dat artikel 6 lid 5 van het
licentiereglement niet op de onderhavige situatie van toepassing is zodat geen oproepingstermijn
van vier werkdagen geldt. Het beroep op strijd met de goede procesorde heeft hij verworpen. Ten
slotte heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat de beide beroepszaken zich leenden voor
gezamenlijke behandeling.

5 De beoordeling van de grieven en de vordering

5.1 In de appeldagvaarding heeft [appellant] haar eis gewijzigd/vermeerderd. KNVB heeft hiertegen
bezwaar gemaakt. De gewijzigde vordering heeft betrekking op zelfstandige vorderingen die niet
voor het eerst in hoger beroep aan de orde kunnen komen, aldus KNVB.
Het hof oordeelt als volgt. De eiswijziging is op het eerst mogelijke moment in hoger beroep door
[appellant] aangekondigd en is daarmee in beginsel tijdig gedaan. Aan de gewijzigde vorderingen
van [appellant] ligt, anders dan KNVB aanvoert, geen ander feitencomplex of een andere
rechtsverhouding ten grondslag dan in eerste aanleg al aan de orde was. De eiswijzigingen
vloeien onder meer voort uit het besluit van de beroepscommissie van 5 mei 2017, dat dateert van
ná de uitspraak in eerste aanleg. KNVB heeft op de gewijzigde eis kunnen reageren bij memorie
van antwoord en tijdens de mondelinge behandeling in hoger beroep. Zij heeft van die
mogelijkheid gebruik gemaakt. Hoewel verstrekkend in haar mogelijke gevolgen, is de eiswijziging
ook anderszins niet in strijd met de goede procesorde. De beoordeling van de gegrondheid van de
vorderingen staat immers los van de toelaatbaarheid van de eiswijziging.
5.2 Het hof stelt bij de beantwoording van de vraag of de gewijzigde vorderingen gegrond zijn het
volgende voorop. Bij beantwoording van de vraag of een in kort geding verlangde voorziening,
hetzij na toewijzing, hetzij na weigering daarvan, in hoger beroep voor toewijzing in aanmerking
komt, moet zo nodig ambtshalve worden beoordeeld of de eisende partij ten tijde van het arrest
van het hof bij die voorziening een spoedeisend belang heeft (HR 31 mei 2002,
ECLI:NL:HR:2002:AE3437). De vraag of een eisende partij in kort geding daarbij voldoende
spoedeisend belang heeft, dient beantwoord te worden aan de hand van een afweging van de
belangen van partijen, beoordeeld naar de toestand ten tijde van de uitspraak. (HR 29 november
2002, ECLI:NL:HR:2002:AE4553).
De vorderingen zijn erop gericht dat [appellant] ook in het volgende seizoen deel uitmaakt van de
Jupiler League. Het wedstrijdschema van die competitie wordt thans ingevuld. Hieruit blijkt
voldoende van spoed bij de gevorderde voorzieningen.
5.3 Volgens [appellant] had de Beroepscommissie haar uit hoofde van artikel 6 van het
Licentiereglement niet minder dan vier werkdagen vóór de behandeling van haar tweede
beroepschrift mogen oproepen. Dit artikel bepaalt:
Artikel 6 - Schriftelijke of mondelinge behandeling
1. Zaken voor de licentiecommissie worden uitsluitend schriftelijk behandeld.
2. Indien de betrokken licentiehouder daarom schriftelijk verzoekt, wordt een zaak door de
beroepscommissie licentiezaken mondeling behandeld. (…)
3. In geval van een mondelinge behandeling bepaalt de beroepscommissie licentiezaken datum, uur en
plaats van behandeling.
4. De beroepscommissie licentiezaken bepaalt welke personen in ieder geval bij een mondelinge
behandeling dienen te verschijnen. De betrokken licentiehouder kan zich doen bijstaan door een
raadsman.
5. De secretaris roept alle personen op van wie de beroepscommissie licentiezaken de verschijning
wenselijk acht, met inachtneming van een termijn van ten minste vier werkdagen, de dag van de
verzending en die van de behandeling niet meegerekend. De opgeroepen personen zijn verplicht te
verschijnen.
De Beroepscommissie heeft lid 4 en 5 van deze bepaling uitgelegd in die zin, dat zij de
oproepingstermijn van vier werkdagen uitsluitend moet hanteren wanneer het gaat om personen,
wiens verschijning zij wenselijk vindt en die dan verplicht zijn te verschijnen, en niet indien zij,
zoals in dit geval, uitsluitend de licentiehouder laat weten wanneer de behandeling plaatsvindt.

5.4 De (burgerlijke) overheidsrechter die de interne reglementering van een vereniging moet
beoordelen, moet zich in beginsel beperken tot een marginale toetsing. Voor rechterlijk ingrijpen is
slechts aanleiding als verenigingsbesluiten in redelijkheid niet hadden kunnen worden genomen.
Dit is niet anders indien het gaat om de uitleg, die een orgaan van een vereniging geeft aan de
interne verenigingsreglementen, zoals hier aan de orde. De door de Beroepscommissie gegeven
uitleg van artikel 6 Licentiereglement kan die toets doorstaan. Weliswaar volgt de gegeven
interpretatie niet dwingend uit de tekst van artikel 6 ook de door [appellant] gegeven uitleg
daarvan is verdedigbaar maar naar het oordeel van het hof handelt de Beroepscommissie niet
onredelijk door te volharden in haar uitleg. Het Licentiereglement biedt namelijk geen houvast
voor de vraag wie valt onder de personen, van wie de aanwezigheid door de Beroepscommissie
wenselijk wordt geacht. Uit lid 2 van hetzelfde artikel blijkt dat mondelinge behandeling slechts
voorgeschreven is indien de betrokken licentieaanvrager/-houder daarom verzoekt, zodat voor de
hand ligt aan te nemen dat de licentiehouder niet tot de in lid 5 bedoelde personen behoort, maar
alleen tot de personen van lid 4. Aldus bezien is de door de Beroepscommissie gegeven uitleg niet
strijdig met de tekst van het Licentiereglement. Grief I faalt daarom.
5.5 Nu vast staat dat [appellant] op 29 april 2017 door haar eerste beroepschrift al op de hoogte was
van de inhoud van het dossier en daaraan slechts nog een zienswijze van het bestuur van KNVB is
toegevoegd ten aanzien van het tweede beroepschrift (dat overigens niet afweek), valt ook al niet
in te zien dat [appellant] door de gehanteerde oproeptermijn van enkele dagen is geschaad in
haar mogelijkheden om bij de mondelinge behandeling haar belangen behoorlijk voor het voetlicht
te brengen. Het tegendeel heeft [appellant] in elk geval onvoldoende feitelijk toegelicht. Grief II
faalt eveneens.
5.6. [appellant] heeft in het kader van haar grieven en ter onderbouwing van de vorderingen die zij
voor het eerst in hoger beroep heeft ingesteld, ook geklaagd over miskenning van haar belangen
doordat de Licentiecommissie (te) zware eisen stelde aan haar (amateur)organisatie en haar
vervolgens onevenredig zwaar strafte toen zij daaraan niet kon voldoen, en doordat de
Beroepscommissie luttele uren vóór de laatste wedstrijd bekend maakte dat het beroep tegen het
opleggen van strafpunten was verworpen.
heeft gelijk dat de Beroepscommissie het tweede beroepschrift met hoge snelheid heeft
afgehandeld. Het is ook aannemelijk dat het moreel van het elftal van [appellant] een gevoelige
slag (in de woorden van [appellant] : een mokerslag) kreeg door het tijdstip van de bekendmaking
dat de strafpunten zouden worden gehandhaafd. Ook indien [appellant] de wedstrijd zou winnen,
zou zij naar de tweede divisie worden gedegradeerd. In de ogen van [appellant] heeft dit er toe
geleid dat zij de wedstrijd heeft verloren en zij voert aan dat de Beroepscommissie wilde dat zij
zou degraderen.
5.7 In de kern betoogt [appellant] dat de Beroepscommissie het besluit na afloop van het
voetbalseizoen had moeten nemen zodat de strafpunten niet zouden meetellen voor het lopende
seizoen maar het volgende. Het hof ziet echter onvoldoende aanknopingspunten die meebrengen
dat de Beroepscommissie daartoe gehouden was. Hetzelfde geldt voor het feit dat de
Beroepscommissie geen aanleiding heeft gezien om het opleggen van de strafpunten terug te
draaien omdat dit uiteindelijk (de facto) tot gevolg had dat [appellant] degradeerde (los van de
vraag welke betekenis in dit verband toekomt aan de uitslag van de laatste wedstrijd) en
daardoor niet automatisch voor de Jupiler League 2017/2018 een licentie zou krijgen, met de
daaraan gekoppelde financiële en andere voordelen.
Het gaat ook hier om verenigingsbeleid, dat door de rechter maar beperkt kan worden getoetst.
Van willekeur is niet gebleken. Het besluit van de Licentiecommissie en in beroep de
Beroepscommissie om het sanctietraject dat eerder aan [appellant] kenbaar was gemaakt in
werking te stellen en de gevolgen in het lopende voetbalseizoen te laten intreden, kunnen de
redelijkheidstoets doorstaan.
5.8 Het hof overweegt voor zoveel nodig nog het volgende. De ledenvergadering van de sectie

betaald voetbal van KNVB heeft in het seizoen 2010/2011 besloten om strafpunten zoveel
mogelijk in mindering te brengen op het competitieresultaat van het lopende seizoen. [appellant]
was in dat seizoen nog geen lid van die sectie, maar zij moet als deelnemer van de Jupiler League
toch respecteren dat dit thans deel uitmaakt van het sanctiebeleid binnen de vereniging, net als
andere licentiehouders dat moeten doen. Over de vraag of KNVB bij Fortuna Sittard in afwijking
van het sanctiebeleid de strafpunten pas in een later seizoen op het resultaat heeft laten
drukken, verschillen partijen van mening. Maar ook indien dat het geval zou zijn, brengt dit nog
niet mee dat de strafpunten in het geval van [appellant] in redelijkheid niet in het lopende seizoen
mochten worden meegeteld. Weliswaar heeft [appellant] aangevoerd dat de Beroepscommissie in
het verleden langere termijnen heeft gehanteerd dan in het geval van het tweede beroepschrift
van [appellant] , maar dat de andere beroepsschriften net zo kort voor de laatste wedstrijd van
het seizoen waren ingediend, is niet gebleken. Het tweede beroepschrift van [appellant] op het
besluit van 20 april 2017 is namelijk op 28 april, circa een week vóór de laatste wedstrijd van het
seizoen, ingediend, zodat het hiervoor bedoelde verenigingsbeleid door de Beroepscommissie
alleen nog kon worden uitgevoerd door (zeer) korte termijnen te hanteren.
5.9 In de gebleken belangen van partijen bij toe-, respectievelijk afwijzing van de gevorderde
voorzieningen ziet het hof geen aanleiding om die voorzieningen te treffen. Het hof verwerpt dat
de belangen van KNVB en haar andere leden ‘niet noemenswaardig’ zijn. Voorshands moet ook
gewicht worden toegekend aan de belangen van de andere deelnemers aan de Jupiler League
van het seizoen 2017/2018. Ook indien het mogelijk is om [appellant] als 21e elftal te laten
deelnemen aan die competitie, dan betekent dat dat van de andere deelnemers vergaande
aanpassingen worden verlangd. Dat geldt ook derden die bij de wedstrijden zijn betrokken
(politie, vervoersmaatschappijen, etc.). De grieven III en IV falen eveneens.
5.10 In het licht van het vorenstaande bestaat er geen goede reden om de wedstrijd tegen
[voetbalclub 1] overnieuw te laten spelen, of om KNVB te verplichten om [appellant] ook aan de
Jupiler League van 2017/2018 te laten deelnemen. Die vorderingen zullen daarom worden
afgewezen. Grief V kan [appellant] niet helpen. Nu [appellant] terecht in eerste aanleg in het
ongelijk is gesteld, is het hof het eens met de door de voorzieningenrechter uitgesproken
proceskostenveroordeling. Ook grief VI faalt en ook de vordering om KNVB te laten terugbetalen
wat [appellant] aan KNVB heeft moeten betalen uit hoofde van dat vonnis, zal afgewezen worden.
5.11 Beide partijen hebben bewijsaanbiedingen gedaan, maar alleen al gelet op de spoedeisendheid
van de gevorderde voorzieningen komt het hof niet aan bewijslevering toe.

6 De slotsom

6.1 De grieven falen. Het bestreden vonnis zal worden bekrachtigd en de in hoger beroep ingestelde
vorderingen zullen worden afgewezen.
6.2 Als de ook in hoger beroep in het ongelijk te stellen partij zal het hof [appellant] in de kosten van
het hoger beroep veroordelen. De kosten voor de procedure in hoger beroep aan de zijde van
KNVB worden begroot op € 716,00 voor griffierecht en op € 2.682,00 voor salaris overeenkomstig
het liquidatietarief (3 punten x tarief II).

7 De beslissing

Het hof, recht doende in hoger beroep in kort geding:

bekrachtigt het vonnis van de voorzieningenrechter te Midden-Nederland van 3 mei 2017;

wijst de in hoger beroep gewijzigde eisen af;

veroordeelt [appellant] in de kosten van het hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van
KNVB vastgesteld op € 716,00 aan verschotten en op € 2.682,00 voor salaris overeenkomstig het
liquidatietarief.

Dit arrest is gewezen door mrs. Th.C.M. Willemse, H.E. de Boer en J.G.J. Rinkes, is ondertekend door
de griffier en de oudste raadsheer en is in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar
uitgesproken op 9 juni 2017.
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GERECHTSHOFTEARNHEM

Arrest

in de zaak van:

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie,
gevestigd te Beekbergen,
appellante,
procureur: mr. F.J. Boom,

tegen:

[geïntimeerde],
wonende te [woonplaats],
geïntimeerde,
procureur: mr. L. Paulus.

1 Het geding in eerste aanleg
De voorzieningenrechter in de rechtbank Zutphen heeft op 1 september 2006 een vonnis in kort
geding uitgesproken in het geschil tussen appellante, hierna te noemen de KNGU, als gedaagde en
geïntimeerde, hierna te noemen [geïntimeerde], als eiser. Een kopie van dat vonnis is aan dit arrest
gehecht.

2 Het geding in hoger beroep
2.1 Bij exploot van 21 september 2006 heeft de KNGU [geïntimeerde] aangezegd in hoger beroep te
komen van vermeld vonnis, met gelijktijdige dagvaarding van [geïntimeerde] voor dit hof. Bij dit
exploot heeft de KNGU zes grieven tegen het vonnis waarvan beroep aangevoerd en toegelicht, een
productie in het geding gebracht, bewijs aangeboden en geconcludeerd dat het hof dat vonnis zal
vernietigen en, opnieuw rechtdoende, [geïntimeerde] alsnog niet-ontvankelijk zal verklaren, althans
hem zijn vorderingen zal ontzeggen, met veroordeling van [geïntimeerde] in de kosten van beide
instanties.
2.2 De KNGU heeft mondeling geconcludeerd overeenkomstig de inhoud van haar vermelde
appèldagvaarding.
2.3 Bij memorie van antwoord heeft [geïntimeerde] de grieven van de KNGU bestreden, een productie
in het geding gebracht, bewijs aangeboden en geconcludeerd tot ongegrondverklaring van het hoger
beroep en tot bevestiging van het vonnis waarvan beroep, met veroordeling van de KNGU in de
kosten van (het hof leest:) het hoger beroep, uitvoerbaar bij voorraad voor zoveel de wet zulks
toelaat.
2.4 Daarna hebben partijen de stukken aan het hof overgelegd voor het wijzen van arrest. In het
procesdossier van [geïntimeerde] ontbreken de producties van de eerste aanleg, die zich in het
procesdossier van de KNGU bevinden.

3 De vaststaande feiten
De voorzieningenrechter heeft in het vonnis waarvan beroep onder 2.1 tot en met 2.3 feiten

vastgesteld. De KNGU heeft daartegen niet gegriefd, zodat ook het hof van die feiten zal uitgaan.

4 De beoordeling van het geschil in hoger beroep
4.1 De cruciale gegevens in deze zaak zijn de volgende. Bij vonnis van 15 december 2004 van de
rechtbank Alkmaar is [geïntimeerde] ter zake van acht diefstallen van turntoestellen en brandstichting
veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van vier jaar. In hoger beroep is
[geïntimeerde] door het hof Amsterdam bij arrest van 22 juli 2005 voor acht feiten ter zake van
schuldheling, meermalen gepleegd, van diverse turntoestellen veroordeeld tot een gevangenisstraf
van 15 maanden. Vervolgens heeft de tuchtcommissie van de KNGU bij uitspraak van 25 november
2005 aan [geïntimeerde] de straf opgelegd van royement als lid van de KNGU (zie vonnis waarvan
beroep onder 2.2). Bij uitspraak van 9 mei 2006 heeft de Commissie van Beroep van de KNGU die
uitspraak van de tuchtcommissie bekrachtigd (zie vonnis waarvan beroep onder 2.3).
4.2 [geïntimeerde] vordert in dit kort geding – verkort en zakelijk gezegd – primair een bevel tot
intrekking van het royement met dwangsom en subsidiair schorsing van het royement totdat in de
strafzaak van [geïntimeerde] in cassatie is beslist.
4.3 Tussen partijen is in confesso dat voor aantasting van de uitspraken van de tuchtorganen van de
KNGU als maatstaf geldt het bepaalde in artikel 7:904 lid 1 BW, dus dat die uitspraken vernietigbaar
zijn indien gebondenheid daaraan in verband met inhoud of wijze van totstandkoming daarvan in de
gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
4.4 Bij memorie van antwoord heeft [geïntimeerde] gesteld dat hij inmiddels een bodemprocedure
heeft gestart strekkende tot vernietiging van de tuchtrechtelijke beslissing tot royement van
[geïntimeerde] als lid van de KNGU. [geïntimeerde] heeft daarbij echter een niet-betekende
dagvaarding in het geding gebracht, zodat niet kan worden vastgesteld of die bodemprocedure
daadwerkelijk is gestart. Wel wil het hof ervan uitgaan dat [geïntimeerde] dat zal doen.
4.5 De voorzieningenrechter heeft in rov. 4.2 en 4.3 van het vonnis waarvan beroep op de gronden als
daar vermeld geoordeeld dat voorshands voldoende aannemelijk is dat de litigieuze tuchtrechtelijke
uitspraken de toetsing van artikel 7:904 lid 1 BW niet zullen doorstaan en heeft vervolgens
toegewezen de subsidiaire vordering tot schorsing van het royement totdat in de bodemprocedure
daarover zal zijn beslist.
4.6 De KNGU komt daartegen op in de grieven I tot en met V, welke grieven gezamenlijk zullen worden
behandeld.
4.7 Met betrekking tot de wijze van beoordeling van de vorderingen van [geïntimeerde] in dit kort
geding stelt het hof voorop, in de eerste plaats dat, gelet op de maatstaf van artikel 7:904 lid 1 BW
(zie rov. 4.3 hierboven), de bodemrechter de tuchtrechtelijke uitspraken met terughoudendheid zal
hebben te toetsen en in de tweede plaats dat voor toewijzing van de vorderingen van [geïntimeerde]
in dit kort geding slechts plaats is indien, ondanks de beperkingen van een kort gedingprocedure, op
voorhand voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter de tuchtrechtelijke uitspraken zal
vernietigen.
4.8 Het hof kan, anders dan de voorzieningenrechter in eerste aanleg, niet tot dit laatste oordeel
komen.
4.9 Gesteld noch gebleken is dat de tuchtrechtelijke uitspraken wat betreft de wijze van
totstandkoming, zoals een schending van het beginsel van hoor en wederhoor, naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. In de inleidende dagvaarding heeft [geïntimeerde]
aangevoerd dat de KNGU de uitspraak betreffende het royement van [geïntimeerde], in strijd met
artikel 2.3.09.10 van het huishoudelijk reglement van de KNGU, niet heeft gepubliceerd in het

Bondsblad. De KNGU heeft in eerste aanleg gesteld dat de uitspraak van de Commissie van Beroep
van 9 mei 2006 is gepubliceerd op de internetsite van de KNGU en dat een samenvatting zal worden
gepubliceerd in het in september 2006 te verschijnen magazine van de KNGU. Bij memorie van
antwoord is [geïntimeerde] op dit punt niet meer teruggekomen, zodat het hof ervan uitgaat dat
publicatie conform het huishoudelijk reglement heeft plaatsgevonden.
4.10 De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat het in dit geval te ver gaat om aan een nog niet
onherroepelijk geworden strafrechtelijke uitspraak (lees: de uitspraak d.d. 22 juli 2005 van het
Amsterdamse hof) de tuchtrechtelijke straf van royement te verbinden. Gelet op de grief daartegen
van de KNGU oordeelt het hof hierover als volgt. Vast staat dat het bondsbestuur van de KNGU de
desbetreffende klacht tegen [geïntimeerde] bij brief van 21 april 2004 bij de voorzitter van de
tuchtcommissie heeft ingediend. Na de reactie daarop door mr. Diesfeldt namens [geïntimeerde] bij
brief van 3 juni 2004 heeft de voorzitter van de tuchtcommissie van de KNGU bij brief van 4 augustus
2004 aan [geïntimeerde] kenbaar gemaakt dat hem de voorlopige maatregel van schorsing wordt
opgelegd. Na de uitspraak van de rechtbank Alkmaar d.d. 15 december 2004 in de strafzaak tegen
[geïntimeerde] heeft de secretaris van de tuchtcommissie bij brief van 28 januari 2005 [geïntimeerde]
uitgenodigd om nader verweer in de tuchtzaak te voeren. Bij brief van 1 februari 2005 heeft
[geïntimeerde] aan de tuchtcommissie onder meer geschreven dat het hem niet meer dan billijk lijkt
dat de tuchtcommissie de resultaten van het door hem ingestelde hoger beroep in de strafzaak
afwacht. De secretaris van de tuchtcommissie heeft dit laatste bij brief van 18 februari 2005 aan
[geïntimeerde] toegezegd. De tuchtcommissie heeft zich aan deze toezegging gehouden. Gelet op de
vermelde omstandigheden en gelet op het feit dat, nu de tuchtrechtelijke sanctie was gebaseerd op
de feiten uit de strafzaak, het ook voor de hand lag om het oordeel van de laatste feitelijke instantie
af te wachten, terwijl het in cassatie niet meer om de feiten gaat, is het hof voorshands van oordeel
dat niet aannemelijk is dat de bodemrechter de uitspraken van de tuchtcommissie (d.d. 25 november
2005) en de Commissie van Beroep (d.d. 9 mei 2006) zal vernietigen op de enkele grond dat niet is
gewacht op de afloop van het door [geïntimeerde] ingestelde cassatieberoep tegen het arrest van 22
juli 2005 van het Amsterdamse hof in de strafzaak tegen [geïntimeerde].
4.11 Het tweede inhoudelijke punt betreft de stelling van [geïntimeerde], kort weergegeven, dat het
aan hem opgelegde royement in de praktijk neerkomt op een beroepsverbod voor hem. De KNGU
heeft in de appèldagvaarding onder punt 20 omstandig uiteengezet dat van een beroepsverbod geen
sprake is. [geïntimeerde] heeft dat betoog van de KNGU naar ’s hofs oordeel onvoldoende
gemotiveerd bestreden. De stelling van [geïntimeerde], dat niet is uitgesloten dat de KNGU in de
toekomst buitenlandse turnbonden informeert omtrent het royement (in Nederland, zo voegt het hof
daaraan toe) van [geïntimeerde], als gevolg waarvan een internationale carrière voor [geïntimeerde]
onmogelijk wordt gemaakt, is veeleer te duiden als een erkenning van de juistheid van de stelling van
de KNGU dat het royement van [geïntimeerde] in Nederland op zichzelf niet in de weg staat aan een
internationale carrière van [geïntimeerde] als turncoach op topniveau. Ook op dit inhoudelijke punt
acht het hof niet op voorhand aannemelijk dat de bodemrechter de tuchtrechtelijke beslissingen zal
vernietigen.
4.12 Het derde inhoudelijke punt betreft de kwestie van de vermeende ongelijkheid tussen de aan
[geïntimeerde] opgelegde maatregel van royement, gegeven zijn strafrechtelijke veroordeling ter zake
van schuldheling, en andere - minder vergaande - tuchtrechtelijke beslissingen van de tuchtcommissie
van de KNGU waar strafrechtelijke veroordelingen aan ten grondslag hebben gelegen. Het hof is
primair van oordeel dat juist op een dergelijk beleidspunt - betreffende de vraag in hoeverre sprake is
van (op relevante onderdelen) gelijke gevallen - grote terughoudendheid van de bodemrechter mag
worden verwacht. Bovendien constateert het hof dat de KNGU in hoger beroep heeft aangetoond dat
de betrokkene in de Sittardse zaak, anders dan in casu [geïntimeerde], in hoger beroep in de
strafzaak was vrijgesproken. Ook op dit punt acht het hof niet op voorhand aannemelijk dat de
bodemrechter de tuchtrechtelijke uitspraken ten aanzien van [geïntimeerde] zal vernietigen.
4.13 Ten slotte constateert het hof dat [geïntimeerde], indien de cassatieprocedure in zijn strafzaak in
voor hem gunstige zin zou aflopen, de weg van de herzieningsprocedure als vermeld in artikel 2.5.02

van het tuchtreglement van de KNGU kan volgen ten einde het royement ongedaan te krijgen.
4.14 Gelet op het vorenoverwogene kan het hof ook niet tot een toewijzing van de vorderingen van
[geïntimeerde] komen op de door hem aangevoerde grondslagen van artikel 2:8 juncto 2:15 lid 1 sub
b, 2:15 lid 1 sub c en/of 6:162 BW.
4.15 Het hof passeert de bewijsaanbiedingen van partijen omdat daarvoor in kort geding geen plaats
is.
4.16 Uit het vorenoverwogene volgt dat de grieven I tot en met V slagen. Het vonnis waarvan beroep
dient te worden vernietigd en de vorderingen van [geïntimeerde] dienen alsnog te worden
afgewezen. [geïntimeerde] dient als de in het ongelijk gestelde partij te worden veroordeeld in de
kosten van het geding in eerste aanleg, zodat ook grief VI terecht is voorgedragen. [geïntimeerde] zal
tevens als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure in
hoger beroep.

5 Beslissing
Het hof, rechtdoende in hoger beroep in kort geding:
vernietigt het vonnis waarvan beroep,
en opnieuw rechtdoende:
wijst de vorderingen van [geïntimeerde] af;
veroordeelt [geïntimeerde] in de kosten van de procedure in eerste aanleg, aan de zijde van de KNGU
bepaald op € 248,-- voor griffierecht en op € 816,-- voor salaris voor de procureur;
veroordeelt [geïntimeerde] in de kosten van de procedure in hoger beroep, tot op heden aan de zijde
van de KNGU bepaald op € 380,87 voor verschotten en op € 894,-- voor salaris voor de procureur.

Dit arrest is gewezen door mrs. Rijken, Smeeïng-van Hees en Van der Pol en is uitgesproken in
tegenwoordigheid van de griffier ter openbare terechtzitting van 12 december 2006.
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arrest van de eerste civiele kamer van 18 augustus 2009
inzake

[appellant],
wonende te [woonplaats],
appellant,
advocaat: mr. S.F.H. Jellinghaus,

tegen:

de rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging
[geïntimeerde],
gevestigd te [vestigingsplaats],
geïntimeerde,
advocaat: mr. H.J.A. Knijff.

1. Het geding in eerste aanleg
Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van het vonnis van 31 oktober 2007
dat de rechtbank Zutphen tussen appellant (hierna ook te noemen: [appellant]) als eiser en
geïntimeerde (hierna ook te noemen: [geïntimeerde]) als gedaagde heeft gewezen; van dat vonnis is
een fotokopie aan dit arrest gehecht.
2. Het geding in hoger beroep
2.1 [appellant] heeft bij exploot van 7 december 2007 [geïntimeerde] aangezegd van het hiervoor
genoemde vonnis van 31 oktober 2007 in hoger beroep te komen, met dagvaarding van
[geïntimeerde] voor dit hof.
2.2 Bij memorie van grieven heeft [appellant] vier grieven tegen het bestreden vonnis aangevoerd en
toegelicht en heeft hij nieuwe producties in het geding gebracht. Hij heeft gevorderd dat het hof het
bestreden vonnis zal vernietigen en, opnieuw recht doende, bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard
arrest, de beslissing tot royement van [appellant] van 25 november 2005 zal vernietigen; voorts
[geïntimeerde] zal veroordelen tot publicatie van de vernietiging van het royement in het
eerstvolgende Bondsblad, in ieder geval binnen één maand na betekening van het in deze te wijzen
arrest en [geïntimeerde] tenslotte zal veroordelen in de kosten van de procedure in beide instanties,
althans dat het hof een zodanige beslissing neemt als het hof juist acht.
2.3 Bij memorie van antwoord heeft [geïntimeerde] de grieven bestreden, heeft zij bewijs
aangeboden en producties in het geding gebracht. Zij heeft geconcludeerd dat het hof bij voor zover
mogelijk uitvoerbaar bij voorraad verklaard arrest het bestreden vonnis zal bekrachtigen, zo nodig
met aanvulling en/of verbetering van gronden, kosten rechtens.
2.4 Ter zitting van 8 juni 2009 hebben partijen de zaak doen bepleiten, [appellant] door mr. D.M. van
Geel, advocaat te Tilburg en [geïntimeerde] door mr. J.N. Stamhuis, advocaat te Amsterdam; beiden
hebben daarbij pleitnotities in het geding gebracht. Mr. Stamhuis heeft voorafgaand aan de zitting aan
[appellant] en het hof een productie gezonden, te weten het verkort arrest van het gerechtshof
Amsterdam van 17 maart 2009 (parketnummer 23-001525-08) in de strafzaak tegen [appellant]. Aan
mr. Stamhuis is akte verleend van het in het geding brengen van die productie.
2.5 Vervolgens hebben partijen de stukken voor het wijzen van arrest aan het hof overgelegd en
heeft het hof arrest bepaald op heden.
3. De vaststaande feiten
De rechtbank heeft in haar vonnis van 31 oktober 2007 onder 2.1 tot en met 2.5 feiten vastgesteld.
Aangezien daartegen geen grieven zijn aangevoerd of bezwaren zijn geuit, zal het hof in hoger
beroep ook van die feiten uitgaan.
4. De motivering van de beslissing in hoger beroep

4.1 In deze zaak staat centraal de vraag of de aan [appellant] door de tuchtcommissie van
[geïntimeerde] opgelegde straf van royement in stand moet blijven. Deze straf van royement als lid
van [geïntimeerde] is [appellant] bij uitspraak van 25 november 2005 opgelegd door de
tuchtcommissie van [geïntimeerde] wegens overtreding van artikel 7.1.b van de Statuten, alsmede
overtreding van artikel 2.2.01 onder c van het Huishoudelijk Reglement van [geïntimeerde].
Na een daartegen door [appellant] ingesteld hoger beroep heeft de commissie van beroep van

[geïntimeerde] op 9 mei 2006 voormelde uitspraak van 25 november 2005 bekrachtigd. De vordering
van [appellant] in het onderhavige geding behelst dat het besluit van de tuchtcommissie van
[geïntimeerde] tot oplegging van de straf van royement wordt vernietigd.

4.2 Het hof stelt met betrekking tot de mogelijkheid tot vernietiging van de uitspraak van de
tuchtcommissie van [geïntimeerde] voorop dat de gebondenheid aan de beslissing dient te worden
beoordeeld op grond van het criterium van artikel 7:904 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW): indien
gebondenheid aan de beslissing in verband met inhoud of wijze van totstandkoming daarvan in de
gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, is
die beslissing vernietigbaar. Gelet op deze maatstaf dient de rechter de tuchtrechtelijke beslissing met
terughoudendheid te toetsen.

4.3 In de in de onderhavige zaak toepasselijke artikelen uit de Statuten en het Huishoudelijk
Reglement van [geïntimeerde] wordt het volgende bepaald:
Artikel 7 lid 1 aanhef en onder b van de Statuten van [geïntimeerde]:
Leden van [geïntimeerde] zijn verplicht zich te onthouden van gedragingen en/of handelingen die de
belangen van [geïntimeerde] en/of van de gymnastiek schaden of kunnen schaden.
Artikel 2.2.01 lid 1 onder c van het Huishoudelijk Reglement van [geïntimeerde]:
Een overtreding in de zin van het Tuchtreglement is elk handelen of nalaten waardoor de belangen
van [geïntimeerde] worden geschaad.
Artikel 2.4.01 lid 7 van het Huishoudelijk Reglement van [geïntimeerde]:
Het royement wordt als straf opgelegd indien de betrokkene in ernstige mate in strijd handelt met de
statuten, reglementen en besluiten van organen van [geïntimeerde], dan wel de belangen van
[geïntimeerde] of van een lid ernstig schaadt en wel in die mate dat de overtreding een beëindiging
van het lidmaatschap rechtvaardigt.

4.4 [appellant] voert in zijn grieven aan dat de uitspraak van de tuchtcommissie van [geïntimeerde]
dient te worden vernietigd op grond van artikel 7:904 lid 1 BW omdat de inhoud van deze beslissing
van de tuchtcommissie in strijd is met de maatstaven van redelijkheid en billijkheid en de
instandhouding van de bewuste besluiten onaanvaardbaar is in de onderhavige omstandigheden. De
grieven lenen zich voor gezamenlijke behandeling.
4.5 Bij het onder 2.4 genoemde arrest van het hof Amsterdam van 17 maart 2009, waarin na
terugwijzing door de Hoge Raad uitsluitend het onder 1 en 10 tenlastegelegde en de strafoplegging
aan de orde was, is [appellant] vrijgesproken ter zake van het onder 1 primair en het onder 10 primair
en subsidiair tenlastegelegde en is het onder 1 subsidiair tenlastegelegde - schuldheling bewezenverklaard. Voorts is [appellant] bij dit arrest ter zake van zeven feiten, telkens schuldheling,
veroordeeld tot een gevangenisstraf van 13 maanden. Dit arrest is inmiddels onherroepelijk
geworden, nu daartegen geen beroep in cassatie is ingesteld zoals [appellant] bij gelegenheid van
het pleidooi heeft verklaard.
4.6 Uit de uitspraak van de tuchtcommissie van 25 november 2005 blijkt dat zij de veroordeling van
[appellant] in hoger beroep door het hof Amsterdam op 22 juli 2005 ter zake van schuldheling, acht
feiten, waarbij aan [appellant] een gevangenisstraf van 15 maanden is opgelegd, in aanmerking heeft
genomen. Anders dan [appellant] stelt, heeft de tuchtcommissie haar sanctie dan ook niet gebaseerd
op de veroordeling van [appellant] in eerste aanleg door de rechtbank Alkmaar ter zake van diefstal
en brandstichting. Naar het oordeel van het hof wijkt de strafrechtelijke veroordeling van [appellant]
op 17 maart 2009 ter zake van zeven feiten, telkens schuldheling, tot een gevangenisstraf van 13
maanden niet dusdanig af van de eerdere veroordeling door het hof Amsterdam, dat gezegd kan
worden dat alleen daarom al sprake is van disproportionaliteit tussen de uiteindelijke strafrechtelijke
veroordeling en de door de tuchtcommissie opgelegde sanctie en dat de beslissing van de

tuchtcommissie reeds om die reden niet in stand zou kunnen blijven.
4.7 Door de veroordeling op 17 maart 2009 ter zake van het onder 1 subsidiair tenlastegelegde is
[appellant] bovendien veroordeeld ter zake van schuldheling van onder meer goederen waarvan op
grond van de stukken vast staat dat deze aan [geïntimeerde] toebehoren. De stelling van [appellant]
in zijn memorie van grieven dat de sanctie van [geïntimeerde] niet meer in verhouding staat tot de
strafrechtelijke verwijten die aan hem kunnen worden gemaakt, omdat er geen sprake meer is van
jegens [geïntimeerde] gepleegde strafbare feiten gaat reeds om die reden niet op.

4.8 [appellant] stelt zich op het standpunt dat in het tuchtrecht sprake zou moeten zijn van
begrenzing van de duur van het opgelegde royement tot maximaal vijf jaren (boven de opgelegde
vrijheidsstraf) gelet op de door de strafrechter opgelegde tijdelijke vrijheidsstraf naar analogie van
artikel 31 van het Wetboek van Strafrecht. [appellant] heeft aangevoerd dat daarmee recht kan
worden gedaan aan de proportionaliteit van het strafbare feit en het belang van de pleger, die thans
ontbreekt.
Naar het oordeel van het hof biedt het sanctiearsenaal binnen het Huishoudelijk Reglement van
[geïntimeerde] echter al voldoende mogelijkheden om recht te doen aan de ernst van een overtreding
en het belang van de pleger bij oplegging van een straf. Naast de zwaarste sanctie van royement is er
op grond van artikel 2.4.01 immers onder meer de mogelijkheid tot het opleggen van een schorsing
voor maximaal drie jaar. Of de tuchtrechter tot het opleggen van de zwaarst mogelijke sanctie heeft
kunnen komen dient ook met terughoudendheid te worden getoetst. Dienaangaande geldt het
volgende.

4.9 Het door het tuchtorgaan van [geïntimeerde] opgelegde royement - ontzetting uit het
lidmaatschap van [geïntimeerde] - heeft onbetwist grote gevolgen voor [appellant]. Nu de weinige in
Nederland niet bij [geïntimeerde] aangesloten verenigingen vooral op recreatief niveau actief zijn,
zoals ook door [geïntimeerde] is bevestigd, is begeleiding van topturners in Nederland voor hem niet
langer mogelijk. Voor [appellant] resteren daarmee in Nederland alleen werkzaamheden op lager
niveau; voor werkzaamheden op topsportniveau kan [appellant] alleen in het buitenland terecht.
[appellant] heeft wel aangevoerd dat [geïntimeerde] het hem ook onmogelijk maakt om in het
buitenland aan de slag te gaan, maar dat heeft hij tegenover de gemotiveerde betwisting van
[geïntimeerde] naar het oordeel van het hof onvoldoende concreet onderbouwd. De conclusie is dat
de mogelijkheden van [appellant] voor het uitvoeren van werkzaamheden binnen de turnsport sterk
zijn beperkt, maar dat niet is gebleken van een beroepsverbod, zoals [appellant] stelt.
4.10 Zoals bij onherroepelijke veroordeling is komen vast te staan, heeft [appellant] zich schuldig
gemaakt aan schuldheling van turntoestellen en andere zaken, onder meer toebehorend aan
[geïntimeerde] en aan leden van [geïntimeerde]. Daarvoor is hij veroordeeld tot een
onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 13 maanden. Dat hij de betrokkenen aanzienlijke schade
heeft berokkend en hij daarmee in strijd met de belangen van [geïntimeerde] heeft gehandeld, zoals
de tuchtcommissie heeft geoordeeld - en in navolging daarvan de commissie van beroep-, wordt door
[appellant] niet betwist. Zoals de tuchtcommissie in haar uitspraak heeft overwogen en door
[appellant] evenmin wordt betwist heeft het gegeven dat een bekende turncoach als [appellant] is
aangehouden, berecht en veroordeeld grote impact gehad binnen de turnwereld. Gelet daarop kan
naar het oordeel van het hof niet gezegd worden dat de tuchtcommissie niet in redelijkheid tot het
oordeel heeft kunnen komen dat [appellant] de belangen van [geïntimeerde] in zodanig ernstige mate
heeft geschaad dat deze overtreding in de zin van het Tuchtreglement (zijnde hoofdstuk 2 van het
Huishoudelijk Reglement) een beëindiging van het lidmaatschap rechtvaardigt, waarmee is voldaan
aan de voorwaarde ex artikel 2.4.01 lid 7 van het Huishoudelijk Reglement van [geïntimeerde] voor
het opleggen van de sanctie van royement.
4.11 [appellant] heeft voorts nog aangevoerd dat de tuchtcommissie bij het opleggen van de straf
onvoldoende rekening heeft gehouden met zijn persoonlijke belangen - met name het belang van

[appellant] om in zijn onderhoud te kunnen voorzien en zijn beroep te kunnen uitoefenen - en dat de
straf van royement gelet op zijn persoonlijke belangen disproportioneel is. Gelet op de ernst van de
strafbare feiten waarvoor [appellant] is veroordeeld en de impact die deze veroordeling heeft gehad
kan naar het oordeel van het hof echter niet gezegd worden dat de oplegging van de straf van
royement onmiskenbaar disproportioneel is. Zoals hierboven reeds is overwogen, houdt het royement
voor [appellant] een vergaande beperking in voor het verrichten van werkzaamheden binnen de
turnsport, maar is er geen sprake van een beroepsverbod, met name gelet op de buiten Nederland
bestaande mogelijkheden en is er dus ook geen sprake van een onmogelijkheid van [appellant] om in
zijn onderhoud te voorzien. Ook overigens is niet aannemelijk geworden dat het opleggen van de
straf van royement gelet op de persoonlijke omstandigheden van [appellant] onaanvaardbaar is. Dat
in de beslissing van de tuchtcommissie en die van de commissie van beroep niet uitgebreid is
stilgestaan bij de persoonlijke omstandigheden van [appellant] en met de gevolgen van de sanctie
voor [appellant], wil niet zeggen dat daarmee geen rekening is gehouden of dat - mede gelet op de
beperkte aandacht die [appellant] zelf daarvoor bij de tuchtorganen heeft gevraagd - de beslissing
onvoldoende is gemotiveerd. De straf weegt weliswaar zwaar, maar de feiten die daaraan ten
grondslag liggen doen dat eveneens.
4.12 Evenmin kan gezegd worden dat [geïntimeerde] misbruik maakt van haar machtspositie. Daarvan
is alleen sprake wanneer geoordeeld wordt dat de tuchtcommissie van [geïntimeerde] bij afweging
van alle betrokken belangen in redelijkheid niet tot haar besluit heeft kunnen komen en dat is naar
het oordeel van het hof gelet op het bovenoverwogene niet het geval. Dat [geïntimeerde] overeenkomstig artikel 2.6.01 van het Huishoudelijk Reglement van [geïntimeerde] - erop toeziet dat
een opgelegde straf ten uitvoer wordt gelegd en dat haar leden hun medewerking verlenen aan de
tenuitvoerlegging van de straf door onder meer geen diensten in te huren van geroyeerde leden zoals
[appellant] levert evenmin machtsmisbruik op.

4.13 [appellant] heeft zich er ten slotte op beroepen dat de hem opgelegde straf onbillijk en
disproportioneel is in vergelijking met andere meer ernstige zaken die aan de tuchtcommissie zijn
voorgelegd. [appellant] heeft zich daarbij met name beroepen op een zaak van 31 augustus 2005
waarbij de commissie van beroep een geheel voorwaardelijke straf heeft opgelegd aan een turnleraar
ter zake van het onzedelijk betasten van een leerlinge.
Daargelaten dat er sprake is van feiten van geheel andere aard, is, mede gelet op de vrijspraak in
hoger beroep door het hof Den Bosch ter zake van deze feiten, niet gebleken van een vergelijkbare
ernst van de feiten. Ook overigens is onvoldoende gesteld om, met inachtneming van de marginale
toetsing die het hof dient toe te passen, tot het oordeel te kunnen komen dat er sprake is van
inconsistent beleid bij de tuchtorganen van [geïntimeerde], waardoor de aan [appellant] opgelegde
straf niet in stand kan blijven.

4.14 De conclusie luidt dat gebondenheid van [appellant] aan de uitspraak van de tuchtcommissie van
[geïntimeerde] naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar is.
Slotsom
De grieven falen, zodat het bestreden vonnis moet worden bekrachtigd. Als de in het ongelijk gestelde
partij zal [appellant] in de kosten van het hoger beroep worden veroordeeld.
5. De beslissing
Het hof, recht doende in hoger beroep:
bekrachtigt het vonnis van de rechtbank Zutphen van 31 oktober 2007;
veroordeelt [appellant] in de kosten van het hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van

[geïntimeerde] begroot op € 2.682,- voor salaris advocaat overeenkomstig het liquidatietarief en op €
300,- voor griffierecht.
verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.M.C. Groen, D.J. van Dijk en A. Smeeïng-van Hees en is in
tegenwoordigheid van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van 18 augustus 2009.
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Hoge Raad der Nederlanden
Arrest
in de zaak van:

de vereniging KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND (KNVB),
gevestigd te Zeist,
EISERES tot cassatie,
advocaat: mr. C.J.J.C. van Nispen,

tegen

STICHTING FEYENOORD,
gevestigd te Rotterdam,

VERWEERSTER in cassatie,
advocaat: mr. R.S. Meijer.

1. Het geding in feitelijke instanties

Eiseres tot cassatie - verder te noemen: de KNVB - heeft bij exploit van 1 april 1998 verweerster in
cassatie - verder te noemen: Feyenoord - gedagvaard voor de Rechtbank te Rotterdam en gevorderd
bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
1. voor recht te verklaren dat het recht met betrekking tot het (doen) opnemen en uitzenden van
radio- en televisie-opnamen, zowel voor samenvattingen als integrale wedstrijden van de
voetbalwedstrijden, die worden gespeeld in het kader van de door de KNVB georganiseerde
competities toekomen aan alle clubs gezamenlijk: KNVB en de clubs;
2. Feyenoord te verbieden over te gaan tot een eenzijdige en individuele exploitatie, in welke vorm
dan ook, van de radio- en televisie-opnamen, zowel voor samenvattingen als voor integrale
wedstrijden van wedstrijden gespeeld in het kader van de door de KNVB georganiseerde competities,
zulks op straffe van een dwangsom van ƒ 100.000,-- voor elke dag of keer dat Feyenoord het verbod
na de betekening van het in dezen te wijzen vonnis zou schenden;
3. subsidiair: Feyenoord te verbieden de tv-uitzend-rechten van door haar te spelen thuiswedstrijden
individueel uit te baten met voorbijgaan aan de reglementaire bepalingen van de KNVB en het toezicht
dat de KNVB op grond daarvan dient uit te oefenen, zulks op straffe van een dwangsom van ƒ
100.000,-- voor elke dag of keer na de betekening van het te wijzen vonnis dat Feyenoord dit verbod
zou overtreden.
Feyenoord heeft de vorderingen bestreden.
De Rechtbank heeft bij vonnis van 9 september 1999 de vorderingen van de KNVB afgewezen.
Tegen dit vonnis heeft de KNVB hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage.
Feyenoord heeft voorwaardelijk incidenteel hoger beroep ingesteld.
Bij arrest van 31 mei 2001 heeft het Hof in het principale beroep het vonnis waarvan beroep
bekrachtigd, en het incidentele beroep verworpen.
Het arrest van het Hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het Hof heeft de KNVB beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is
aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
Feyenoord heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.
De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten en voor Feyenoord mede door mr. M.B.
Esseling, advocaat bij de Hoge Raad.
De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van de middelen
3.1 In cassatie kan worden uitgegaan van de feiten vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal
onder 2.1 tot en met 2.10.
3.2 Centraal in deze zaak staat de vraag aan wie de "uitzendrechten" met betrekking tot ("flitsen"
van) voetbalwedstrijden in de door de KNVB georganiseerde Eredivisie (thans genaamd: Holland
Casino Eredivisie) en Eerste divisie (thans genaamd: Gouden Gids Divisie) toekomen. Volgens de KNVB
luidt het antwoord op die vraag: aan de KNVB en de in die divisies spelende clubs gezamenlijk.

Feyenoord daarentegen stelt zich op het standpunt dat die rechten uitsluitend toekomen aan de
thuisspelende club.

3.3 De Rechtbank heeft het standpunt van Feyenoord juist bevonden en de hiervoor onder 1 vermelde
vorde-ringen van de KNVB afgewezen. In hoger beroep heeft het Hof de grieven van de KNVB
verworpen. Daartoe heeft het Hof, samengevat en voor zover in cassatie van belang, het volgende
overwogen.
Hetgeen de Hoge Raad heeft overwogen in de rov. 5.2 en 5.3 van zijn arrest van 23 oktober 1987, nr.
12916, NJ 1988, 310 (NOS/KNVB) behoeft nadere uitwerking nu het in de onderhavige zaak gaat om
een geschil tussen de KNVB en een van zijn aangesloten clubs en niet om een geschil tussen de NOS
en de KNVB die mede optreedt namens de bij hem aangesloten clubs. De clubs hebben uit hoofde van
hun eigendoms- of gebruiksrecht van het stadion of het terrein in beginsel de vrijheid om aan hun
toestemming tot het betreden ervan beperkingen te verbinden, ook met het oog op het tot stand
brengen van radio- en/of televisieuitzendingen. Uitoefening van die vrijheid dient te geschieden met
inachtneming van beperkingen op grond van de wet of overeenkomst. In verband hiermee kunnen de
clubs, waaronder Feyenoord, in beginsel aanspraak maken op de uitzendrechten van
voetbalwedstrijden die gespeeld worden in het stadion of op het terrein waarvan zij eigenaar zijn of
waarvan zij een gebruiksrecht hebben. Feyenoord zou mogelijk in strijd handelen met de haar jegens
de KNVB betamende zorgvuldigheid indien zij de KNVB geen redelijke vergoeding betaalt ingeval de
KNVB grotendeels het economisch risico van de wedstrijden draagt. (rov. 9)
De kernverantwoordelijkheid voor de thuis te spelen wedstrijden ligt bij de thuisspelende club, en het
is deze club die in verhouding tot de KNVB grotendeels het economisch risico van die wedstrijden
draagt. (rov. 12)
In dit geval is niet gebleken dat het organiseren (en/of spelen) van een (thuis)wedstrijd een
zogeheten éénlijnsprestatie is en evenmin is sprake van het profiteren van een zodanige prestatie
door een derde. (rov. 13)
De enkele omstandigheid dat de KNVB gedurende tientallen jaren heeft gecontracteerd ter zake van
de uitzendrechten brengt niet mee dat hij medegerechtigd is (geworden) tot die uitzendrechten. (rov.
14)
Uit de statuten en reglementen van de KNVB blijkt niet van enige overdracht van de uitzendrechten
door de thuisspelende clubs aan de KNVB. (rov. 16)
Art. 6 lid 1, onder c, van de statuten van de KNVB heeft, in samenhang met de in rov. 19 vermelde
bepalingen van het Algemeen Reglement, het Reglement Betaald Voetbal en het Reglement
Wedstrijden Betaald Voetbal, tot gevolg dat de KNVB opereert als een "centraal verkoopkantoor" dat
voor zijn leden met uitsluiting van dezen de verkoopprijs van de uitzendrechten vaststelt om deze
rechten zelf te kunnen exploiteren. Aldus is er sprake van een mededinging beperkende
overeenkomst of besluit in de zin van art. 6 lid 1 Mededingingswet en art. 81 lid 1 EG. Art. 6 lid 1,
onder c, van de statuten en de hiervoor bedoelde reglementsbepalingen zijn nietig. (rov. 22)

3.4.1 Middel I klaagt dat het Hof in zijn rov. 9 heeft miskend dat de Hoge Raad in zijn hiervoor onder
3.3 genoemde arrest van 23 oktober 1987 in de zaak tussen de KNVB en de NOS aan de KNVB en zijn
clubs een vorm van bescherming ter zake van de uitzendrechten heeft toegekend, welke vorm van
bescherming niet van karakter verandert naargelang het gaat om een geschil tussen de KNVB en een
van zijn clubs dan wel de KNVB en een derde.
3.4.2 In genoemd arrest is, voor zover thans van belang, met name aan de orde de vraag of de KNVB
en de clubs in die zin gerechtigd zijn zich tegen het uitzenden van reportages per televisie of radio
van die wedstrijden te verzetten dat zij voor hun toestemming tot uitzending een vergoeding mogen
verlangen. Die vraag werd - kort gezegd op grond van de bevoegdheden die de KNVB en de clubs aan
het eigendoms- of gebruiksrecht van de stadions of wedstrijdterreinen kunnen ontlenen - bevestigend
beantwoord. In dat arrest valt echter, anders dan het middel wil, niet te lezen dat de KNVB, die - zoals
het Hof heeft overwogen - mede, dat wil zeggen voor zover het de hier van belang zijnde subsidiaire

grondslag van de primaire vordering van de KNVB betrof, optrad namens de clubs, in zijn verhouding
tot de clubs medegerechtigd zou zijn tot de "uitzendrechten" waarover het hier gaat. Het middel faalt
derhalve.
3.5.1 Middel II keert zich met een drietal klachten tegen hetgeen het Hof in rov. 13 heeft overwogen
met betrekking tot de vraag a) of het organiseren van een competitie door de KNVB en het spelen van
wedstrijden daarin kan gelden als een éénlijnsprestatie, dat wil zeggen als een prestatie van dien
aard dat zij op één lijn valt te stellen met die welke toekenning van een absoluut recht van
intellectuele eigendom rechtvaardigen, en b) of sprake is van het profiteren door een derde van die
prestatie.
3.5.2 Onderdeel II.1, dat uitsluitend inhoudt dat het organiseren van een competitie door de KNVB en
het spelen van wedstrijden daarin door de spelers van de clubs onder leiding van door de KNVB ter
beschikking gestelde scheids- en grensrechters en waarnemers een prestatie van de KNVB en de
clubs is die van dien aard is dat zij wél op één lijn valt te stellen met die welke toekenning van een
absoluut recht van intellectuele eigendom rechtvaardigen, strekt in wezen ertoe de Hoge Raad te
doen terugkomen van zijn in eerdergenoemd arrest van 23 oktober 1987 aan het slot van rov. 5.1
gegeven oordeel. Daartoe bestaat echter geen aanleiding. Het Hof heeft met juistheid geoordeeld dat
de prestaties van de KNVB en de clubs waarop de KNVB zich in dit verband beroept, tezamen
genomen niet een prestatie opleveren waaraan het hiervoor bedoelde gevolg kan worden verbonden.
Onderdeel II.1 faalt derhalve.
3.5.3 Het falen van onderdeel II.1 brengt mee dat ook onderdeel II.2, dat uitgaat van het slagen van
onderdeel II.1, faalt.
3.5.4 Onderdeel II.3 berust op een onjuiste lezing van het bestreden arrest. Anders dan het
onderdeel veronderstelt, heeft het Hof niet geoordeeld dat de "uitzendrechten", voor zover zij geen
éénlijnsprestatie betreffen, niet als vermogensrecht in de zin van art. 3:6 BW kunnen worden
aangemerkt. Onderdeel II.3 kan derhalve wegens gemis aan feitelijke grondslag niet tot cassatie
leiden.
3.6 De onderdelen III.1, III.2 en III.3, die blijkens de schriftelijke toelichting evenals de onderdelen
III.4 en III.5 aan de orde willen stellen "dat 's hofs gedachtegang ook verenigingsrechtelijk geen
steek houdt", zien eraan voorbij dat de oordelen waartegen zij zich richten door het Hof in zijn rov. 9
slechts zijn gegeven los van de verenigingsrechtelijke positie van de aangesloten clubs, waaronder
Feyenoord, ten opzichte van de KNVB. Deze drie onderdelen kunnen derhalve wegens gemis aan
feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden.
3.7 De Hoge Raad zal nu eerst middel V behandelen. Dit keert zich tegen 's Hofs rov. 22. Naar het
middel betoogt, heeft het Hof door daar te overwegen dat de KNVB opereert als een "centraal
verkoopkantoor" dat voor zijn leden met uitsluiting van deze de verkoopprijs van de uitzendrechten
vaststelt om deze zelf te kunnen exploiteren, miskend dat die rechten aan de KNVB en de clubs
gezamenlijk toekomen. Het middel berust klaarblijkelijk op hetzelfde onjuiste uitgangspunt als middel I
en faalt derhalve eveneens op de hiervoor onder 3.4.2 uiteengezette gronden.
3.8 Het falen van middel V leidt ertoe dat aan de onderdelen III.4 en III.5 het belang komt te
ontvallen, zodat ook deze falen.
3.9 Middel IV ten slotte is gericht tegen 's Hofs oordeel aan het slot van rov. 9 dat van onrechtmatig
handelen van Feyenoord jegens de KNVB sprake kan zijn indien Feyenoord de KNVB geen redelijke
vergoeding betaalt ingeval deze, al dan niet als (mede)organisator, grotendeels het economisch risico
van de wedstrijden draagt. Het middel voldoet niet aan de ingevolge art. 407 lid 2 Rv. aan een middel
van cassatie te stellen eisen. Het noemt weliswaar andere mogelijke vormen van onrechtmatig
handelen van Feyenoord jegens de KNVB in verband met de "uitzendrechten", maar laat na duidelijk
te maken waarom het Hof deze in zijn beoordeling had moeten betrekken. Middel IV kan derhalve niet

tot cassatie leiden.
4. Beslissing
De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;
veroordeelt de KNVB in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van
Feyenoord begroot op € 286,88 aan verschotten en € 1.365,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president P. Neleman als voorzitter en de raadsheren J.B. Fleers,
H.A.M. Aaftink, A. Hammerstein en P.C. Kop, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer F.B.
Bakels op 23 mei 2003.
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Hoge Raad der Nederlanden
Arrest
in de zaak van:

1. [Eiser 1],
wonende te [woonplaats]
2. [Eiser 2],
wonende te [woonplaats],
3. [Eiser 3],
wonende te [woonplaats],
4. [Eiser 4],
wonende te [woonplaats],
5. [Eiser 5],

wonende te [woonplaats],
6. [Eiser 6],
wonende te [woonplaats],
7. [Eiser 7],
wonende te [woonplaats],
8. [Eiser 8],
wonende te [woonplaats],
9. [Eiser 9],
wonende te [woonplaats],
10. [Eiseres 10],
wonende te [woonplaats],
11. [Eiser 11],
wonende te [woonplaats],
12. [Eiser 12],
wonende te [woonplaats],
13. [Eiser 13],
wonende te [woonplaats],
14. [Eiser 14],
wonende te [woonplaats],
15. [Eiser 15],
wonende te [woonplaats],
16. [Eiser 16],
wonende te [woonplaats],
17. [Eiser 17],
wonende te [woonplaats],
18. [Eiser 18],
wonende te [woonplaats],
19. [Eiser 19],
wonende te [woonplaats],
20. [Eiser 20],
wonende te [woonplaats],
21. [Eiser 21],
wonende te [woonplaats],
22. [Eiser 22],
wonende te [woonplaats],
23. [Eiser 23],
wonende te [woonplaats],
24. [Eiser 24],
wonende te [woonplaats],
25. [Eiser 25],
wonende te [woonplaats],
26. [Eiser 26],
wonende te [woonplaats],

27. [Eiser 27],
wonende te [woonplaats],
28. [Eiser 28],
wonende te [woonplaats],
EISERS tot cassatie,
advocaat: mr. F.E. Vermeulen,

tegen

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid VERENIGING KNAC NATIONALE AUTOSPORT FEDERATIE,
gevestigd te Leiden,
VERWEERSTER in cassatie,
advocaat: aanvankelijk mr. J. Wuisman, thans mr. J. de Bie Leuveling Tjeenk.

1. Het geding in feitelijke instanties

Eisers tot cassatie - verder te noemen: [eiser] c.s. - hebben bij exploot van 6 juli 1999 verweerster in
cassatie - verder te noemen: de KNAF - gedagvaard voor de rechtbank te 's-Gravenhage en gevorderd
te verklaren voor recht dat de KNAF jegens [eiser] c.s. toerekenbaar tekort is geschoten dan wel
onzorgvuldig heeft gehandeld bij de organisatie van de Cupwedstrijd te Venray op 28 maart 1999 en
aansprakelijk is voor de door [eiser] c.s. deswege geleden schade, op te maken bij staat en te
vereffenen volgens de wet.
De KNAF heeft de vordering bestreden.
Bij tussenvonnis van 11 juli 2001 heeft de rechtbank geoordeeld dat voor de door [eiser] c.s.
gevorderde schadestaatprocedure geen plaats is, aangezien [eiser] c.s. reeds bij repliek hebben
aangegeven dat inmiddels een gedetailleerde opgave van de schade bestaat. De zaak is derhalve
naar de rol verwezen voor uitlating door [eiser] c.s. omtrent de door hen geleden schade. Nadat
[eiser] c.s. een akte hadden genomen en de KNAF op die akte had gereageerd, heeft de rechtbank bij
eindvonnis van 27 maart 2002 de vordering van [eiser] c.s. toegewezen en KNAF veroordeeld tot
betaling van de in het dictum van het eindvonnis genoemde bedragen. Het meer of anders gevorderde
heeft de rechtbank afgewezen.
Tegen beide vonnissen van de rechtbank heeft de KNAF hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te
's-Gravenhage. [Eiser] c.s. hebben incidenteel hoger beroep ingesteld.
Het hof heeft bij tussenarrest van 18 december 2003 [eiser] c.s. toegelaten tot het horen van
getuigen ten bewijze van feiten en omstandigheden waaruit blijkt dat de KNAF de overeenkomst heeft
gesloten tot huur van de wedstrijdbaan voor de op 28 maart 1999 geplande cupwedstrijd te Venray.
Na getuigenverhoren heeft het hof bij eindarrest van 1 september 2005, in het principaal en in het
incidenteel beroep, de bestreden vonnissen vernietigd en de vorderingen afgewezen.
Beide arresten van het hof zijn aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen zowel het tussen- als het eindarrest van het hof hebben [eiser] c.s. beroep in cassatie
ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
De KNAF heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.
De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten en voor [eiser] c.s. mede door mr. N.T.

Dempsey, advocaat bij de Hoge Raad.
De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt tot verwerping van het beroep.

3. Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
(i) De KNAF is een organisatie waaraan, zowel door het Ministerie van VWS als door de internationale
autosportorganisatie FIA, de reglementering van en de controle op de organisatie en veiligheid van
auto- en kartsportevenementen in Nederland is gedelegeerd.
(ii) De leden van de KNAF, verenigingen en stichtingen die het organiseren van auto- en
kartsportevenementen als doelstelling hebben, zijn per tak van autosport in secties (in totaal acht)
ingedeeld. De sectie Karting heeft drie onderafdelingen, te weten: Sprint, Endurance en Indoor.
(iii) De afdeling Sprint is verantwoordelijk voor - onder meer - de coördinatie van de NK- en
Cupwedstrijden.
(iv) In de statuten komen onder meer de volgende artikelen voor:

'Bevoegdheden tot het organiseren van/deelnemen aan autosportevenementen
Artikel 5.
1. a. De KNAF heeft het recht ten behoeve van het organiseren van, of het deelnemen aan
evenementen, licenties te verstrekken, (...)
2. Autosport mag alleen worden georganiseerd door die leden van de KNAF die daartoe door de KNAF
gelicentieerd zijn.
3. Aan autosportevenementen mag alleen worden deelgenomen door hen die in het bezit zijn van de
vereiste licentie, uitgegeven door of namens een door de FIA erkende ASN.
(...)

Leden, donateurs en ondersteunende leden
Artikel 6.
1. Leden van de federatie kunnen zijn:
a. Rechtspersonen die tot doel hebben het organiseren en/of realiseren van de in de doelstelling van
deze statuten omschreven aktiviteiten zoals organisatoren, (...)
3. Licentiehouders zijn ondersteunende leden. Voor hen gelden de rechten en plichten van een
donateur.

Het worden van lid, erelid of donateur
Artikel 7.
(...)
4. Ondersteunend lid is men automatisch door het hebben van een licentie zoals bedoeld in artikel 5.'

(v) Aan [eiser] c.s. zijn door de KNAF licenties verstrekt tot het deelnemen aan kartwedstrijden.
(vi) Deze kartwedstrijden worden beheerst door het 'Reglement Kampioenschappen en
Cupwedstrijden'. De artikelen 1 en 4 van bedoeld reglement luiden - voorzover van belang - als volgt:

"Art. 1 Organisatie
De organisatie van een wedstrijd voor het Nederlands Kampioenschap of Cup wordt uitgevoerd door
een kartclub met een geldige organisatielicentie, (...)

Art. 4 Inschrijving
De inschrijving volgens art. 10 NRK voor het Nederlands Kampioenschap en Cups dient te geschieden
bij het secretariaat van de sectie Karting (...)".

(vii) Artikel 4 van het Nederlands Reglement Karting luidt als volgt:
"a. Het toezicht op de kartsport in al zijn vormen wordt in elk land uitgeoefend door de Nationale
Sportautoriteit die door zijn lidmaatschap van de FIA houder is van de sportautoriteit. In Nederland is
dit de KNAF.
b. De KNAF delegeert het toezicht op de kartsport aan de sectie karting, waarbij alle door de KNAF
erkende kartclubs en kartbanen zijn aangesloten. Deze clubs dienen kartwedstrijden te organiseren
(...).
c. De KNAF Sectie Karting heeft de taak de kartsport te leiden, te reglementeren en te controleren. Zij
heeft hiertoe een aantal taken gedelegeerd aan de afdelingen SPRINT - ENDURANCE - INDOOR."

(viii) De KNAF heeft aan de licentiehouders een brief met de volgende inhoud doen toekomen:

"Uit verschillende bronnen is ons ter ore gekomen dat er veel onduidelijkheid zou bestaan bij rijders
over een aantal zaken die het bestuur en het reglement betreffen. (...)
De sectie karting
De oude vertrouwde sectie; het platform voor alle leden, blijft uiteraard bestaan. Zij heeft echter de
nodige taken gedelegeerd aan de drietal onderafdelingen. Dit zijn Sprint, Endurance en Indoor. (...)
Afdeling Sprint
Zoals gezegd, de uitvoerende taak ligt bij de afdeling. Zij is verantwoordelijk voor:
- De coördinatie van de organisatie van de NK en CUP wedstrijden. (De organisatie zelf wordt door de
verenigingen uitgevoerd), - De jaarlijkse financiële verantwoording aan de leden, - Het opstellen van
de reglementen en de wedstrijdkalender, - Het onderhouden van contacten met derden, - Het werven
van sponsors, en het verbeteren van de publiciteit."

(ix) [Eiser] c.s. hebben zich voor de op 28 maart 1999 geplande Cupwedstrijd in de Klasse
Intercontinentaal A te Venray ingeschreven met behulp van het daartoe aangereikte en van het logo
van de KNAF voorziene "Inschrijfformulier NK en Cup Karting 1999".
(x) Kart Club Noord Nederland (hierna: KCNN) heeft de Cupwedstrijd georganiseerd. De voor de
wedstrijd door de KNAF bindend voorgeschreven banden waren de "Bridgestone YEZ" en bij regen de
"Bridgestone YGP".
(xi) Daar de baaneigenaar/-exploitant een contract met de importeur van Maxxis-banden had, is de
wedstrijd uiteindelijk niet doorgegaan.
(xii) De KNAF heeft bij haar schrijven van 1 april 1999 - onder meer - het volgende aan de rijders in de
Klasse Intercontinentaal A bericht:

"Naar aanleiding van de grote onrust in deze klasse heeft het bestuur van de afdeling Sprint overleg
gevoerd en daaruit de conclusie getrokken om alle ICA-rijders deze brief te sturen. (...)
De KNAF had begin november de baan op Venray besproken, onkundig van een contract tussen de
baan en de importeur van Maxxis banden. (...)
Hoe dan ook, het Nederlands kartreglement werd begin februari aangepast en er werd toen besloten
dat de ICA dit jaar op Bridgestone banden moest gaan rijden. Op dat moment wisten we niets van de
overeenkomst tussen Venray en MAXXIS."

3.2.1 In dit geding vorderen [eiser] c.s. schadevergoeding van de KNAF. De vordering strekt tot
vergoeding van door [eiser] c.s. met het oog op de wedstrijd van 28 maart 1999 gemaakte kosten, die
tevergeefs zijn gemaakt doordat die wedstrijd op het laatste moment is afgelast. [eiser] c.s. hebben
hun vordering primair gebaseerd op wanprestatie en subsidiair op onrechtmatige daad.
3.2.2 De rechtbank heeft de vordering op de primaire grondslag afgewezen omdat het bestaan van
enige overeenkomst tussen de KNAF en [eiser] c.s. in rechte niet is gebleken of aannemelijk is
gemaakt. Het hof heeft het tegen dit oordeel gerichte incidenteel hoger beroep van [eiser] c.s. in zijn
tussenarrest verworpen.

3.2.3 De rechtbank heeft de vordering op de subsidiaire grondslag evenwel toewijsbaar geacht.
Daartoe oordeelde de rechtbank (mede) redengevend dat de huurovereenkomst met betrekking tot
de wedstrijdbaan in Venray was gesloten door de KNAF en dat de KNAF derhalve betrokken was bij
een essentieel onderdeel van de organisatie van de wedstrijd, zodat niet alleen KCNN maar ook de
KNAF jegens [eiser] c.s. ervoor zorg diende te dragen dat de wedstrijd zonder noemenswaardige
problemen zou kunnen worden verreden; de KNAF had uit dien hoofde attent dienen te zijn op de
mogelijkheid van sponsor- en bandencontracten van de baan, en had de daaruit eventueel
voortvloeiende problemen reeds op voorhand dienen te ondervangen, temeer nu de KNAF kort voor
het verrijden van de wedstrijd het reglement ten aanzien van de te gebruiken banden had gewijzigd.
Op het tegen deze oordelen gerichte principaal hoger beroep van de KNAF heeft het hof in zijn
tussenarrest overwogen (rov. 4) dat indien ervan moet worden uitgegaan dat de KNAF het
huurcontract heeft gesloten, de betrokkenheid van de KNAF bij de organisatie van de wedstrijd groot
genoeg zou zijn om te oordelen dat zij bij het sluiten van dat contract een zodanige zorgvuldigheid in
acht behoorde te nemen dat geen discrepantie zou ontstaan tussen hetgeen zij zelf had
voorgeschreven ten aanzien van de bij de wedstrijd te gebruiken (Bridgestone-)banden en de eisen
die de importeur van Maxxis-banden contractueel aan de baaneigenaar had gesteld; nu de KNAF
betwistte dat zij de huurovereenkomst met de baaneigenaar had gesloten, heeft het hof [eiser] c.s.
toegelaten te bewijzen dat de huurovereenkomst met betrekking tot de wedstrijdbaan is gesloten
door de KNAF. In zijn eindarrest heeft het hof geoordeeld dat [eiser] c.s. niet zijn geslaagd in het
leveren van dat bewijs en heeft het, met vernietiging van de rechtbankvonnissen, de vordering van
[eiser] c.s. alsnog geheel afgewezen.

3.3 Onderdeel 1, dat de verwerping door het hof van de primaire (contractuele) grondslag van de
vordering van [eiser] c.s. betreft, kan niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien artikel 81 RO,
geen nadere motivering nu de in het onderdeel aangevoerde klachten niet nopen tot beantwoording
van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

3.4 De onderdelen 2 en 3 zijn gericht tegen de verwerping door het hof van de subsidiaire (op
onrechtmatige daad gebaseerde) grondslag van de vordering van [eiser] c.s.
In dat verband bestrijdt onderdeel 3 het oordeel van het hof dat [eiser] c.s. niet zijn geslaagd in het
leveren van het bewijs dat de huurovereenkomst met betrekking tot de wedstrijdbaan is gesloten
door de KNAF. Het onderdeel faalt op de gronden vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal
onder 4.34 tot 4.42.

Gelet op het voorgaande dient bij de beoordeling van onderdeel 2 uitgangspunt te zijn dat de
huurovereenkomst met betrekking tot de wedstrijdbaan niet is gesloten door de KNAF.

3.5 Onderdeel 2 strekt ten betoge dat het hof op onjuiste dan wel ontoereikende gronden heeft
geoordeeld dat de KNAF niet onrechtmatig jegens [eiser] c.s. heeft gehandeld. Het voert daartoe aan
(onderdeel 2.1) dat het hof ten onrechte de subsidiaire grondslag van de vordering heeft "vernauwd"
tot het in acht nemen van de vereiste zorgvuldigheid "bij het sluiten van de huurovereenkomst met de
baaneigenaar", hoewel [eiser] c.s. zich bij de toelichting op deze grondslag steeds hebben beroepen
op medeorganisatie dan wel nauwe betrokkenheid van de KNAF bij de wedstrijd. De onderdelen 2.2 2.4 klagen dat het hof, indien het wél van de juiste, bredere subsidiaire vorderingsgrondslag van
[eiser] c.s. is uitgegaan, in het licht van de vaststaande feiten en van hetgeen [eiser] c.s. verder nog
hebben aangevoerd, op ontoereikende gronden heeft geconcludeerd dat de KNAF niet onzorgvuldig
heeft gehandeld.

3.6 Indien het hof de subsidiaire grondslag van de vordering van [eiser] c.s. aldus heeft opgevat dat
daarin het verwijt aan de KNAF wordt gemaakt dat zij (slechts) bij het sluiten van de
huurovereenkomst onzorgvuldig heeft gehandeld, is dat in het licht van de stukken van het geding
onbegrijpelijk. In ieder geval in hun memorie van antwoord in het principaal appel hebben [eiser] c.s. ten verwere tegen appelgrief 1 waarmee de KNAF de door de rechtbank aangenomen
aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad bestreed - feiten en omstandigheden ter
onderbouwing van hun subsidiaire grondslag aangevoerd, die klaarblijkelijk een ruimere strekking
hadden. Zo hebben [eiser] c.s. in die memorie onder meer gesteld:
- (onder 7) dat artikel 1 van het "Reglement Kampioenschappen en Cupwedstrijden" onder meer
bepaalt dat de organisatie van een wedstrijd wordt uitgevoerd door een kartclub met een geldige
organisatielicentie "in nauwe samenwerking met het BSK/SPRT (Bestuur Sectie Karting/Afdeling
Sprint)" en dat daaruit volgt dat de KNAF door middel van haar Sectie Karting de wedstrijd te Venray
"mede georganiseerd heeft, althans dat zij nauw bij de organisatie was betrokken";
- (onder 8) dat die betrokkenheid ook blijkt uit de brief van de KNAF van 1 april 1999 (zie hiervoor in
3.1 onder (xii)) waarin gesteld wordt dat de KNAF de baan te Venray heeft besproken;
- (onder 9 ad b) dat de wedstrijdleider die de wedstrijd heeft afgelast deel uitmaakte van het door
BSK/SPRT benoemde "uitvoerend orgaan" en dat dat orgaan deel uitmaakt van de KNAF;
- (onder 9 ad c) dat de KNAF op 4 maart 1999 had besloten de bepaling in het Technisch Reglement
met betrekking tot de wedstrijdbanden te wijzigen ingaande 28 maart 1999 (de dag van de
wedstrijd), in die zin dat het merk Maxxis werd vervangen door het merk Bridgestone; dat alle
deelnemers tijdig van deze wijziging op de hoogte werden gebracht, en dat niet valt in te zien
waarom de KNAF na de totstandkoming van deze wijziging - vooral gezien de ingangsdatum die
samenviel met de wedstrijd te Venray - niet de wedstrijdbaan vooraf heeft geïnformeerd; dat de KNAF
door zulks na te laten het risico van een conflicterend sponsorbelang heeft genomen, althans
onvoldoende heeft gedaan om dat risico uit te sluiten en daarmee niet de vereiste zorgvuldigheid
jegens [eiser] c.s. in acht heeft genomen;
- (onder 9 ad d) dat onjuist is de stelling van de KNAF dat tussen haar en [eiser] c.s. geen enkele
relatie ter zake van de wedstrijd te Venray bestond en zij daarom niet onzorgvuldig jegens [eiser] c.s.
kon handelen; dat tussen de KNAF en [eiser] c.s. wel degelijk (juridische) relaties bestonden, omdat
[eiser] c.s. krachtens de statuten van de KNAF ondersteunend lid waren, omdat de KNAF aan [eiser]
c.s. licenties heeft verstrekt tot het deelnemen aan wedstrijden, en omdat [eiser] c.s. zich voor de
wedstrijd te Venray hebben ingeschreven met een inschrijfformulier van de KNAF; dat de KNAF
krachtens deze relaties - zonder deze juridisch te duiden - wel degelijk de vereiste zorgvuldigheid in
acht had te nemen bij het medeorganiseren c.q. doen organiseren van de desbetreffende wedstrijd.

3.7 Anders dan betoogd wordt in de schriftelijke toelichting namens de KNAF, is in dit verband niet van
belang de omstandigheid dat [eiser] c.s. in hoger beroep geen klacht hebben geformuleerd tegen de

(beperkte) omschrijving van de subsidiaire rechtsgrond door de rechtbank (vonnis van 11 juli 2001,
rov. 3.6: "Subsidiair hebben [eiser] c.s. aan hun vordering ten grondslag gelegd dat de KNAF heeft
nagelaten de vereiste zorgvuldigheid in acht te nemen bij het sluiten van de huurovereenkomst en dat
zij daarmee het risico van een conflicterend sponsorbelang heeft genomen"). De rechtbank had de
vordering van [eiser] c.s. immers op de subsidiaire grondslag van onrechtmatige daad toegewezen,
zodat [eiser] c.s. niet gehouden waren tegen de beperkte omschrijving van die grondslag een grief in
(incidenteel) appel aan te voeren teneinde de ruimere strekking van hun subsidiaire vordering in
hoger beroep te handhaven en - desgewenst - met nieuwe stellingen te onderbouwen. Ook indien
juist zou zijn de stelling van de KNAF, dat (niet onbegrijpelijk is het oordeel van de rechtbank dat) de
stellingen van [eiser] c.s. in eerste aanleg betreffende de subsidiaire grondslag van hun vordering
slechts de door de rechtbank omschreven beperkte strekking hadden, stond het [eiser] c.s. vrij om de
subsidiaire grondslag van hun vordering in hoger beroep nader te onderbouwen en een ruimere
strekking te geven, zonder daartoe een grief tegen het oordeel van de rechtbank aan te moeten
voeren. Het hof had derhalve, nadat het grief 1 van de KNAF in het principaal appel gegrond had
bevonden, de op onrechtmatige daad gebaseerde vordering van [eiser] c.s. alsnog moeten
beoordelen op basis van de daaraan (in ieder geval in hoger beroep) door [eiser] c.s. gegeven ruime
strekking.

3.8 Indien het hof het voorgaande niet heeft miskend en de subsidiaire grondslag van de vordering
van [eiser] c.s. heeft opgevat in vorenbedoelde ruime zin, geeft zijn oordeel dat de KNAF niet
onzorgvuldig jegens [eiser] c.s. heeft gehandeld hetzij blijk van een onjuiste rechtsopvatting, hetzij is
dat oordeel ontoereikend gemotiveerd.
Zijn oordeel geeft blijk van een onjuiste rechtsopvatting indien het aldus moet worden verstaan, dat
slechts indien de KNAF (zelf) de huurovereenkomst met betrekking tot de wedstrijdbaan heeft
gesloten, de betrokkenheid van de KNAF bij de organisatie van de wedstrijd groot genoeg is om te
oordelen dat zij bij het sluiten van dat contract een zodanige zorgvuldigheid in acht behoorde te
nemen dat geen discrepantie zou ontstaan tussen hetgeen zij zelf had voorgeschreven ten aanzien
van de bij de wedstrijd te gebruiken (Bridgestone-)banden en de eisen die de importeur van Maxxisbanden contractueel aan de baaneigenaar had gesteld. Een dergelijk oordeel miskent immers dat
onder de door [eiser] c.s. aangevoerde omstandigheden (zie hiervoor in 3.6) - waarvan in cassatie
veronderstellenderwijs de juistheid moet worden aangenomen - een onzorgvuldig handelen van de
KNAF jegens [eiser] c.s. ook aangenomen kan worden indien de huurovereenkomst niet door haarzelf
is gesloten. Indien het hof dat niet heeft miskend, is zijn oordeel dat de KNAF niet onzorgvuldig jegens
[eiser] c.s. heeft gehandeld, in het licht van de door [eiser] c.s. aangevoerde omstandigheden
onvoldoende gemotiveerd.

3.9 Gelet op het voorgaande treft onderdeel 2 derhalve doel. Onderdeel 4, dat voortbouwt op de
onderdelen 1-3, heeft geen zelfstandige betekenis en behoeft geen behandeling.
4. Beslissing

De Hoge Raad:
vernietigt de arresten van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 18 december 2003 en 1 september
2005;
verwijst het geding naar het gerechtshof te Amsterdam ter verdere behandeling en beslissing;
veroordeelt de KNAF in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van
[eiser] c.s. begroot op € 2.196,78 aan verschotten en € 2.600,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren P.C. Kop, als voorzitter, F.B. Bakels en C.A. Streefkerk, en in
het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 6 april 2007.
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Uitspraak
vonnis
RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer / rolnummer: C/13/532038 / HA ZA 12-1493
Vonnis van 22 mei 2013
in de zaak van

de vereniging
JUDO BOND NEDERLAND,
gevestigd te Nieuwegein,
eiseres,
advocaat mr. A.W. Brantjes te Amsterdam,

tegen

1. [GEDAAGDE 1],
wonende te [plaats],
2. [GEDAAGDE 2],

wonende te [plaats],
3. [GEDAAGDE 3],
wonende te [plaats],
4. [GEDAAGDE 4],
wonende te [plaats],
5. [GEDAAGDE 5],
wonende te [plaats],
6. [GEDAAGDE 6],
wonende te [plaats],
7. [GEDAAGDE 7],
wonende te [plaats],
8. [GEDAAGDE 8],
wonende te [plaats],
9. [GEDAAGDE 9],
wonende te [plaats],
10. [GEDAAGDE 10],
wonende te [plaats],
11. [GEDAAGDE 11],
wonende te [plaats],
12. [GEDAAGDE 12],
wonende te [plaats],
13. [GEDAAGDE 13],
wonende te [plaats],
14. [GEDAAGDE 14],
wonende te [plaats],
15. [GEDAAGDE 15],
wonende te [plaats],
16. [GEDAAGDE 16],
wonende te [plaats],
gedaagden,
advocaat mr. W.F.C. van Megen te Schiedam.

Partijen zullen hierna JBN en [gedaagde 1] c.s. genoemd worden.

1. De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 30 november 2012, met producties;
- de conclusie van antwoord, met producties;
- het tussenvonnis van 20 februari 2013 waarbij een comparitie is bepaald;
- het proces-verbaal van comparitie van 4 april 2013, met de daarin genoemde stukken.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten
2.1. JBN heeft blijkens haar statuten als doel om in Nederland leiding te geven aan, alsmede een
verantwoorde beoefening te bevorderen van onder meer de judosport. JBN bepaalt welke judoka’s
worden toegelaten tot de Nederlandse nationale (junioren en senioren) selecties (hierna in
enkelvoud: de nationale selectie).

2.2. Artikel 6 van de statuten van JBN bepaalt, voor zover van belang:

“Artikel 6
1. Leden van de JBN zijn verplicht:
a. De statuten en reglementen van de JBN en de besluiten van haar organen na te leven.
(…)
d. Alle overige verplichtingen, welke uit het lidmaatschap van de JBN voortvloeien, te aanvaarden en
na te komen.
(…)
3. Behoudens de in deze statuten en de nader in afzonderlijke reglementen vermelde verplichtingen
kunnen aan de leden slechts verplichtingen worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de
bondsraad.”

2.3. [gedaagde 1] c.s. zijn lid van JBN. Zij maken samen met 174 andere judoka’s deel uit van de
nationale selectie, die dus in totaal uit 190 judoka’s bestaat.
2.4. [gedaagde 1] c.s. hebben ieder voor zich een sponsorovereenkomst gesloten met een
judopakkenleverancier. Zij ontvangen van hun sponsor een kledingpakket met daarin onder meer een
judopak (ook wel judogi genoemd). Het judopak dat zij van hun sponsor krijgen is ofwel op maat
gemaakt ofwel op maat aangepast. De judoka’s [gedaagde 15] en [gedaagde 13] ontvangen
daarnaast een financiële vergoeding van hun sponsor.
2.5. JBN heeft tot begin 2011 toegestaan dat de judoka’s van de nationale selectie zelf kozen welk
judopak zij droegen tijdens de wedstrijden waarnaar zij door JBN werden uitgezonden.
2.6. In 2011 is JBN in onderhandeling getreden met Green Hill GmbH (hierna: Green Hill) over een
zogenaamde “Supplier Agreement”, waarbij Green Hill de leverancier van judokleding zou worden voor
de gehele nationale selectie. Green Hill is een van de ongeveer tien leveranciers van judopakken
waarmee officiële wedstrijden gespeeld mogen worden.
2.7. In februari 2011 heeft JBN per brief de judoka’s van de nationale selectie bericht dat zij
overeenstemming heeft bereikt met Green Hill over de sponsoring van judopakken en overige
sportkleding. In de brief staat vermeld dat ieder lid van de nationale selectie tijdens de wedstrijden en
bijbehorende activiteiten waarnaar het lid wordt uitgezonden, de judopakken en andere kleding van
Green Hill dient te dragen. In de brief wordt er verder op gewezen dat als een lid van de nationale
selectie een lopend contract heeft met een andere judopakkenleverancier, die meer inhoudt dan alleen
het ter beschikking stellen van kleding, JBN dan graag wil bekijken hoe gezamenlijk bestaande
belangen kunnen worden behartigd.
2.8. In april 2011 hebben JBN en Green Hill de Supplier Agreement ondertekend. De Supplier
Agreement heeft een looptijd van maart 2011 tot en met 31 december 2016. De Supplier Agreement
bepaalt, voor zover van belang:

“Article 1: Definitions
(…)
“Exempted Judoka”: those Judoka who have sponsorship contracts (not only supplied with clothing
but with substantial financial support) with alternative Judogi manufacturers and/or suppliers with a
monetary worth exceeding € 20.000,(…)
Article 2: Supplier, duration of agreement, option for extension
2.1. Parties declare that GREEN HILL, for the duration of the contract is the supplier of the National
judo teams with all rights connected to this and expressed in this agreement.
(…)
Article 3: Rights and Duties GREEN HILL
Rights
3.1 For the duration of the contract, GREEN HILL is entitled to the following rights as supplier:
3.1.1 Logo exposure on all clothing of members of National judo teams excluding Exempted Judoka (…)
(…)
Duties
3.2 As part of this agreement, GREEN HILL will supply the JBN with a clothing package.
(…)
3.4 GREEN HILL will pay JBN a kick-back fee for each Judogi or item of judo sports Apparel sold through
distributors in the Netherlands, directly through the JBN. The height of the kickback fee is a percentage
on the sales to consumer price as follows:
3.4.1. Period 1: 2011
Judogi: 10% on sales price
Apparel and merchandising: 25% on sales price
3.4.2. Period 2: 2012
Judogi: 15% on sales price
Apparel and merchandising: 20% on sales price
3.4.3. Period 3: 2013-2016
Judogi: 20% on sales price
Apparel and merchandising: 15% on sales price
(…)
3.5 GREEN HILL will pay JBN bonus fee’s for medals won by Judoka’s wearing GREEN HILL Judogi at the
time of winning of the medal according to the following division: (…)

Article 4: Rights and Duties JBN
Rights
4.1 JBN has the right to exempt individual athletes from the duty to wear GREEN HILL Judogi, if JBN
deems it in the best interest for all parties concerned.

4.2 JBN has the right to determine the design of clothing items and ask for alterations in design and
fabric if circumstances dictate changes be made.
(…)”

2.9. [gedaagde 1] c.s. hebben aan JBN laten weten de judopakken van Green Hill niet tijdens
wedstrijden te willen dragen omdat dat conflicten zou geven met hun eigen sponsor en omdat zij zelf
willen kunnen blijven bepalen welk judopak zij tijdens wedstrijden dragen.
2.10. In reactie op bezwaren van de moeder van judoka [gedaagde 1] heeft de heer [A], [functie] van
JBN (hierna: [A]), bij e-mail van 3 mei 2011, aan haar bericht, voor zover van belang:
“Wij hebben bij aanvang van ons contract met Green Hill aangegeven niet het dragen van judopakken
te willen opleggen (iets wat Adidas in het verleden wel heeft geëist) en daarmee heeft Green Hill zich
akkoord verklaard. Niet omdat een judopak wel of niet “technical equipement” is, aangezien daar
nooit een echte uitspraak over is geweest, maar omdat wij van mening zijn dat een judopak op zijn
minst een heel persoonlijk attribuut is waar wij judoka’s vrijheid in willen geven.
Een judoka mag dus ook afzien van het dragen van Green Hill judopakken en u zoon mag Adidas
judopakken dragen. (…) Wat betreft de trainingskleding is het zeker wel de bedoeling dat de judoka's
die door de JBN worden uitgezonden, tijdens optredens namens de judobond, de trainingskleding te
dragen. Dat is onderdeel van uitzending door de JBN.
Het e.e.a. is vervat in een nieuw kernploegcontract die wij binnenkort zullen opsturen. De basis van
dit contract (…) kent de verplichting toe aan de Judoka om judopakken en trainingskleding te dragen
van onze sponsor, in dit geval Green Hill. Daar tegenover staan een aantal rechten waar [gedaagde 1]
gebruik van kan maken. Op het moment dat een judoka, in dit geval [gedaagde 1], zich niet wenst te
houden aan de verplichting van het dragen van het judopak zullen wij het contract op dat punt
kunnen aanpassen. (…)”
2.11. JBN heeft aan alle 190 judoka’s van de nationale selectie een (standaard)
kernploegovereenkomst toegezonden waarin is opgenomen de verplichting om - kort gezegd - tijdens
wedstrijden en evenementen waarnaar de judoka’s door JBN worden uitgezonden de door JBN
aangewezen judopakken en andere (sport)kleding te dragen (hierna: de standaard
kernploegovereenkomst). Van de 190 judoka’s hebben 174 de standaard kernploegovereenkomst
ondertekend. [gedaagde 1] c.s. hebben geweigerd deze overeenkomst te ondertekenen.
2.12. Naar aanleiding van de door [gedaagde 1] c.s. geuite bezwaren heeft JBN aan [gedaagde 1] c.s.
een aangepaste kernploegovereenkomst toegezonden. In de aangepaste kernploegovereenkomst
staat niet de verplichting opgenomen om tijdens de wedstrijden waarnaar de judoka’s door JBN
worden uitgezonden het door JBN ter beschikking gestelde judopak te dragen. Van [gedaagde 1] c.s.
hebben 13 judoka’s deze aangepaste kernploegovereenkomst ondertekend. De aangepaste
kernploegovereenkomst die judoka [gedaagde 8] heeft ondertekend bepaalt dat de overeenkomst
een looptijd heeft tot 31 december 2012. De aangepaste kernploegovereenkomsten die de andere 12
judoka’s hebben ondertekend bepaalt dat de overeenkomst voortduurt zolang er wordt deelgenomen
aan het WCCP (het World Class Performance Program). De judoka’s [gedaagde 6], [gedaagde 13] en
[gedaagde 15] hebben geen kernploegovereenkomst ondertekend.
2.13. Green Hill heeft JBN op een gegeven moment laten weten het niet te accepteren dat een grote
groep judoka’s van de nationale selectie tijdens wedstrijden niet de judopakken van Green Hill draagt.
2.14. JBN heeft daarop besloten dat alleen de judoka’s met een eigen sponsorovereenkomst met een
waarde van meer dan € 20.000,00 worden uitgezonderd van de verplichting om tijdens wedstrijden
de judopakken van Green Hill te dragen. Alleen de judoka’s [X] en [Y] hebben zo’n
sponsorovereenkomst .
2.15. JBN heeft [gedaagde 1] c.s. vervolgens herhaaldelijk verzocht om (alsnog) de standaard
kernploegovereenkomst te ondertekenen en om de judopakken van Green Hill tijdens wedstrijden te
dragen. [gedaagde 1] c.s. hebben dit geweigerd. JBN heeft [gedaagde 1] c.s. meegedeeld dat het niet
dragen van de judopakken van Green Hill tijdens de wedstrijden tot gevolg zal hebben dat [gedaagde

1] c.s. in de toekomst niet meer toegelaten zullen worden tot de nationale selectie.

3. Het geschil
3.1. JBN vordert - samengevat - bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad een verklaring voor recht dat JBN
gerechtigd is om - conform hetgeen in de dagvaarding is uiteengezet - te bepalen dat haar leden,
waaronder [gedaagde 1] c.s., de judogi dienen te dragen tijdens internationale wedstrijden c.q.
evenementen, met veroordeling van [gedaagde 1] c.s. in de proceskosten en de nakosten.

3.2. JBN baseert haar vordering op het verenigingsrecht. [gedaagde 1] c.s. zijn volgens JBN op grond
van artikel 6 lid 1 van de statuten van de JBN gebonden aan het besluit van JBN om tijdens
wedstrijden en evenementen waarnaar zij door JBN worden uitgezonden de judokleding van Green
Hill te dragen als omschreven in de standaard kernploegovereenkomst. JBN heeft voorafgaand aan dit
besluit een zorgvuldige belangenafweging gemaakt tussen het algemene belang van de judosport in
Nederland en het individuele belang van de judoka’s van de nationale selectie. Het algemeen belang
prevaleert in dit geval, aldus JBN.
3.3. [gedaagde 1] c.s. voeren als verweer aan dat het in de gegeven omstandigheden naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is aan [gedaagde 1] c.s. de verplichting op
te leggen om tijdens wedstrijden de door JBN aangewezen judopakken te dragen. [gedaagde 1] c.s.
hebben zwaarwegende belangen bij het recht om zelf te mogen bepalen welk judopak zij tijdens
wedstrijden dragen. Op grond van de aangepaste kernploegovereenkomst die partijen in 2011
hebben gesloten hebben [gedaagde 1] c.s. ook contractueel het recht om zelf te kiezen welk judopak
zij tijdens wedstrijden dragen. Deze aangepaste kernploegovereenkomst is nog altijd van toepassing.
Immers, in de overeenkomst is bepaald dat deze voortduurt zolang wordt deelgenomen aan het
WCCP. [gedaagde 1] c.s. verwijten JBN voorts dat geen voorafgaand overleg over het invoeren van
een pakkenplicht heeft plaatsgevonden terwijl dit gelet op de positie van de judoka’s wel op zijn
plaats was geweest.
3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling
Formeel gebrek in de besluitvorming

4.1. De rechtbank stelt het volgende voorop. Ingevolge artikel 2:34a van het Burgerlijk Wetboek (BW)
kunnen verbintenissen slechts bij of krachtens de statuten aan het lidmaatschap worden verbonden.
De verplichting om de judokleding van Green Hill te dragen tijdens wedstrijden en evenementen
betreft een vermogensrechtelijke verplichting en daarmee een verbintenis. Op grond van artikel 6 lid 3
van de statuten van JBN kunnen behoudens de in de statuten en afzonderlijke reglementen vermelde
verplichtingen aan de leden slechts verplichtingen worden opgelegd na voorafgaande toestemming
van de bondsraad. De verplichting om de door JBN aangewezen judokleding te dragen tijdens
wedstrijden en evenementen staat niet opgenomen in de statuten van JBN. Uit de stellingen van JBN
blijkt ook niet dat deze verplichting in reglementen van JBN is vastgelegd. Dit betekent dat aan
[gedaagde 1] c.s. slechts de verplichting kan worden opgelegd om de judokleding van Green Hill te
dragen na voorafgaande toestemming van de bondsraad. Ter comparitie heeft het bestuur van JBN
verklaard dat er (nog) geen toestemming aan de bondsraad is gevraagd. [gedaagde 1] c.s. kunnen op
dit moment reeds daarom niet worden verplicht om de judokleding van Green Hill te dragen. De
gevorderde verklaring voor recht zal dan ook worden afgewezen.
Inhoudelijke beoordeling

4.2. Ter zitting is door JBN onweersproken gesteld dat de bondsraad, hoewel nooit uitdrukkelijk
akkoord gegaan met het opleggen van een verplichting tot het dragen van de door JBN aangewezen
judokleding, daarvan wel op de hoogte is en geen bezwaar heeft tegen een dergelijke verplichting.
Gelet op de aldus reële mogelijkheid dat de bondsraad alsnog toestemming verleent om alle judoka’s
van de nationale selectie te verplichten de judokleding van Green Hill te dragen, zal de rechtbank het
geschil ook inhoudelijk beoordelen. De rechtbank zal er daarbij veronderstellenderwijs vanuit gaan dat
de bondsraad toestemming heeft verleend voor het opleggen van deze verplichting.
4.3. Niet in geschil is dat JBN [gedaagde 1] c.s. kan verplichten om tijdens evenementen, waarmee
wordt bedoeld alle openbare activiteiten buiten de wedstrijden om zoals openbare trainingen en
medailleceremonies, de judokleding van Green Hill te dragen. [gedaagde 1] c.s. dragen de kleding van
Green Hill op dit moment ook tijdens evenementen. Het geschil tussen partijen beperkt zich tot het
antwoord op de vraag of JBN [gedaagde 1] c.s. kan verplichten om de judopakken van Green Hill te
dragen tijdens wedstrijden.
4.4. Artikel 2:8 lid 2 BW bepaalt dat een krachtens de statuten en/of besluit geldende regel niet van
toepassing is voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid onaanvaardbaar is. Deze toetsing impliceert een belangenafweging. Bij die
belangenafweging dienen de belangen van JBN bij het opleggen van de verplichting aan [gedaagde 1]
c.s. om de judopakken van Green Hill te dragen te worden afgewogen tegen de belangen van
[gedaagde 1] c.s. bij het zelf kunnen bepalen welk judopak tijdens wedstrijden wordt gedragen.
Verder dient bij de toetsing rekening te worden gehouden met de overige omstandigheden van het
geval.
Belangen van JBN

4.5. JBN stelt dat zij jegens Green Hill contractueel gehouden is om [gedaagde 1] c.s. te verplichten
om tijdens wedstrijden de judopakken van Green Hill te dragen. Anders dan JBN leidt de rechtbank dit
niet af uit de tekst van de Supplier Agreement. Uit artikel 4.1. van de Supplier Agreement blijkt eerder
het tegendeel. Dit artikel bepaalt dat JBN het recht heeft om individuele judoka’s uit te zonderen van
de verplichting om Green Hill judopakken te dragen indien JBN dit in het belang van alle betrokken
partijen acht. De e-mail van [A] van 3 mei 2010 lijkt te bevestigen dat JBN dit recht bij Green Hill heeft
bedongen. Ook de omstandigheid dat JBN in 2011 aangepaste kernploegovereenkomsten met
[gedaagde 1] c.s. heeft gesloten, geeft blijk van de mogelijkheid voor JBN om individuele judoka’s uit
te zonderen van de verplichting om Green Hill judopakken te dragen. JBN heeft geen nadere feiten of
omstandigheden gesteld waaruit volgt dat zij jegens Green Hill contractueel gehouden zou zijn om
[gedaagde 1] c.s. te verplichten judopakken van Green Hill te dragen. Bij gebreke daarvan, gaat de
rechtbank er bij de belangenafweging vanuit dat een dergelijke contractuele verplichting niet bestaat.
De rechtbank acht aannemelijk dat de relatie van JBN met Green Hill erbij gebaat is dat een zo groot
mogelijk aantal judoka’s de judopakken van Green Hill draagt. Green Hill beoogt met de Supplier
Agreement immers zoveel mogelijk “exposure” van haar merk te krijgen. Onduidelijk is echter
gebleven of Green Hill haar overeenkomst met JBN wegens het ontbreken van een pakkenplicht
tussentijds of na ommekomst van de looptijd van het huidige contract per 1 januari 2017 zal
beëindigen, zodat daar niet van uit kan worden gegaan. De enkele mededeling van JBN op de zitting
dat Green Hill de Supplier Agreement ‘ter discussie heeft gesteld’ is daartoe onvoldoende.

4.6. JBN stelt voorts dat zij door het sluiten van de Supplier Agreement belangrijke inkomsten
genereert die ten goede komen aan de gehele judosport in Nederland. Ook dat standpunt is
onvoldoende onderbouwd, zodat het niet bij de beoordeling zal worden betrokken. Uit de stellingen
van JBN blijkt dat de Supplier Agreement met name voordelen biedt voor de judoka’s van de nationale
selectie. Zij krijgen gratis kleding van Green Hill en daarnaast hebben zij recht op een bonus van
Green Hill als zij in een Green Hill judopak de eerste, tweede of derde plaats behalen bij bepaalde
belangrijke wedstrijden. De enige inkomsten waarop JBN op grond van de Supplier Agreement recht

heeft, betreffen een percentage van de verkoopopbrengst van via JBN verkochte judokleding van
Green Hill in Nederland (zie artikel 3.4). Vast staat dat JBN tot op heden niet of nauwelijks inkomsten
heeft verkregen uit de verkoop van judokleding. JBN heeft weliswaar gesteld dat het te ontvangen
percentage van de verkoopopbrengst in de toekomst enkele tonnen zou kunnen betreffen als de
verkoop van Green Hill kleding zich gaat ontwikkelen, maar zij heeft deze stelling niet nader
onderbouwd. Ook heeft JBN onvoldoende toegelicht waarom deze (te verwachten) inkomsten zo
belangrijk voor haar zijn.
4.7. JBN stelt tot slot dat het haar grote wens is dat er eenheid komt binnen de nationale selectie in
die zin dat iedere judoka van de nationale selectie hetzelfde pak draagt. De rechtbank begrijpt deze
wens, maar overweegt dat van eenheid reeds geen sprake is nu JBN haar twee gezichtsbepalende
(top)judoka’s met een sponsorcontract met een waarde van meer dan € 20.000,00 niet verplicht de
judopakken van Green Hill te dragen. Aan de wens tot eenheid kan daarom niet veel gewicht worden
toegekend.
Belangen van [gedaagde 1] c.s.
4.8. Vast staat dat het judopak tijdens wedstrijden actief gebruikt wordt in de zin dat daaraan
getrokken en vastgehouden mag worden. Anders dan kleding bij andere sporten zoals voetbal of
atletiek, is het judopak dus onderdeel van de sportbeoefening. Voorafgaand aan iedere wedstrijd
wordt het judopak om die reden ook gekeurd. Als het judopak niet aan de eisen van de internationale
judobond voldoet, mag de judoka met dat judopak niet de mat op. Gelet hierop volgt de rechtbank JBN
niet in haar standpunt dat het judopak slechts van gering belang is bij de uitoefening van de
judosport. De rechtbank is met [gedaagde 1] c.s. van oordeel dat het judopak een belangrijk attribuut
is bij de uitoefening van de judosport. [gedaagde 1] c.s. hebben er een zwaarwegend belang bij dat
het judopak dat zij tijdens wedstrijden dragen goed past. Een niet goed zittend judopak kan tijdens
een wedstrijd afleiden, en een ogenschijnlijk kleine afleiding kan een wedstrijd beslissen, zoals een
van de judoka’s ter zitting ook heeft verklaard.
4.9. [gedaagde 1] c.s. hebben aangevoerd dat het Green Hill judopak dat [gedaagde 1] c.s.
aangeboden hebben gekregen minder goed past dan het judopak van hun eigen, zelf gekozen,
sponsor. Het judopak van hun eigen sponsor is op maat gemaakt dan wel betreft het een standaard
pak, dat is vermaakt. Van Green Hill hebben [gedaagde 1] c.s. slechts een standaard judopak
aangeboden gekregen. Op de comparitie hebben [gedaagde 1] c.s. ter illustratie het judopak van de
eigen sponsor van twee judoka’s en het judopak van Green Hill dat deze judoka’s aangeboden
hebben gekregen aan de rechtbank laten zien. De rechtbank heeft daarbij geconstateerd dat de
judopakken van Green Hill andere verhoudingen hebben wat beenlengte, mouwlengte en kruishoogte
betreft dan de judopakken van de eigen sponsoren.
4.10. JBN heeft ter comparitie (voor het eerst) meegedeeld dat Green Hill sinds kort de mogelijkheid
biedt om judopakken op maat te laten maken voor judoka’s die in een bijzondere maatcategorie
vallen. De rechtbank overweegt dat JBN deze nieuwe stelling op de comparitie niet heeft
geconcretiseerd. Door niet aan te geven hoe en voor welke judoka’s Green Hill aanbiedt de
judopakken op maat te laten maken, kan niet worden aangenomen dat de bezwaren van [gedaagde
1] c.s. ten aanzien van de pasvorm van de Green Hill judopakken niet langer opgaan. De rechtbank zal
bij de belangenafweging daarom geen rekening houden met deze nieuwe stelling van JBN.
4.11. De judoka’s [gedaagde 15] en [gedaagde 13] ontvangen van hun huidige sponsor behalve
judokleding een financiële compensatie van enkele duizenden euro’s. Vast staat dat zij deze mislopen
als zij het judopak van Green Hill tijdens wedstrijden moeten gaan dragen. Als onweersproken staat
eveneens vast dat deze financiële compensatie een substantieel deel vormt van hun jaarlijkse
inkomen. [gedaagde 15] en [gedaagde 13] hebben dus ook een financieel belang bij het recht om zelf
te mogen bepalen welk judopak zij tijdens wedstrijden dragen.
Overige omstandigheden van belang

4.12. De rechtbank acht tot slot met [gedaagde 1] c.s. van belang dat een judoka zonder
lidmaatschap van JBN niet kan deelnemen aan belangrijke nationale en internationale wedstrijden.
JBN bekleedt in dit kader een machtspositie. Op JBN rust om die reden de verplichting om bij haar
besluitvorming zorgvuldig om te gaan met de belangen van [gedaagde 1] c.s. [gedaagde 1] c.s. wijzen
er in dat verband terecht op dat het op de weg van JBN had gelegen om voorafgaand aan de
besluiten om de Supplier Agreement met Green Hill aan te gaan en de judoka’s van de nationale
selectie een pakkenplicht op te leggen, hierover overleg te voeren met de leden van de nationale
selectie, althans een representatieve afvaardiging daarvan zodat met hun belangen bij de
besluitvorming rekening kon worden gehouden. Dit geldt te meer nu in het verleden voor de judoka’s
niet de verplichting gold een door JBN aangewezen judopak te dragen. JBN heeft de judoka’s echter
niet tijdig en op voldoende zorgvuldige wijze bij de besluitvorming betrokken.
Conclusie
4.13. De rechtbank is van oordeel dat voornoemde belangen van [gedaagde 1] c.s. van aanmerkelijk
zwaarder gewicht zijn dan genoemde belangen van JBN. Bij de toetsing op grond van artikel 2:8 lid 2
BW houdt de rechtbank verder rekening met de omstandigheid dat JBN de judoka’s niet tijdig en op
voldoende zorgvuldige wijze bij de besluitvorming heeft betrokken. De rechtbank concludeert dat het
besluit van JBN om de leden van de nationale selectie te verplichten de judopakken van Green Hill
tijdens wedstrijden te dragen, ook als de bondsraad zou hebben ingestemd met dit besluit, niet van
toepassing is op [gedaagde 1] c.s. omdat dit in de gegeven omstandigheden jegens hen naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.
4.14. De rechtbank komt gelet op het voorgaande niet toe aan de beoordeling van de stelling van
[gedaagde 1] c.s. dat JBN op grond van de aangepaste kernploegovereenkomst contractueel verplicht
is om de betrokken judoka zelf te laten bepalen welk judopak zij tijdens wedstrijden dragen.

4.15. De vordering van JBN zal worden afgewezen. JBN zal als de in het ongelijk gestelde partij in de
proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [gedaagde 1] c.s. worden begroot op:
- griffierecht 274,00
- salaris advocaat 904,00 (2,0 punten × tarief € 452,00)
Totaal € 1.178,00

5. De beslissing
De rechtbank

5.1. wijst de vordering af,
5.2. veroordeelt JBN in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde 1] c.s. tot op heden begroot op
€ 1.178,00.
Dit vonnis is gewezen door mr. M.W. van der Veen, mr. C.C.M. Oude Hengel en mr. T.T. Hylkema en in
het openbaar uitgesproken op 22 mei 2013.
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Rechtbank Arnhem

Datum uitspraak

18-06-2004

Datum publicatie

21-06-2004

Zaaknummer

114222 / KG ZA 04-374

Rechtsgebieden

Civiel recht

Bijzondere kenmerken Kort geding
Inhoudsindicatie
Kwalificatie deelname Olympische spelen. De voorzieningenrechter komt tot
dezelfde conclusie als door de beroepscommissie is bereikt, NOC*NSF in de
gegeven omstandigheden in redelijkheid tot de door haar gekozen uitleg van de
regel heeft kunnen komen.
Vindplaatsen

Rechtspraak.nl

Uitspraak
Rechtbank Arnhem
Sector civiel recht

Zaak-/rolnummer: 114222 / KG ZA 04-374
Datum vonnis: 18 juni 2004

Vonnis
in kort geding
in de zaak van

X,
in diens hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van
Y,
wonende te
eiser,
procureur mr. P.C. Plochg,
advocaat mr. L.S. Kerkman te Maastricht,

tegen

de vereniging
NEDERLANDS OLYMPISCHE COMITE, NED. SPORTFEDERATIE,
statutair gevestigd te Arnhem,
gedaagde,
procureur mr. J.M. Bosnak,
advocaat mr. H.J.A. de Knijff te ’s-Gravenhage.

Het verloop van de procedure
Eiser heeft gedaagde ter zitting in kort geding doen dagvaarden en gevorderd als weergegeven in de
dagvaarding. De advocaat van eiser en de advocaat van gedaagde hebben de zaak bepleit,
overeenkomstig de overgelegde pleitnotities. Ten slotte is vonnis bepaald.
De vaststaande feiten
1. NOC*NSF is exclusief bevoegd tot nominatie en kwalificatie van sporters voor de Olympische Spelen
die dit jaar in Athene worden gehouden. Zij beslist hierover op voordrachten van de nationale
sportbonden. Y is een zestienjarige turnster. Zij turnt op hoog niveau en wil deelnemen aan de
Olympische Spelen. NOC*NSF heeft de voor Y daartoe door de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek
Unie (KNGU) gedane voordracht verworpen.
2. Voor kwalificatie voor deelname aan de Spelen gelden de eisen die door NOC*NSF in overleg met de
KNGU zijn opgesteld, als uitgangspunt inhoudend dat een turnster een plaats bij de eerste acht per
toestel heeft behaald in wedstrijd 1. De kwalificatie-eisen, die als Normen en Limieten worden
aangeduid, vermelden als toelichting hierbij het volgende. ‘Om de resultaten van de
toestelspecialisten en meerkampers objectief te kunnen vergelijken is de prestatie in wedstrijd 1
bepalend. In het geval dat de twee tijdens het WK 2003 behaalde plaatsen niet worden ingevuld in
wedstrijd 1, kan tijdens wedstrijd 2 de prestatie worden geleverd. In het geval dat één plaats tijdens
wedstrijd 1 is ingevuld en twee sporters plaatsen zich voor wedstrijd 2, kan tijdens wedstrijd 2 nog
maximaal één plaats worden ingevuld. De prestatie in wedstrijd 2 is: een plaats bij de eerste 8 op de
meerkamp of bij de eerste 8 op een toestel indien de score op dat toestel in wedstrijd 1 een plaats bij
de eerste 8 had opgeleverd.’
3. Wedstrijd 1 van het EK 2004, de meerkamp landenteams, is de kwalificatieronde voor wedstrijd 2,
meerkampfinale, en voor wedstrijd 3, de finale toestellen. Voor kwalificatie voor deze laatste finale
(wedstrijd 3, toestellenfinale) dienden de turnsters in wedstrijd 1 twee verschillende sprongen te
maken. Y maakt in wedstrijd 1 één sprong en kwalificeert zich voor wedstrijd 2. Daar maakt zij
dezelfde sprong als in wedstrijd 1 en behaalt zij de vierde plaats op het onderdeel sprong.
4. KNGU schrijft vervolgens op grond van dit resultaat aan NOC*NSF: ‘(...) Wij stellen vast dat in
wedstrijd 1 alleen A aan de eisen heeft voldaan. De enige sporter die zich via wedstrijd 1 heeft
geplaatst voor wedstrijd 2 is Y. (...). De in overleg tussen KNGU en NOC*NSF vastgestelde regelgeving
(normen en limieten) geeft volstrekte duidelijkheid omtrent de toestellen (...), maar zoals nu blijkt niet
met betrekking tot sprong. De regelgeving geeft niet aan naar welk vergelijkend cijfer van wedstrijd 1
gekeken moet worden. Daardoor kan de prestatie van Y op verschillende manieren worden
geïnterpreteerd.’ KNGU geeft vervolgens drie verschillende berekenmethoden aan. Volgens twee
daarvan zou Y zich gekwalificeerd hebben en dat leidt KNGU tot de slotsom: ‘Daar de normen en
limieten geen 100% uitsluitsel geven voor welke berekeningssystematiek moet worden gekozen, stelt
de KNGU dat de argumentatie ad 1 en 2 prevaleert. Het belang van de turnster dient in deze het
uitgangspunt te zijn.’

5. NOC*NSF volgt de berekeningsmethode volgens welke Y niet gekwalificeerd wordt en deelt dat aan
KNGU mee. Doorslaggevend is, kort gezegd, dat de score van Y in wedstrijd 2 (9.237 punten) haar in
wedstrijd 1 een gedeelde elfde/twaalfde plaats zou hebben opgeleverd. Dat is geen plaats bij de
eerste acht zoals door de zinsnede ‘De prestatie in wedstrijd 2 is: een plaats bij de eerste 8 op de
meerkamp of bij de eerste 8 op een toestel indien de score op dat toestel in wedstrijd 1 een plaats bij
de eerste 8 had opgeleverd’ wordt geëist.
6. KNGU tekent overeenkomstig het Reglement normen en limieten bezwaar aan tegen NOC*NSF’s
besluit; dit wordt uiteindelijk als beroepschrift behandeld. De beroepscommissie wijst het bezwaar af.
Zij overweegt onder meer het volgende. ‘het verschil van interpretatie betreft (...) de
beoordelingsmethode van het onderdeel toestel sprong, waarbij (...) in wedstrijd 1 gekozen kan
worden voor één of twee (...) sprongen, afhankelijk van de wens van de turner om al dan niet deel te
nemen aan de kwalificatie voor de finale wedstrijd toestel sprong. De commissie stelt vast dat de
prestatie in wedstrijd 2 slechts kwalificerend zou zijn “indien de score op dit toestel in wedstrijd 1 een
plaats bij de eerste 8 had opgeleverd”. Wedstrijd 1 was de meerkamp voor landenteams en in dat
kader werd door 3 van de 5 leden van het landenteam slechts één sprong gedaan. De tweede sprong
vond derhalve feitelijk buiten de eigenlijke wedstrijd plaats en uitsluitend om het klassement van 8
deelnemers aan de finale van de wedstrijd toestel sprong te “maken”. De commissie acht de gedachte
niet consistent waarin Y met een enkele sprong uit wedstrijd 2 zou worden “geprojecteerd” in het
klassement van turnsters die twee keer gesprongen hebben in wedstrijd 1. In dit verband wijst zij er
bovendien nog op dat de deelnemers die verkozen twee keer te springen verplicht waren om
sprongen uit verschillende categorieën uit te voeren en dat in niet minder dan 17 van de 22 gevallen
de tweede sprong lager is gewaardeerd dan de eerste, hetgeen de commissie in die zin begrijpt dat
de beste sprong logischerwijze werd ingezet voor het teamresultaat. In redelijkheid kon daarom
NOC*NSF het standpunt innemen dat de prestatie in wedstrijd 2 naar de kennelijke bedoeling uit het
Sjabloon moest worden vergeleken met het klassement van alle eerste sprongen die plaatsvinden in
het kader van wedstrijd 1, de meerkamp voor landenteams.’
Het geschil
Gevorderd wordt veroordeling van NOC*NSF om Y te kwalificeren voor het onderdeel Turnen van de
Olympische Spelen 2004 in Athene, op straffe van een dwangsom. De vordering is gemotiveerd
bestreden. Het geschil draait om de vraag of Y volgens (de toelichting op) de Normen en Limieten
gekwalificeerd had moeten zijn en in het bijzonder om de vraag of NOC*NSF toen wedstrijd 2 eenmaal
aan de orde was gekomen, de zinsnede toestel uit de Normen en limieten ‘indien de score op dat
toestel in wedstrijd 1 een plaats bij de eerste 8 had opgeleverd’ op de juiste wijze heeft toegepast.
Naar het oordeel van eiser is dit niet het geval en handelt NOC*NSF onrechtmatig door niet tot
kwalificatie van Y over te gaan.

De motivering van de beslissing
Uitgangspunt voor de beoordeling is dat NOC*NSF zelfstandig beslist over de kwalificatie voor de
Spelen. Daarbij is zij gebonden aan het Reglement Normen en Limieten en het bijbehorende Sjabloon.
Toepassing van regels vereist interpretatie van die regels. Een klacht als deze over vermeende
onjuiste interpretatie betekent dat de rechter heeft te toetsen of NOC*NSF in de gegeven
omstandigheden in redelijkheid tot de door haar gekozen uitleg van de regel heeft kunnen komen.
NOC*NSF is bij de interpretatie van de bewuste bepaling klaarblijkelijk uitgegaan van de tekst van de
Normen en Limieten, die volgens haar dwingt tot het vergelijken van die prestaties die inhoudelijk echt
vergelijkbaar zijn. Zij neemt daarbij in aanmerking dat Y’ prestatie niet vergeleken kan worden met
alleen degenen die zich in wedstrijd 1 wilden kwalificeren voor wedstrijd 3, wat Y immers desbewust
niet heeft gedaan, en vermijdt daarbij het maken van twee verschillende sprongen in één wedstrijd te
vergelijken met twee gelijke sprongen in twee wedstrijden.

In haar brief waarin zij Y voordraagt, noemt KNGU de twee andere berekeningsmogelijkheden, die
worden voorgestaan door eiser.
In de eerste vergelijkt zij de score van Y met de sporters die zich vanuit wedstrijd 1 hebben geplaatst
voor de toestelfinale sprong, maar daarin verliest KNGU uit het oog dat deze vergelijking mank gaat,
reeds omdat Y in wedstrijd 1 niét twee verschillende sprongen heeft gemaakt, maar twee maal
dezelfde sprong in twee wedstrijden.
In haar tweede berekeningswijze middelt KNGU resultaten, waartoe de woorden van de Normen en
Limieten geen aanleiding geven. Bovendien geldt voor deze berekeningswijze het volgende. Indien
het gemiddelde van de sprongen van Y uit wedstrijd 1 en wedstrijd 2 vergeleken zou worden met het
gemiddelde van de sprongen van de deelneemsters aan wedstrijd 1 worden twee gelijke sprongen
van Y vergeleken met twee verschillende van de deelneemsters aan wedstrijd 1.
Het uitgangspunt van KNGU is duidelijk, zij wil een leemte in de regeling, die kennelijk niet voorziet in
het maken van één sprong in wedstrijd 1 en dezelfde in wedstrijd 2, niet ten nadele van Y laten
strekken. De tekst van de regeling echter snijdt naar het oordeel van de voorzieningenrechter deze
weg af doordat zij dwingt prestaties inhoudelijk te vergelijken. Aan die eis voldoet alleen de derde,
door KNGU afgewezen, maar door NOC*NSF gevolgde berekeningswijze. Daarmee wordt Y weliswaar
niet gekwalificeerd, maar is dit niet het resultaat van een leemte in de regeling, maar van een
interpretatie van de regeling die rekening houdt met haar kennelijke doel en strekking.

Het voorgaande leidt de voorzieningenrechter tot dezelfde conclusie als door de beroepscommissie is
bereikt, dat NOC*NSF in de gegeven omstandigheden in redelijkheid tot de door haar gekozen uitleg
van de regel heeft kunnen komen. De voorziening moet dus worden geweigerd. Eiser zal als in het
ongelijk gestelde partij in de kosten worden veroordeeld.
De beslissing
De voorzieningenrechter
weigert de gevorderde voorziening,
veroordeelt eiser in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van NOC*NSF
bepaald op € 703,- voor salaris en op € 241,- voor verschotten,

Dit vonnis is gewezen door mr J.D.A. den Tonkelaar en in het openbaar uitgesproken in
tegenwoordigheid van de griffier mr. M. Groothuizen op 18 juni 2004.

de griffier de rechter
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Datum uitspraak
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Rechtsgebieden

Civiel recht

Bijzondere kenmerken Kort geding
Inhoudsindicatie
Vraag of eiseres c.s. door de Taekwondo Bond uitgezonden moeten worden naar
het EK-stijl 2005 in Finland.
Vindplaatsen
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Uitspraak
Rechtbank Arnhem
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Vonnis in kort geding
in de zaak van

1. [eiseres],
wonende te [woonplaats],
2. [eiser],
wonende te [woonplaats],
eisers bij dagvaarding van 4 mei 2005,
procureur mr. F.J. Boom,
advocaat mr. A. Van der Toorn te Roermond,

tegen

de vereniging
TAEKWONDO BOND NEDERLAND,

gevestigd en kantoorhoudende te Nijmegen,
gedaagde,
advocaat mr. F.C. Kollen te Bussum.

Partijen zullen hierna ook [eiseres] c.s. en TBN worden genoemd.

Het verloop van de procedure

[eiseres] c.s. heeft TBN ter zitting in kort geding doen dagvaarden en gevorderd als weergegeven in
de dagvaarding. TBN heeft geconcludeerd tot weigering van de gevorderde voorzieningen.
De advocaat van [eiseres] c.s. en de advocaat van TBN hebben de zaak bepleit overeenkomstig de
door hen overgelegde pleitnotities. Daarbij hebben zij producties in het geding gebracht. Vanwege de
spoedeisendheid van de zaak is daarin direct na de zitting op 6 mei 2005 vonnis gewezen. Hierna
zullen de overwegingen van dat vonnis worden gegeven.

De vaststaande feiten

1. [eiseres] (eiseres sub 1) en [eiser] (eiser sub 2) zijn lid van TBN. Sinds het jaar 2000 maken zij in de
topsport “Stijl” (onder meer) als paar, zijnde een man en een vrouw die synchroon dienen te
presteren, deel uit van de nationale selectie.
2. Vanaf november 2004 strijdt [eiseres] c.s. met het paar
[betrokkene 1]/[betrokkene 2] om te worden uitgezonden naar de Europese Kampioenschappen Stijl
2005 (hierna: de EK Stijl 2005).

3. In het door TBN in 2003 opgestelde “Jaarplan 2004” voor de afdeling Topsport Stijl (hierna: het
jaarplan) is, voor zover van belang, het volgende opgenomen.
“Doelstellingen 2004
Aan de hand van enkele korte termijn doelstellingen zal worden aangegeven in welke richting de
afdeling Topsport Stijl zich gedurende het jaar 2004 zal ontwikkelen.

1. het opzetten van een kernploeg en een talententeam
(...)
4. het opzetten van een ranglijstensysteem
(...)
6. opstellen selectiecriteria nationale selecties

(...)

ad 4
Er zal een ranglijstensysteem worden opgezet die de sporters in Nederland enig inzicht geeft op zijn
of haar positie ten opzichte van de concurrentie. (...)

(...)

ad 6
(...) Ook zullen er selectiecriteria voor deelname aan het EK 2005 worden opgesteld en bekend
gemaakt aan de nationale selecties.

(...)
Selectiecriteria Kernploeg

Normen Lidmaatschap van de kernploeg geschiedt op uitnodiging. Om uitgenodigd te worden als lid
van de kernploeg moet tenminste aan de volgende normen worden voldaan:
1. Minimaal 4 jaar aantoonbaar internationale ervaring
2. Finaleplaats EK 2003 / Best of 5
3. Aantoonbare internationale prestaties (top 3)

Lidmaatschap van de kernploeg is geen vanzelfsprekendheid: indien er niet gepresteerd wordt op
internationaal niveau eindigt het lidmaatschap.”

4. In januari 2004 brengt TBN een nationaal ranglijstensysteem uit. Hierin is, voor zover van belang,
het volgende opgenomen.
“Doelstelling & functie
Het doel van een ranglijst is de sporters en de verschillende kampioenschappen c.q. toernooien een
waardering geven, zodat de resultaten van de sporters enerzijds en de kwaliteiten van een
kampioenschap anderzijds, over een vastgestelde periode gewaardeerd worden.
(...)
Werking systeem
(...)

d. periode.
De ranglijst loopt over een periode van twee jaar. Aan het eind van iedere periode neemt iedereen die
een plaats op de ranglijst heeft 25% van zijn punten mee naar de volgende periode. Tot aan
september 2004 geldt dat er een test periode is waarbij de ranglijst wordt opgesteld aan de hand van
de volgende toernooien: EK 2003, Cheon Kwon toernooi 2004, Open Paris 2004, Masters Cup 2004 en
Open Danish 2004. In september start de nieuwe periode van 2 jaar en wordt er 25% van de punten
uit de eerste periode mee over genomen.”

5. De vervolgens door het bondsbestuur van TBN op 14 september 2004 vastgestelde selectiecriteria
EK Stijl 2005 luiden, voor zover van belang, als volgt.
“Algemeen De selectiecriteria voor de EK 2005 zijn de normen die gelden voor uitzending naar het EKstijl in 2005. Uitgangspunt is het behalen van topprestaties tijdens de EK. Er moet duidelijk worden

aangetoond dat er internationaal gezien gepresteerd kan worden. (...) Het selectietraject staat open
voor alle leden van de TBN: dat wil zeggen dat ieder bondslid mee kan strijden voor een EK-ticket in
iedere categorie.

Prestaties De internationale prestaties worden aan de hand van de TBN RanglijstÁ gemeten.
Ranglijsttoernooien zijn voor 2004-2005:
1. Open Dutch Technical 2004
2. Nationale kampioenschappen stijl 2004
3. Open Deense kampioenschappen 2005Â
4. Open Dutch Technical 2005
5. Interne SelectiewedstrijdÃ

Á Zie het Reglement TBN Ranglijsten
Â Deze kampioenschappen worden ranglijsttoernooien als er drie (3) of meer nationale teams
deelnemen en als er 30% of meer internationale ETU-juryleden aanwezig zijn.
Ã Indien de Open Deense kampioenschappen niet tot de ranglijstentoernooien worden gerekend zal
een interne selectiewedstrijd plaatsvinden.

Voor niet-selectieleden geldt dat indien zij aansprekende internationale resultaten behalen, een
selectieplaats krijgen aangeboden. (...)
Selectie Voor uiteindelijke kwalificatie zijn de resultaten van de sporter op bovengenoemde
evenementen plus de beoordeling over aanwezigheid, inzet en gedrag doorslaggevend. De
selectiecommissie zal na de evenementen advies uitbrengen aan het bondsbestuur, waarna het
bondsbestuur uiteindelijk zal beslissen over uitzending naar het EK.”
6. Bij brief van 20 april 2005 heeft de portefeuillehouder Topsport Stijl, de heer [betrokkene 3], voor
zover van belang, het volgende aan de sporters (waaronder [eiseres] c.s.) bericht.
“Hierbij wil ik jullie namens het bondsbestuur van de TBN informeren over het aflasten van de interne
wedstrijd op 1 mei aanstaande. Zoals uit de selectiecriteria blijkt zal er een interne wedstrijd worden
georganiseerd op het moment dat de Open Deense kampioenschappen niet tot de
Ranglijstentoernooien wordt gerekend.
Echter, zoals mondeling tijdens de selectietraining aan jullie reeds is medegedeeld telt de Interland in
Duitsland mee als Ranglijsttoernooi ter vervanging van de Open Deense kampioenschappen. Het
bondsbestuur acht een interne wedstrijd niet wenselijk.
(...)”
7. Bij brief van 29 april 2005 is door mevrouw [betrokkene 4], Stijlcoördinator van TBN, voor zover van
belang, het volgende aan [eiseres] (eiseres sub 1) bericht.
“Helaas moet ik je namens het bondsbestuur en bondscoach [betrokkene 5] mededelen dat je niet
bent geselecteerd om deel te nemen aan de Europese kampioenschappen 2005.
Tijdens de verschillende kwalificatiemomenten heb je niet voldaan aan de eisen om uitgezonden te
worden naar de EK. Je hebt helaas niet voldoende punten gescoord in de nationale ranglijsten in de
klasse (...) paarlopen en op basis daarvan heeft het bondsbestuur besloten je niet uit te zenden.

(...)”
8. Uiterlijk vrijdag 6 mei 2005 dient TBN de inschrijving voor deelname aan de EK Stijl 2005 te
realiseren.

Het geschil
1. [eiseres] c.s. vordert dat TBN op straffe van een dwangsom wordt bevolen [eiseres] c.s. uit te
zenden naar de EK Stijl 2005 te Finland in de categorie “paarlopen”.
2. [eiseres] c.s. legt aan haar vordering ten grondslag dat TBN onrechtmatig jegens haar handelt door
in strijd met de eigen regelgeving niet haar, maar het paar [betrokkene 1]/[betrokkene 2] uit te
zenden naar de EK Stijl 2005 te Finland.
3. TBN voert gemotiveerd verweer waarop, voor zover van belang, hierna zal worden ingegaan.

De beoordeling van het geschil
1. Het spoedeisend belang vloeit voort uit de stellingen van [eiseres] c.s.
2. Uitgangspunt voor de beoordeling is dat TBN zelfstandig beslist over de kwalificatie voor de EK Stijl
2005 te Finland. Daarbij is zij gebonden aan de door haar vastgestelde selectiecriteria. Een klacht als
deze, over het handelen van TBN in strijd met haar eigen regelgeving, betekent dat de
voorzieningenrechter heeft te toetsen of TBN in de gegeven omstandigheden in redelijkheid tot haar
beslissing om het paar [betrokkene 1]/[betrokkene 2] uit te zenden heeft kunnen komen.
3. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat TBN in de gegeven omstandigheden in
redelijkheid tot haar beslissing heeft kunnen komen. Zij komt tot dit oordeel op grond van het
navolgende.
4. Om uitgezonden te worden naar de EK Stijl 2005 te Finland dient te worden voldaan aan de
selectiecriteria EK Stijl 2005 (zie 5 van de vaststaande feiten). Voorshands geoordeeld heeft TBN
voldoende aannemelijk gemaakt dat deze selectiecriteria op 14 september 2004 door haar zijn
vastgesteld en vanaf die tijd op verschillende momenten en wijzen zijn kenbaar gemaakt. De stelling
van [eiseres] c.s., dat het paar [betrokkene 1]/[betrokkene 2] geen deel had mogen uitmaken van de
kernploeg als onderdeel van de nationale selectie, omdat zij niet aan de voorwaarden voldeed zoals
in het jaarplan opgenomen en mitsdien om die reden al niet had mogen worden uitgezonden naar de
EK Stijl 2005, kan niet als juist worden aanvaard. Met het aannemen van voornoemde selectiecriteria
zijn de in het jaarplan geformuleerde voorwaarden komen te vervallen. Daarmee is ook de kernploeg
als zodanig afgeschaft. Het voorgaande wordt bevestigd door het feit dat op grond van het jaarplan
alleen kernploegleden aanspraak kunnen maken op uitzending naar de EK Stijl 2005, terwijl thans op
grond van de selectiecriteria ieder bondslid de mogelijkheid heeft zich te plaatsen voor dat EK.
Bovendien is in de selectiecriteria opgenomen dat aangetoond moet worden dat er internationaal
gepresteerd kán worden. Dit in tegenstelling tot hetgeen daaromtrent is opgenomen in het jaarplan.

5. Een redelijke uitleg van de selectiecriteria EK Stijl 2005 brengt voorshands geoordeeld met zich mee
dat de zogenaamde 25%-regeling niet van toepassing is. Onder het kopje “selectie” (zie 5 van de
vaststaande feiten) is onder meer opgenomen: “Voor uiteindelijke kwalificatie zijn de resultaten van
de sporter op bovengenoemde evenementen (...) doorslaggevend.”
Deze zinsnede is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter voor geen andere uitleg
vatbaar dan dat alleen de resultaten van de onder “prestaties” genoemde evenementen, te weten de
Open Dutch Technical 2004, de Nationale kampioenschappen stijl 2004, de Open Deense

kampioenschappen 2005, de Open Dutch Technical 2005 en de Interne Selectiewedstrijd, zullen
worden meegenomen in de vaststelling/beslissing wie zich heeft gekwalificeerd voor de EK. Nergens
wordt in de selectiecriteria aangegeven dat óók de 25%-regeling een meetellende factor is in die
vaststelling/beslissing. Dat in de selectiecriteria bij genoemde evenementen wordt verwezen naar het
ranglijstensysteem (waarin ook de 25%-regeling is opgenomen) doet hieraan niet af. Voldoende
aannemelijk is geworden dat deze verwijzing alleen ziet op de wijze van berekening van de te
behalen punten per evenement.

6. Dat de 25%-regeling niet van toepassing is, en dat [eiseres] c.s. dit had moeten (kunnen) weten,
valt ook op te maken uit het volgende. Na elk evenement is aan de betrokkenen een nieuwe ranglijst
verzonden. Op geen van deze ranglijsten is melding gemaakt van het van toepassing zijn van de
25%-regeling. Evenmin is in de daarin aangegeven puntenaantallen 25% van de in 2004 behaalde
punten meegenomen. [eiseres] c.s. heeft naar aanleiding van deze ranglijsten geen enkele keer aan
TBN kenbaar gemaakt dat de 25%-regeling (ten onrechte) niet is toegepast. Bovendien heeft [eiser]
(eiser sub 2) ter zitting bevestigd dat wanneer de 25%-regeling wel zou zijn toegepast, het voor een
ander paar, waar deze regeling niet voor geldt, moeilijk zou zijn op de ranglijst boven hem en zijn
partner ([eiseres]) te eindigen. Dit zou in zo’n geval alleen mogelijk zijn, aldus [eiser], indien dat paar
op alle evenementen de eerste plaats zou behalen. Voorshands geoordeeld is dit niet meer dan een
theoretische mogelijkheid en bovendien een eis die, zoals ook niet door [eiseres] c.s. is betwist, geen
enkele sportbond stelt. Ten slotte is van belang dat voorafgaande aan de EK’s van 2001 en 2003,
waaraan [eiseres] c.s. beide keren heeft deelgenomen, geen ranglijstensysteem en dus ook geen
25%-regeling is gehanteerd. [eiseres] c.s. kan zich dus niet beroepen op een binnen TBN gangbaar
systeem van waarderen (van evenementen) en kwalificeren, dat nu (ineens) niet meer geldt.
7. [eiseres] c.s. stelt voorts nog vraagtekens bij het feit dat er geen interne wedstrijd is gehouden ter
vervanging van de Open Deense kampioenschappen 2005 (zoals in de selectiecriteria EK Stijl 2005
wordt vermeld) en dat in plaats daarvan achteraf is gekozen voor een wedstrijd in Duitsland terwijl
men ook voor een wedstrijd in Parijs had kunnen kiezen. Voorshands geoordeeld heeft TBN het
voorgaande bij monde van bestuurslid [betrokkene 4] ter zitting voldoende verduidelijkt. De Open
Deense kampioenschappen 2005 worden gehouden ná 6 mei 2005, de uiterlijke dag waarop TBN de
inschrijving voor deelname aan de EK Stijl 2005 dient te realiseren. Het lijdt geen twijfel dat deze
wedstrijd dan niet kan meetellen voor de uiteindelijke kwalificatie. De wedstrijd in Duitsland voldeed,
in tegenstelling tot de Parijse wedstrijd, aan alle ETU-eisen en maakte gebruik van dezelfde juryleden
als waarvan ook op de komende EK gebruik zal worden gemaakt. Van belang is verder dat [eiseres]
c.s. ter zitting heeft erkend dat zij de ranglijst, waarin de Duitse wedstrijd is verwerkt, heeft
ontvangen, en dat zij op dat moment (direct na ontvangst) hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt bij
TBN. Ten slotte heeft [eiseres] c.s. niet betwist dat zij zelfs mét een interne wedstrijd niet meer boven
het paar [betrokkene 1]/[betrokkene 2] op de ranglijst had kunnen eindigen omdat zij via die interne
wedstrijd maximaal 4 punten had kunnen goedmaken op genoemd paar, terwijl het verschil op de
ranglijst tussen beide paren vijf punten bedraagt.
8. [eiseres] c.s. stelt tenslotte nog dat er sprake is van partijdigheid aan de zijde van TBN. De heer
[betrokkene 2] is namelijk lid van de selectiecommissie, bestuurslid binnen de bond en
portefeuillehouder Topsport Stijl, terwijl hij ook de oudere broer is van [betrokkene 2], die tezamen
met [betrokkene 1] naar de EK Stijl 2005 zal worden uitgezonden. Voorshands geoordeeld heeft
[eiseres] c.s. onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er in deze sprake is van willekeur aan de zijde
van TBN. Bovendien heeft mevrouw Tapia ter zitting aangegeven dat het bondsbestuur naast haarzelf
en de heer [betrokkene 2] uit nog vier andere personen bestaat en dat het bondsbestuur unaniem
was in zijn oordeel om het paar [betrokkene 1]/[betrokkene 2] naar de EK Stijl 2005 uit te zenden.
Dat de bondscoach kennelijk een andere mening is toegedaan, is in dit kader niet relevant omdat de
uiteindelijke beslissing - overeenkomstig de selectiecriteria - door het bondsbestuur wordt genomen.
Bovendien was de mening van de bondscoach volgens [eiseres] c.s. niet gebaseerd op het reglement
en kende hij de 25%-regeling niet.

9. Nu de voorzieningenrechter, gelet op het voorgaande, voorshands van oordeel is dat TBN in de
gegeven omstandigheden in redelijkheid tot de door haar gekozen uitleg van de regels heeft kunnen
komen, zal de vordering van [eiseres] c.s. worden afgewezen. Tevens zal [eiseres] c.s. als de in het
ongelijk gestelde partij in de kosten van dit kort geding worden verwezen.

De beslissing
De voorzieningenrechter:
1. weigert de gevorderde voorziening;

2. veroordeelt [eiseres] c.s. in de kosten van deze procedure, tot
aan deze uitspraak aan de zijde van TBN bepaald op € 816,- voor salaris en op € 244,- voor
verschotten.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek en in het openbaar uitgesproken op 6 mei
2005, terwijl de overwegingen waarop de beslissing stoelt afzonderlijk zijn geminuteerd op 18 mei
2005.
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tegen

de vereniging
TAEKWONDO BOND NEDERLAND,
gevestigd te Arnhem,
gedaagde,

advocaat mr. F.C. Kollen te Bussum.

Partijen zullen hierna [eiseres] en TBN worden genoemd.

1. De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding met producties
- de mondelinge behandeling

1.2. Vanwege de spoedeisendheid van de zaak is daarin op 11 januari 2008 vonnis gewezen waarbij
de motivering waarop de beslissing steunt eveneens is weergegeven. Hierna zullen de weergave van
de feiten en het geschil van dat vonnis worden gegeven.

2. De feiten
2.1. [eiseres] beoefent al jarenlang de taekwondosport op nationaal en internationaal niveau. Zij
heeft zich ten doel gesteld om mee te doen aan de Olympische Spelen 2008 te Beijing te China. De
laatste mogelijkheid om zich hiervoor te kunnen kwalificeren dient zich aan tijdens het Europees
Kwalificatietoernooi te Istanbul, Turkije, op 26 en 27 januari 2008.

2.2. TBN is verantwoordelijk voor de inschrijving van de Nederlandse deelnemers aan laatstgenoemd
toernooi. De inschrijvingstermijn sluit vrijdag 11 januari 2008 om 24.00 uur.
2.3. Om aan het Europees Kwalificatietoernooi te kunnen deelnemen, dient te zijn voldaan aan de
kwalificatienormen die zijn opgesteld door TBN. De heer H.M. [XXX], bestuurslid van TBN, heeft in juni
2007 namens TBN in samenwerking met NOC*NSF de “selectieprocedure voor het Wereld Olympisch
Kwalificatietoernooi Taekwondo in Manchester 2007 en/of het Europees Olympisch Kwalificatietoernooi
in Istanbul 2008 en/of de Olympische Spelen in Beijing 2008” opgesteld. In dit document is onder meer
het volgende opgenomen.

“De sporters die de Taekwondo Bond Nederland zullen vertegenwoordigen tijdens het Wereld
Olympisch Kwalificatie Toernooi 2007 en/of het Europese Olympische Kwalificatie toernooi 2008 en/of
de Olympische Spelen Beijing 2008 zullen worden geselecteerd op basis van de volgende normen:
Kwalificatiewedstrijden en kwalificatiecriteria
Voldoen aan de kwalificatie-eisen en deelnamevoorwaarden van de WTF en NOC*NSF. (zie bijlagen)

Tijdens een of meer van de onderstaande wedstrijden voldoen aan de kwalificatienorm:
• World Cup, Thailand, 2006, ½ finale, top 4
• Europese Kampioenschappen 2006, ½ finale, top 4
• Wereld Kampioenschappen, Beijing 2007, ¼ finale, top 8
• Europese kampioenschappen, Italië 2008, ½ finale, top 4
• Open Nederlandse Kampioenschappen, 2008, 1e plaats

De in bovengenoemde wedstrijden behaalde resultaten zullen worden gewogen op basis van de
volgende criteria:
- De omstandigheden waaronder de prestaties geleverd worden;
- Prestaties tegen de directe tegenstanders uit het deelnemersveld;
- Zwaarte van het deelnemersveld in de betreffende gewichtsklasse.

In alle gevallen zal de Bondscoach de sterkte van het deelnemersveld toetsen op representativiteit.
Uiterlijk twee weken na afloop van het toernooi zal het voldoen aan een kwalificatienorm en toetsing
door de Taekwondo Bond Nederland schriftelijk worden bevestigd.
Selectie en uitzending Olympische Kwalificatie Toernooien en Olympische Spelen

Bij het voldoen aan de kwalificatie norm door meerdere sporters, bepaalt de Bondscoach wie
voorgedragen wordt voor deelname aan de Olympische Kwalificatie Toernooien en, na behaalde
quotumplaatsen, aan de Olympische Spelen. De voordracht wordt onderbouwd op basis van:
- Indeling gewichtklasse tijdens de Olympische Spelen;
- Internationale concurrentieanalyse in de betreffende gewichtsklasse;
- Weging van de geleverde prestaties tijdens de kwalificatiewedstrijden c.q. Olympische
Kwalificatietoernooien;
- Geleverde prestaties en kwaliteit van partijen tijdens mondiale titeltoernooien
(EK, WK, WC en OS) gedurende de laatste vier jaar, in verband met het
aantoonbaar kunnen omgaan met stressvolle wedstrijd- en toernooisituaties;
- Geleverde prestaties en kwaliteit van partijen tijdens overige wedstrijden;
- De fysieke en sportmedische prestatiegeschiktheid van de atleet;
- Het vooraf met de bondscoach en topsportcoördinator overeengekomen en schriftelijk
vastgelegde voorbereidingsprogramma voor de betreffende toernooien.

Indien er minder sporters dan het maximaal toegestane aantal voor uitzending naar een Olympisch
Kwalificatie Toernooi hebben voldaan aan de kwalificatienorm, kan de bondscoach een voordracht
doen voor uitzending, onderbouwd door prestaties op andere wedstrijden of toernooien die het
vereiste prestatieniveau aantonen en alle overige in deze procedure vastgelegde voorwaarden en
grondslagen. (…)
Toetsing en voordracht bestuur Taekwondobond Nederland

Het bestuur van de Taekwondobond toetst de onderbouwde schriftelijke voordracht van de
bondscoach op het juist toepassen van de door het bestuur vastgestelde procedure. Bij het niet juist
toepassen van de procedure wordt na overleg met de bondscoach een onderbouwde heroverweging
gevraagd.
Indien het bondsbestuur van mening is de voordracht van de bondscoach niet over te kunnen nemen
wordt een tweede, door het bestuur onderbouwde voordracht gedaan. Beide voordrachten, zowel
betreffende de Olympische Kwalificatie Toernooien en Olympische Spelen, worden in dat geval
voorgelegd aan een onafhankelijke commissie van drie personen, bestaande uit een door het bestuur
aangewezen deskundige, een door de sporters aangewezen deskundige en de prestatiemanager van
NOC*NSF. De keuze van de commissie is bindend. (…)”

2.4. [eiseres] is tijdens de wereldkampioenschappen 2007 te Beijing als vierde geëindigd.

2.5. In de door de heer [XXX] (bondscoach) en de heer [XXX] (topsportcoördinator) op 9 januari 2008
aan het bestuur van TBN overhandigde ‘voordracht deelnemers EQT Istanbul 26 + 27 januari 2008’ is
onder meer het volgende opgenomen.

“(…)
Dames

Twee dames hebben aan de kwalificatienorm voldaan; [XXX] en [eiseres].

De eerste voordracht voor de dames is:
- + 67 kg [XXX]
(…)

Met [voornaam eiseres] (en haar persoonlijke trainer) is op 22 december 2007 een gesprek geweest
tussen dhr. [XXX] (met behulp van een tolk), dhr. [XXX] en dhr. [XXX] (NOC*NSF). Hierbij zijn
voorwaarden gesteld aan het voorbereidingsprogramma. Dit is een van de voorwaarden gesteld in de
kwalificatieprocedure. De bondscoach heeft hierbij de eis gesteld dat er alleen goedkeuring van het
voorbereidingsprogramma volgt als er fulltime op Papendal onder leiding van de bondscoach getraind
wordt.

In het beperkte aantal trainingen die [voornaam eiseres] gevolgd heeft bij de bondscoach is
geconstateerd dat [voornaam eiseres] onvoldoende voorbereid is om uitgezonden te worden. Hierbij
zijn 2 aspecten van belang:
1 [voornaam eiseres] is regelmatig afwezig geweest,
2 De bondscoach heeft geconcludeerd dat de trainingstoestand van [voornaam eiseres] maakt dat er
geen reële kans is voor [voornaam eiseres] om zich te kwalificeren.

Bovenstaande betekent dat er minder sporters dan het maximaal toegestane aantal voor uitzending
naar het EQT hebben voldaan aan de kwalificatienorm.

Daarom is de tweede speler die voorgedragen wordt:
- onder 57kg [XXX]
(…)”

2.6. Voornoemde voordracht is op 10 januari 2008 aan de verschillende atleten bekend gemaakt.
2.7. Het bestuur van TBN heeft vervolgens een tweede, door haar onderbouwde voordracht gedaan.
Hierin is [eiseres] voorgedragen om naar het Europees Kwalificatietoernooi te Istanbul te gaan.
2.8. Op donderdagavond 10 januari 2008 heeft een onafhankelijke commissie, zoals bedoeld in het
hiervoor onder 2.3. genoemde document en bestaande uit de heer [XXX], de heer [XXX] en mevrouw
[XXX], onder meer het volgende besloten.
“Bij totstandkoming van de uitspraak heeft de commissie het volgende in overweging genomen:

1. Op basis van de door het bondsbureau van de TBN vastgestelde selectieprocedure (d.d. juni 2007)

stelt de commissie vast dat
• De bondscoach bevoegd is een atleet die heeft voldaan aan de kwalificatienorm al dan niet voor te
dragen voor deelname aan een kwalificatietoernooi.
• Ter onderbouwing van de voordracht richtlijnen zijn opgenomen in bovengenoemde
selectieprocedure.

2. De voordracht door de bondscoach is onderbouwd volgens de in de selectieprocedure genoemde
richtlijnen.
3. De voordracht van de bondscoach door het bondsbestuur deels wordt overgenomen en deels wordt
afgewezen.
4. Er geen voordracht met onderbouwing is ontvangen van het bondsbestuur.
5. Door de vertegenwoordiger van het bondsbestuur wordt mondeling aangegeven dat naar oordeel
van het bestuur de selectieprocedure niet juist is toegepast.

Op basis van het bovenstaande oordeelt de commissie dat de voordracht van de bondscoach conform
de beschreven selectieprocedure tot stand is gekomen en derhalve wordt overgenomen.”
3. Het geschil

3.1. [eiseres] vordert dat TBN op straffe van een dwangsom wordt veroordeeld tot tijdige inschrijving
van [eiseres] voor het EQT in Instanbul en haar in staat te stellen namens Nederland voor dit toernooi
uit te komen.
Tevens vordert [eiseres] dat TBN wordt veroordeeld in de kosten van deze procedure.

3.2. [eiseres] legt het volgende aan haar vordering ten grondslag. [eiseres] heeft voldaan aan de
kwalificatienorm, aangezien zij als vierde is geëindigd tijdens de Wereldkampioenschappen 2007 te
Beijing. In zo’n geval kan uitzending naar het EQT slechts worden tegengehouden indien er meerdere
atleten hebben voldaan aan de kwalificatienorm. Dan bepaalt immers de bondscoach wie
voorgedragen wordt voor deelname. In dit geval hebben bij de dames twee vrouwen (Van Deursen en
[eiseres]) voldaan aan de kwalificatienorm terwijl er ook twee plaatsen beschikbaar zijn voor het EQT.
Volgens [eiseres] betekent dit dat de voordracht van de bondscoach achterwege had dienen te blijven
nu hij op basis van de selectiecriteria van TBN geen keuzebevoegdheid had. Bovendien heeft [XXX] in
tegenstelling tot [eiseres] geenzins voldaan aan de kwalificatienorm. De voordracht voldoet derhalve
niet aan de vastgestelde selectieprocedure en had nooit mogen worden genomen. Het besluit is
vernietigbaar op grond van artikel 2:15 lid 1 sub b en/of c BW.
Daarnaast is de voordracht onzorgvuldig (niet tijdig) en niet gemotiveerd genomen en bevat zij
tegenstrijdigheden. Eerst op 9 januari 2008 is de beslissing aan het bestuur van TBN bekendgemaakt
en op 10 januari 2008 aan de atleten zelf. Dit terwijl de heer [XXX] reeds op 26 november 2007 per email heeft aangegeven dat de beslissing in de week van 18 december 2007 zou worden gemaakt, of
indien nodig eerder. Voorts is [eiseres] slechts tweemaal en met toestemming van de bondscoach
afwezig geweest en heeft zij gedurende de enkele dagen dat zij een griepje had wel gewoon
doorgetraind. De beslissing van de bondscoach is dan ook te laat genomen en slechts gebaseerd op
enkele trainingen in plaats van wedstrijdresultaten.
De onafhankelijke commissie heeft volgens [eiseres] niet gekeken naar de selectiecriteria, maar naar
het oordeel van de bondscoach, welke echter nooit genomen had mogen worden. De commissie had
niets anders kunnen doen dan vast te stellen dat [XXX] niet had mogen worden voorgedragen en dat
[eiseres] zou moeten worden ingeschreven voor het EQT te Instanbul.

3.3. TBN voert gemotiveerd verweer waarop, voor zover van belang, hierna zal worden ingegaan.

4. De beoordeling
4.1. Het spoedeisend belang vloeit voort uit de stellingen van [eiseres].

4.2. Het gaat om de vraag of TBN op goede gronden heeft besloten om naast Van Deursen niet
[eiseres] maar [XXX] op te geven voor deelname aan het Europese Kwalificatietoernooi te Istanbul op
26 en 27 januari 2008 - hierna: het EQT Istanbul. Relevant voor het antwoord op die vraag is het door
het Bondsbestuur in juni 2007 vastgestelde document “Selectieprocedure voor het Wereld Olympisch
Kwalificatietoernooi Taekwondo in Manchester 2007 en/of het Europees Olympisch Kwalificatietoernooi
in Istanbul 2008 en/of de Olympische Spelen in Beijing 2008” - hierna: Selectieprocedure.
4.3. Tussen partijen is niet in geschil dat [eiseres] voldoet aan de kwalificatienorm, zoals omschreven
in de Selectieprocedure. Zij is op het WK 2007 in Beijing geëindigd bij de laatste acht.
4.4. De vraag is of de bondscoach de vrijheid heeft om te besluiten [eiseres] niettemin niet te
selecteren voor het EQT Istanbul, bijvoorbeeld op grond van de fysieke en sportmedische
prestatiegeschiktheid van de atleet of in verband met het al of niet naleven van het vastgelegde
voorbereidingsprogramma voor de toernooien.
4.5. [eiseres] stelt dat die vrijheid er niet is, nu er precies zoveel atleten de kwalificatienorm hebben
gehaald als er plaatsen beschikbaar zijn voor Nederlandse atleten op het EQT Istanbul. In zo’n geval
moet het bondsbestuur de twee atleten die de kwalificatienorm hebben gehaald, uitzenden. Zij
baseert zich daarbij vooral op de onderstreepte woorden in de volgende zin uit de Selectieprocedure:
“Bij het voldoen aan de kwalificatienorm door meerdere sporters, bepaalt de Bondscoach wie
voorgedragen wordt voor deelname aan de Olympische Kwalificatie Toernooien …”. Omdat er dus maar
twee atleten voldoen aan de kwalificatienorm, moeten die atleten worden uitgezonden en komt de
bedoelde bevoegdheid niet toe aan de bondscoach. Tijdens de zitting is deze uitleg van de
Selectieprocedure bevestigd door mw. A.M.P. [XXX], bestuurslid van TBN.
4.6. Een en ander neemt echter niet weg dat TBN ook los van de inhoud van een reglement als de
Selectieprocedure de bevoegdheid heeft te besluiten een atleet die aan de kwalificatienorm voldoet,
niettemin niet uit te zenden naar een kwalificatietoernooi. Maar als het om zo’n atleet gaat, moet TBN
wel toereikend motiveren, waarom uitzending niet opportuun is. In dit geval is daaraan niet voldaan.
[XXX] is pas sinds november/december 2007 fungerend bondscoach van TBN. Hij heeft nog maar
enkele trainingen van de atleten bijgewoond. Hij heeft zijn negatieve oordeel over de uitzending van
[eiseres] erop gebaseerd dat [eiseres] regelmatig afwezig is geweest en dat haar trainingstoestand
geen reëel uitzicht biedt op kwalificatie voor de Olympische Spelen. Ter zitting heeft [eiseres]
onbetwist gesteld dat zij slechts twee dagen afwezig is geweest: een dag voor de levering bij de
notaris van haar nieuwe woning en een dag in verband met verplichtingen op school. Zij heeft ook
onbetwist gesteld dat zij daarvoor toestemming heeft gekregen van de bondscoach. Verder heeft zij
onbetwist gesteld dat zij twee dagen last heeft gehad van griep, maar niettemin heeft doorgetraind
en in sparringpartijen van iedereen heeft gewonnen. Gezien deze stellingen, waartegenover TBN niets
concreets heeft aangevoerd, is het in strijd met de redelijkheid en de billijkheid als bedoeld in art. 2:8
BW dat de bondscoach heeft besloten om [eiseres] in weerwil van haar kwalificatie niet voor te
dragen voor het EQT Istanbul. Het is daarom naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar in de zin van art. 7:904 lid 1 BW dat TBN [eiseres] houdt aan de beslissing van de
toetsingscommissie van 10 januari 2007 om de keuze van de bondscoach over te nemen. Daarbij
speelt ook mee dat de beslissing van de toetsingscommissie geen motivering bevat die de beslissing
kan dragen.

4.7. Dit betekent dat de gevraagde voorzieningen zullen worden toegewezen.

4.8. TBN zal worden veroordeeld in de kosten van het geding.
5. De beslissing
De voorzieningenrechter:

5.1. veroordeelt TBN tot tijdige inschrijving van [eiseres] voor het Europees Kwalificatie Toernooi in
Istanbul en haar in staat te stellen namens Nederland voor dit toernooi uit te komen;
5.2. veroordeelt TBN om ingeval zij na betekening van dit vonnis in gebreke mocht blijven aan
bovenstaande veroordeling te voldoen, aan [eiseres] een eenmalige dwangsom te betalen van €
10.000,00;
5.3. veroordeelt TBN in de proceskosten, aan de zijde van [eiseres] tot op heden begroot op €
1.155,42;
5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
5.5. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.J. de Vries en, wat de motivering en beslissing (paragrafen 4 en 5)
betreft, in het openbaar uitgesproken op 11 januari 2008 in tegenwoordigheid van de griffier mr. M.
van Gameren, terwijl de weergave van de feiten en van het geschil (paragrafen 2 en 3) afzonderlijk
zijn vastgelegd op 18 januari 2008.
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TAEKWONDO BOND NEDERLAND,
statutair gevestigd te ’s-Gravenhage, kantoorhoudende te Arnhem,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. J.A. Heurkens te Amsterdam.

Partijen zullen hierna [eiser in conventie] en TBN genoemd worden.

1. De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding met bijbehorende producties
- de schriftelijke reactie van TBN, tevens houdende een eis in reconventie, met bijbehorende
producties
- de mondelinge behandeling van 11 februari 2009
- de pleitnota van [eiser in conventie]
- de pleitnota van TBN
- de wijziging c.s. vermeerdering van de eis in reconventie door TBN tijdens de mondelinge
behandeling.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten
2.1. TBN is een op 1 april 1979 opgerichte vereniging die zich onder meer ten doel stelt de
verantwoorde beoefening van de taekwondosport in Nederland te bevorderen in de ruimste zin van
het woord. Zij tracht haar doel onder andere te bereiken door de taekwondosport te promoten onder
meer door het organiseren van nationale en internationale toernooien. [eiser in conventie] is lid van
TBN.
2.2. Voor zover thans van belang bevatten de statuten van TBN de volgende bepalingen:
“(…)
Artikel 3 – Organisatie
1. Organen van de TBN zijn het bondsbestuur en de algemene ledenvergadering, de tuchtcommissie
en de commissie van beroep, alsmede die personen en commissies die op grond van de statuten door
de algemene ledenvergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij
beslissingsbevoegdheid is toegekend.
(…)
Artikel 9 – Het bondsbestuur
1. Het bondsbestuur bestaat uit ten minste vijf meerderjarige personen.
2. De leden van het bondsbestuur worden door de algemene ledenvergadering uit de leden benoemd
3. (…)
4. Het bondsbestuur, een districtsbestuur of drie bondsafgevaardigden gezamenlijk kunnen
schriftelijk kandidaten stellen tot uiterlijk de datum waarop de definitieve agenda voor de
betreffende algemene ledenvergadering wordt verzonden.
(…)
7. Bondsbestuursleden treden in functie de dag na hun benoeming (…). In een tussentijdse
vacature wordt zo mogelijk tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering voorzien. (…)
Artikel 11 – Taken en bevoegdheden bondsbestuur
1. (…)

2. Het bondsbestuur kan met behoud van zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn
taak door personen of commissies doen uitvoeren. Bovendien is het bondsbestuur bevoegd - al dan
niet tegen betaling - werkzaamheden aan derden op te dragen.
3. Indien het aantal bondsbestuursleden beneden het aantal van vijf is gedaald, blijft het
bondsbestuur bevoegd. Het is echter verplicht alsdan zo spoedig mogelijk een algemene
ledenvergadering bijeen te roepen om in de vacatures te voorzien.
(…)
Artikel 15 – Commissies en coördinatoren
1. Het bondsbestuur en een districtsbestuur, alsmede de algemene ledenvergadering en een
districtsvergadering zijn bevoegd permanente en tijdelijke commissies in te stellen en de leden van die
commissies te benoemen, te schorsen en te ontslaan.
(…)
Artikel 19 – Het bijeenroepen van de algemene ledenvergadering
1. Jaarlijks wordt een voorjaarsvergadering gehouden en kan een najaarsvergadering worden
gehouden (…).
2. (…)
3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vier weken. (…)
4. (…)
5. Voorts wordt een buitengewone algemene ledenvergadering gehouden indien ten minste zoveel
bondsafgevaardigden als bevoegd zijn tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in
de vergadering van de algemene ledenvergadering het bondsbestuur daarom verzoekt (…). Indien het
bondsbestuur niet binnen veertien dagen aan het verzoek gevolg heeft gegeven door binnen vier
weken een algemene ledenvergadering te doen houden, kunnen de verzoekers zelf tot die
bijeenroeping overgaan (…).

Artikel 23 – Nietigheid en vernietigbaarheid van besluiten
1. Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten, is nietig, tenzij uit de wet
anders voortvloeit. Een nietig besluit mist rechtskracht.
2. (…)
3. (…)
4. Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet over de mogelijkheid van een
vernietiging bepaalde, vernietigbaar:
a. wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van het besluit
regelen;
b. wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid;
c. wegens strijd met een reglement.

2.3. TBN organiseert jaarlijks (onder andere) de Nederlandse Kampioenschappen Sparren en de Open
Nederlandse Kampioenschappen (ONK), ook wel “Dutch Open” genoemd, een internationaal toernooi.
De feitelijke organisatie daarvan berustte tot 1 juni 2008 bij de Nationaal Wedstrijd Coördinator
(NWC). Met ingang van die datum is die functie losgekoppeld van de organisatie van toernooien ter
voorkoming van mogelijke verstrengeling van belangen.
De ONK werden tot en met die van 2006 jarenlang georganiseerd door de heer [betrokkene]. In de
loop van 2006 heeft [betrokkene] om hem moverende redenen besloten de ONK 2007 niet te
organiseren. Naar aanleiding van interne problemen met een lid van het voormalig bestuur is
[betrokkene] vervolgens geschorst als lid van TBN. Die schorsing is bij besluit van de hierna te noemen

ad interim bestuurscommissie van 30 oktober 2008 opgeheven.

2.4. In of omstreeks december 2006 is [eiser in conventie] door TBN benoemd tot NWC.
In die hoedanigheid heeft [eiser in conventie] (onder meer) de ONK 2007 en 2008 georganiseerd.

2.5. Op 22 juni 2008 heeft TBN een algemene ledenvergadering (ALV) gehouden. Tijdens die
vergadering bleek dat er onvoldoende kandidaat-bestuursleden waren om met inachtneming van het
hiervoor geciteerde artikel 9, lid 1 van de statuten een nieuw bestuur te kunnen vormen. De ALV heeft
daarop unaniem besloten een ad interim bestuurscommissie (hierna de commissie te noemen) aan te
stellen voor de periode van zes maanden tot uiterlijk 31 december 2008 met als doelstelling het
jaarplan 2009 en een meerjaren beleidsplan uit te werken. Blijkens de (als productie 2 van [eiser in
conventie] overgelegde) opgemaakte notulen van die ledenvergadering (agendapunt 9) kreeg de
commissie daarnaast de opdracht “om in die tijd op de winkel te passen en zolang de lopende en
dagelijkse zaken af te handelen een en ander binnen de kaders van het vastgestelde jaarplan 2008
en de bijbehorende begroting”. In die notulen staat voorts (laatste alinea van agendapunt 9) vermeld:
“De commissie krijgt voorzover dit nodig is voor een behoorlijke vervulling van de aan haar verstrekte
opdracht een bestuursmandaat met in principe normale bestuurlijke bevoegdheden e.e.a. binnen de
gestelde kaders van het jaarplan 2008 en de bijbehorende begroting.”
Als penningmeester van de commissie is de heer [[betrokkene 2]kene 2] aangesteld.

2.6. Op 21 en 22 maart 2009 worden te Eindhoven de ONK 2009 gehouden. Voor de organisatie van
deze wedstrijd heeft de commissie besloten een selectieprocedure te volgen. Omstreeks begin
augustus 2008 heeft de commissie aan drie partijen, waaronder [eiser in conventie] en [betrokkene],
verzocht om een plan van aanpak en een begroting in te dienen. In dit verband heeft de voorzitter
van de commissie in een e-mail van 5 augustus 2008 aan [eiser in conventie] onder meer
meegedeeld:
“(…) Als bestuur van de TBN willen we voordat de toewijzing van de wedstrijden plaatsvindt graag
eerst een gesprek met je aangaan. [betrokkene 2] heeft een verzoek gedaan om een planning en een
begroting aan te leveren, wat de basis zal vormen van het gesprek (…) Wij hopen deze zo spoedig
mogelijk van je te ontvangen (…) Het vriendelijk verzoek om tot die tijd ook geen externe acties te
ondernemen (…).”

2.7. Van de drie gegadigden voor de organisatie van de ONK 2009 bleven uiteindelijk [eiser in
conventie] en [betrokkene] over. Bij e-mail van 19 september 2008 heeft [eiser in conventie] de
begrotingen van de TBN evenementen voor het seizoen 2008/2009 bij de commissie ingediend. Een
plan van aanpak heeft [eiser in conventie] niet overgelegd.

2.8. Bij besluit van 6 november 2008 heeft de commissie de organisatie van de ONK 2009 aan
[betrokkene] toegewezen. Bij e-mail van 10 november 2008 heeft de voorzitter van de commissie dit
besluit aan [eiser in conventie] als volgt meegedeeld: “(…) Op basis van de offertes en plan van
aanpak die wij hebben ontvangen heeft het bestuur besloten het ONK door een andere organisatie
uit te laten voeren (…)”. [eiser in conventie] heeft zich bij dat besluit niet neergelegd en is doorgegaan
met de reeds door hem getroffen voorbereidingen voor het ONK 2009.
Bij aan [eiser in conventie] gerichte brief van 4 december 2008 heeft de commissie onder meer het
volgende meegedeeld: “(…) Helaas moeten wij jou informeren dat de bestuurscommissie heeft
besloten om vanaf 18 januari 2009 geen gebruik meer te maken van je werkzaamheden als NWC.
Wij verzoeken je dan ook vriendelijk om alle materialen behorende aan de TBN, die in je bezit zijn,
uiterlijk 23 januari 2009 in te leveren bij de TBN (…) Ook verzoeken wij je om alle inschrijvingen die je

voor de Dutch Open 2009 hebt ontvangen digitaal aan te leveren aan de TBN en de inschrijving van dit
toernooi via de website www.tpss.nl per direct te blokkeren. De organisatie van de Dutch Open is al
geruime tijd in handen van een andere partij (…) Ter voorkoming van verwarring, zowel nationaal als
internationaal, vragen wij jou om je van verdere activiteiten met betrekking tot de Dutch Open 2009 te
onthouden (…)”.

2.9. [eiser in conventie] heeft aan voormeld verzoek geen gevolg gegeven en is doorgegaan met de
feitelijke organisatie van de ONK 2009. Via zijn websites www.ma-regonline.com (door de commissie in
haar onder 2.8. geciteerde brief (kennelijk) abusievelijk aangeduid als
www.tpss.nl, zijnde de website van [betrokkene]) en www.tkd-dutchopen.nl is het nog steeds
mogelijk zich via [eiser in conventie] in te schrijven voor de ONK 2009. Tot aan de behandeling van dit
kort geding hebben zich op die wijze ongeveer 50 deelnemers bij [eiser in conventie] ingeschreven.
[eiser in conventie] is nog steeds in het bezit van de door de commissie bedoelde materialen van TBN.

2.10. Op 27 december 2008 heeft opnieuw een ALV van TBN plaatsgevonden. Tijdens die vergadering
is het op 22 juni 2008 door de ALV aan de commissie gegeven mandaat verlengd. Tevens is toen
besloten om aan de commissie drie andere leden toe te voegen.
2.11. Op 30 januari 2009 zijn de nationale kampioenschappen Sparring 2009 gehouden, die
aanvankelijk op 17 januari 2009 waren gepland. De organisatie daarvan was in handen van [eiser in
conventie].

3. Het geschil in conventie

3.1. [eiser in conventie] vordert samengevat - :
a. de besluiten van TBN inhoudende dat de organisatie van de ONK 2009 bij [betrokkene] wordt
neergelegd en aan [eiser in conventie] wordt ontnomen en dat [eiser in conventie] vanaf 19 januari
2009 geen NWC meer is, nietig te verklaren althans te vernietigen;
b. TBN te gebieden [eiser in conventie] de organisatie van de ONK 2009 te laten uitvoeren;
c. TBN op straffe van verbeurte van een dwangsom te verbieden om [betrokkene] de organisatie van
de ONK 2009 te laten uitvoeren.

3.2. [eiser in conventie] legt aan die vorderingen, samengevat, de volgende stellingen ten grondslag:
- de onderhavige besluiten zijn in strijd met (artikel 23, lid 4 van) de statuten genomen, omdat de
commissie niet met inachtneming van (artikel 9, lid 4 van) de statuten is benoemd, de commissie niet
als bestuur kan worden aangemerkt en dus geen bestuursbesluiten kan nemen;
- de onderhavige besluiten vallen buiten het mandaat van de commissie, omdat zij niet begrepen
kunnen worden geacht onder de ‘behartiging van de lopende en dagelijkse gang van zaken’ zoals
door de ALV in het mandaat is bepaald;
- het besluit van de commissie om de organisatie van de ONK 2009 aan [eiser in conventie] te
ontnemen is ontijdig en op onjuiste gronden genomen en gebrekkig of niet gemotiveerd;
- [eiser in conventie] is in 2007 door/namens TBN voor een periode van 5 jaar benoemd tot NWC en in
die hoedanigheid bevoegd om tot die tijd de ONK te organiseren, zodat er voor de commissie geen
enkele aanleiding was bij andere partijen offertes en plannen van aanpak op te vragen.
[eiser in conventie] stelt voorts een spoedeisend belang bij zijn vorderingen te hebben, nu hij al zeer

veel werk in het kader van de ONK 2009 heeft verricht en de belangen van zowel [eiser in conventie]
als van TBN, mede gelet op de naderende datum van de ONK, ernstig zullen worden geschaad, indien
[eiser in conventie] zijn werkzaamheden niet zou kunnen voortzetten.

3.3. TBN voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader
ingegaan.

4. Het geschil in reconventie

4.1. TBN vordert na wijziging c.s. vermeerdering van eis ter zitting samengevat -:
a. teruggave door [eiser in conventie] van de bij hem in bezit zijnde materialen van TBN, zoals nader
gespecificeerd in punt 32 van de eis in reconventie;
b. [eiser in conventie] per direct te verbieden op de site www.ma-regonline.com en op de site
www.tkd-dutchopen.nl nog langer de mogelijkheid te bieden tot inschrijving voor de ONK 2009 of
hiervan enige melding te maken;
c. [eiser in conventie] te bevelen de tot heden bij hem binnengekomen inschrijvingen voor het ONK
2009 aan TBN over te dragen,
een en ander versterkt met een dwangsom.

4.2. [eiser in conventie] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van
belang, nader ingegaan.

5. De beoordeling in conventie
5.1. Voorop gesteld wordt dat de onder 3.1.a. omschreven vordering van [eiser in conventie] neerkomt
op een verklaring voor recht die in kort geding niet kan worden gegeven gelet op het definitieve
karakter daarvan. Die vordering moet dus reeds op die grond worden afgewezen. De
voorzieningenrechter acht zich echter wel bevoegd om, vooruit lopende op een eventuele
bodemprocedure, een voorlopig oordeel te geven over de rechtsgeldigheid van de door de commissie
genomen besluiten. De voorzieningenrechter overweegt hieromtrent als volgt.

5.2. Vast staat dat zich tijdens de ALV van 22 juni 2008 na het aftreden van de zittende bestuursleden
onvoldoende kandidaat-bestuursleden hebben aangemeld om met inachtneming van artikel 9, lid 1
van de statuten het nieuwe bondsbestuur van TBN te vormen. Om die bestuurlijke impasse te
doorbreken en nadat tevoren daarover door de toenmalige voorzitter van TBN advies bij het NOC*NSF
was ingewonnen, heeft de ALV unaniem besloten een ad interim commissie aan te wijzen voor de duur
van zes maanden. De artikelen 3, lid 1 en 15 van de statuten bieden daartoe ook de mogelijkheid.
Gegeven deze feiten en omstandigheden moet er voorshands van worden uitgegaan dat dit besluit
rechtsgeldig is genomen. Daaraan doet niet af (de stelling van [eiser in conventie]) dat een van de
benoemde commissieleden zich niet tevoren schriftelijk bij het “oude” bestuur heeft aangemeld. Een
dergelijke verplichting kan voorshands niet uit de statuten van TBN worden afgeleid. Artikel 9, lid 4 van
de statuten - waarop [eiser in conventie] kennelijk doelt - schept immers wel de mogelijkheid maar
niet de verplichting om schriftelijk kandidaten te stellen.
Maar ook indien een zodanige bindende voordracht hier wel zou moeten worden aangenomen, geldt
dat aan die voordracht krachtens het bepaalde in artikel 2:37, lid 4 BW het bindende karakter is
ontnomen doordat de ALV het onderhavige besluit met meer dan de vereiste 2/3 meerderheid van
stemmen heeft genomen.

5.3. De vraag is dan of de aldus benoemde commissie bevoegd was om de onder 3.1.a. genoemde
besluiten te nemen. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter dient deze vraag
bevestigend te worden beantwoord.
Uit de hiervoor onder 2.5. geciteerde passages uit de notulen van de ALV van 22 juni 2008 moet anders dan [eiser in conventie] meent - naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter
worden afgeleid dat de commissie bestuursbevoegdheden van de ALV heeft gekregen en dus ook
bestuursbesluiten kan nemen. De onderhavige besluiten moeten voorshands ook als zodanige
bestuursbesluiten worden aangemerkt. Zowel het besluit om - kennelijk mede in het licht van de
hierna onder 5.6. genoemde klachten - vanaf 18 januari 2009 geen gebruik meer te maken van de
werkzaamheden van [eiser in conventie] als NWC als het besluit om de ONK 2009 aan een ander dan
aan [eiser in conventie] toe te kennen, blijven naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter
binnen het mandaat van de aan de commissie gegeven bevoegdheden. Wat laatstbedoeld besluit
betreft geldt nog dat dit - naar TBN onweersproken heeft gesteld - is ingegeven door het advies van
het NOC*NSF aan TBN om uit oogpunt van een grotere transparantie in de toekomst meer personen
en/of instellingen bij de organisatie te betrekken teneinde aan de hand van de door die
personen/instellingen ingediende plannen van aanpak met bijbehorende financiële consequenties een
verantwoorde keuze te kunnen maken aan wie de organisatie in handen wordt gegeven. Onder deze
omstandigheden acht de voorzieningenrechter dit besluit voorshands passend bij de taak van het
(tijdelijk) bestuur van TBN om de lopende en dagelijkse zaken af te handelen. In elk geval kan niet
zonder meer worden gezegd dat dit besluit buiten het kader van de normale, aan de commissie
opgedragen bestuursbevoegdheden valt. Daarbij komt dat - zoals uit de onder 2.3. weergegeven
feiten blijkt - de ONK onder auspiciën van TBN worden gehouden zodat TBN en in dit geval dus de
commissie bevoegd is om te bepalen wie de ONK organiseert.

5.4. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen is het onderhavige besluit naar het voorlopig oordeel van
de voorzieningenrechter niet in strijd met de wet of de statuten.
Het besluit moet voorshands evenmin in strijd met de maatstaven van redelijkheid en billijkheid
worden geacht. Hieromtrent wordt als volgt overwogen.

5.5. Zowel [eiser in conventie] als [betrokkene] hebben van de commissie de gelegenheid gekregen
om een plan van aanpak en een begroting in te dienen. Als niet althans onvoldoende weersproken is
komen vast te staan dat [eiser in conventie] daaraan niet althans niet volledig heeft voldaan, ondanks
daartoe door/namens TBN te zijn aangemaand. [eiser in conventie] heeft volstaan met de (enkele)
indiening van een summiere begroting, terwijl [betrokkene] volgens TBN een uitgebreid plan van
aanpak met een gedetailleerde, positieve begroting heeft ingediend. Hoewel [eiser in conventie] dit
laatste heeft betwist, heeft hij deze betwisting op geen enkele wijze onderbouwd, zodat de
voorzieningenrechter daaraan voorbij gaat.
Onder de geschetste omstandigheden moet voorshands worden aangenomen dat een eerlijke
selectieprocedure heeft plaats gehad.

5.6. TBN heeft voorts (onder overlegging van een aantal producties) aangevoerd dat er bij TBN diverse
klachten zijn binnengekomen over de door [eiser in conventie] georganiseerde ONK 2007 en 2008.
Voor de ONK 2008 geldt tevens dat zich daarvoor significant minder deelnemers hadden ingeschreven
dan tijdens de voorgaande ONK-toernooien. Hoewel [eiser in conventie] de juistheid van die klachten
uitdrukkelijk heeft betwist en in het kader van dit kort geding niet precies kan worden uitgezocht wie
van partijen daarin gelijk heeft, vormen de door TBN in dat verband overgelegde verklaringen een
aanwijzing voor de voorlopige conclusie dat die klachten niet van elke grond zijn ontbloot.
5.7. Op grond van het onder 5.5. en 5.6. overwogene - in onderling verband en samenhang

beschouwd - enerzijds en gelet op het hiervoor onder 5.3. genoemde advies van het NOC*NSF
anderzijds, kan voorshands niet worden gezegd dat TBN naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid niet tot het door haar genomen besluit om de organisatie van de ONK 2009 niet aan [eiser
in conventie] toe te kennen, heeft kunnen komen.
5.8. Een en ander laat echter onverlet dat TBN mogelijkerwijs heeft gehandeld in strijd met eerder
namens (een voormalig bestuurslid van) TBN aan [eiser in conventie] gedane mondelinge
toezeggingen om de ONK tot en met 2012 te mogen organiseren, zoals [eiser in conventie] heeft
aangevoerd. De vraag of in dit verband sprake is geweest van concrete toezeggingen en of die
toezeggingen zijn gedaan door een bevoegd orgaan van TBN c.q. of [eiser in conventie] daarop mocht
vertrouwen - hetgeen door TBN wordt betwist - kan in het kader van dit kort geding echter niet
worden uitgezocht. Bovendien staat voor [eiser in conventie] desgewenst de weg open om in een
aparte procedure een vergoeding te vorderen van de voor hem ontstane schade wegens de door hem
reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten/gedane investeringen.

5.9. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de gevorderde voorzieningen niet kunnen worden
toegewezen. Een belangenafweging tussen partijen leidt niet tot een ander oordeel.
De organisatie van de ONK 2009 door [betrokkene] verkeert al in een ver gevorderd stadium en de
tijd tot aan de datum waarop de kampioenschappen worden gehouden, is nog maar kort. Anderzijds
wist [eiser in conventie] al in november 2008 dat hem de organisatie was ontnomen en dat deze aan
[betrokkene] was gegeven. Desondanks heeft [eiser in conventie] TBN pas op 29 januari 2009 in
rechte betrokken. Onder de geschetste feiten en omstandigheden en gegeven de onder 5.7.
genoemde mogelijkheid voor [eiser in conventie] om desgewenst een aparte procedure tot
schadevergoeding tegen TBN in te stellen, moet het belang van TBN bij voortzetting van de
organisatie van de ONK 2009 door [betrokkene] groter worden geacht dan het belang van [eiser in
conventie] bij het alsnog in handen krijgen van die organisatie.

5.10. [eiser in conventie] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden
veroordeeld. De kosten aan de zijde van TBN worden begroot op:
- vast recht € 262,00
- overige kosten 0,00
- salaris advocaat 816,00
Totaal € 1.078,00

6. De beoordeling in reconventie
6.1. [eiser in conventie] heeft erkend dat hij de door TBN verzochte materialen in zijn bezit heeft.
Tevens heeft hij zich bereid verklaard die materialen aan TBN terug te geven in het geval dat de door
hem in conventie gevorderde voorzieningen mochten worden afgewezen.
De onder 4.1.a. omschreven vordering van TBN is daarmee toewijsbaar.
Dat geldt ook voor de vorderingen onder 4.1.b. en 4.1.c. nu [eiser in conventie] daartegen geen
verweer heeft gevoerd. De volgende, hierna te noemen dwangsom ingeval van overtreding van de uit
te spreken veroordeling/de op te leggen verboden/bevelen wordt in dit geval passend geacht.

6.2. [eiser in conventie] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden
veroordeeld. De kosten aan de zijde van TBN worden begroot op:
- salaris advocaat € 408,00 (factor 0,5 × tarief € 816,00)

- overige kosten 0,00
Totaal € 408,00

7. De beslissing
De voorzieningenrechter

in conventie
7.1. weigert de gevorderde voorzieningen,

7.2. veroordeelt [eiser in conventie] in de proceskosten, aan de zijde van TBN tot op heden in
conventie begroot op € 1.078,00,
7.3. verklaart dit vonnis in conventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,

in reconventie
7.4. veroordeelt [eiser in conventie] om binnen 72 uur na betekening van dit vonnis aan TBN de
volgende materialen af te geven:
- divers medisch materiaal en wedstrijdmateriaal, waaronder: 4 weegschalen, 4 matten en 4
stroomhaspels;
- 1 HP Pavilion 9780 laptop met notebooktas;
- 3 Acer Asp 9410 WXMi, 1 Acer Asp 5051 AWXMi laptops, 4 Caselogics notebooktassen, 1 Logi Wh.
Mouse;
- 1 Acer travelmate 4502 LMI;
- 3 kleuren printers;
- 100 consumptiebonnen,

7.5. verbiedt [eiser in conventie] met onmiddellijke ingang op de site www.ma/regonline.com en op de
site www.tkd/dutchopen.nl of op enige andere site nog langer de mogelijkheid te bieden tot
inschrijving voor de ONK 2009 of hiervan enige melding te maken,
7.6. beveelt [eiser in conventie] om binnen 72 uur na betekening van dit vonnis de bij hem
binnengekomen inschrijvingen voor de ONK 2009 aan TBN over te dragen,
7.7. bepaalt dat [eiser in conventie] voor iedere dag dat hij in strijd handelt met het onder 7.4 tot en
met 7.6. bepaalde, aan TBN een dwangsom verbeurt van telkens € 250,--, tot een maximum van in
totaal € 25.000,--,
7.8. veroordeelt [eiser in conventie] in de proceskosten, aan de zijde van TBN tot op heden in
reconventie begroot op € 408,00,
7.9. verklaart dit vonnis in reconventie uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.L.J.C van Emden-Geenen en in het openbaar uitgesproken in
tegenwoordigheid van de griffier E.J. Wouters op 25 februari 2009.
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bondsvergadering van NVH, zoals geagendeerd voor maandag 18 april 2011,
19:30 uur, die dag niet te zullen houden.
Eisers stellen zich op het standpunt dat de oproeping voor de bondsvergadering
van 18 april 2011 is geschied op basis van staturen, welke rechtskracht ontberen.
Verder zijn bij de statutenwijziging op 25 februari 2011 volgens eisers meer
artikelen gewijzigd dan waartoe in de bondsvergadering van 20 juni 2009 is
besloten. Voorts stellen eisers dat NHV de bondsvergadering niet conform het
bepaalde in de statuten heeft uitgeschreven omdat eiser sub 1 niet binnen de
daarvoor in de statuten gestelde termijn een schriftelijjke uitnodiging voor de
vergadering heeft ontvangen. Tot slot is volgens eiser het nieuwe bestuur niet
rechtsgeldig voorgedragen.
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Uitspraak
Vonnis
RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht
zaaknummer / rolnummer: 214559 / KG ZA 11-174
Vonnis in kort geding van 15 april 2011
in de zaak van

[eisers]
eisers,

advocaat mr. D.W. Giltay Veth te Nieuw-Vennep, gemeente Haarlemmermeer,

tegen

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
NEDERLANDS HANDBAL VERBOND,
statutair gevestigd te Utrecht,
kantoorhoudende te Oosterbeek, gemeente Renkum,
gedaagde,
advocaat mr. H.C. Lennaerts te Breda.

Partijen zullen hierna [eisers] (meervoud) en NHV genoemd worden. Eisers zullen ieder afzonderlijk
worden aangeduid als [eiser sub 1], [eiser sub 2], [eiser sub 3] en [eiser sub 3].

1. De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding
- de wijziging van eis
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van [eisers]
- de wijziging van eis
- de pleitnota van NHV.

1.2. Vanwege de spoedeisendheid van de zaak is op 15 april 2011 vonnis gewezen.
Hierna zullen de overwegingen van dat vonnis worden gegeven.

2. De feiten
2.1. NHV is een handbalvereniging, die zich ten doel stelt de handbalsport in al zijn
verschijningsvormen in Nederland te doen beoefenen en te bevorderen. NHV wordt geleid door een
bondsbestuur, dat verantwoording is verschuldigd aan de bondsvergadering. De bondsvergadering
vertegenwoordigt alle leden en bestaat uit de bondsafgevaardigden die door de
afdelingsvergaderingen zijn benoemd. NHV kent daarnaast afdelingen, die al dan niet zelf
verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid zijn.

2.2. [eisers] zijn bondsafgevaardigden van onder meer de afdelingen Limburg en Zuid-Holland.
2.3. De heer G. [betrokkene 1] (hierna: [betrokkene 1]), lid van het bestuur van NHV, en de heer C.J.
[betrokkene 2] (hierna: [betrokkene 2]), directeur van NHV, hebben op 25 februari 2011 een volmacht
verleend aan notariskantoor RijksBredius notarissen om tot wijziging van de statuten van NHV over te
gaan.
2.4. In de statuten van NHV (laatstelijk gewijzigd op 25 februari 2011) is voor zover thans van belang

het volgende opgenomen:

Artikel 9 – Het bondsbestuur
(…)
5. Het bondsbestuur en/of drie bondsafgevaardigden kunnen voor de te benoemen personen
schriftelijk kandidaten stellen tot uiterlijk twee weken voor de datum van de vergadering van de
bondsvergadering.
(…)

Artikel 12 – Vertegenwoordiging
1. Het bondsbestuur vertegenwoordigt het NHV.
2. Het NHV wordt voorts vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het
bondsbestuur, dan wel door een lid van het bondsbestuur en de directeur.
3. Het bondsbestuur of twee gezamenlijk handelende leden van het bondsbestuur kunnen een ander
bondsbestuurslid of een derde schriftelijk machtigen om het NHV te vertegenwoordigen in de gevallen
en onder de voorwaarden die uit de verstrekte volmacht blijken.
(…)

Artikel 14 – Afdelingen
1. De bondsvergadering stelt afdelingen in, heft deze op en bepaalt hun grenzen en hun
werkzaamheden. Het NHV kent afdelingen en afdeling-verenigingen. Afdeling-verenigingen zijn geen
lid van het NHV. De leden van een afdeling-vereniging zijn lid van het NHV.
2. Een afdeling regelt de zaken die uitsluitend de eigen afdeling betreffen. De taken en bevoegdheden
van een afdeling zijn vastgelegd in het Afdelingsreglement dat door de bondsvergadering is
vastgesteld. De taken en bevoegdheden van een afdeling-vereniging zijn tevens vastgelegd in de
statuten en reglementen van de afdeling-vereniging, welke statuten en reglementen, alsmede de
daarin aan te brengen wijzigingen, de voorafgaande goedkeuring van het bondsbestuur behoeven.
(…)

Artikel 20 – Het bijeenroepen van de bondsvergadering
(…)
3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste drie weken. (…)

Artikel 22 – Agenda
1. Tegelijk met het bijeenroepen van de vergadering van de bondsvergadering wordt de voorlopige
agenda zes weken vóór de dag van de bondsvergadering door publicatie in de officiële mededelingen
ter kennis van de bondsafgevaardigden en de afdelingsbesturen gebracht. Publicatie van de
definitieve agenda geschiedt uiterlijk twee weken voor de dag waarop de vergadering van de
bondsvergadering wordt gehouden. Tenzij een bondsafgevaardigde of een afdelingsbestuur anders
verzoekt, wordt de oproep voor het bijwonen van de bondsvergadering met de agenda en
bijbehorende stukken per e-mail toegezonden aan de bondsafgevaardigden en aan de
afdelingsbesturen. De agenda en de bijbehorende stukken worden tevens gepubliceerd op de
website van het NHV.
(…)

Artikel 24 – Nietigheid en vernietigbaarheid van besluiten
1. Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten, is nietig, tenzij uit de wet
anders voortvloeit. Een nietig besluit mist rechtskracht.
(…)

Artikel 26 – Wijziging van statuten
(…)
5. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder lid van het bondsbestuur bevoegd, dat
bevoegd is het NHV te vertegenwoordigen.
(…)

2.5. Op 18 april 2011, om 19:30 uur, is een buitengewone bondsvergadering van NHV gepland. Tijdens
deze vergadering zullen onder meer de volgende agendapunten worden besproken:

4 Beleid NHV
4.1 Voorstel mbt verandertraject naar Eén NHV versie 27 maart (zie bijlage)
Ter besluitvorming
(…)

7 Bestuursverkiezing
Conform de statuten worden de namen en de cv’s van de kandidaat-bestuursleden twee weken voor
aanvang van de vergadering bekend gemaakt.

In het stuk dat ter toelichting van agendapunt 4.1 is bijgevoegd, is onder meer het volgende
opgenomen:

Onderwerp Portefeuille
Voorstel mbt verandertraject naar Eén NHV Bondsbestuur

Soort stuk Steller
Ter besluitvorming [betrokkene 2] (algemeen directeur a.i.)

Bijlagen Afgestemd met
- Bondsbestuur
Toelichting:
In de bondsvergadering van juni 2009 is al de intentie uitgesproken om tot Eén NHV te komen.
Diverse oorzaken hebben geleid tot stagnatie van het gestarte proces. Zelfs het samenstellen van
een nieuw bestuur bleek een (te) lastige opgave. Eind 2010 is de draad weer opgepakt met de
opdracht van het Bondsbestuur aan de heer [ ] [betrokkene 3]: “Creëer de randvoorwaarden voor het
vormen van een nieuw en sterk bestuur”. Op deze buitengewone Bondsvergadering zal dit nieuwe

bestuur worden benoemd. Daarbij heeft dit bestuur ook de opdracht het traject naar Eén NHV dit jaar
nog af te ronden.

In de door NOC*NSF opgestelde “13 kwaliteitseisen voor Goed Sportbestuur” voldoet het NHV
momenteel niet aan de volgende belangrijke voorwaarde:
De organisatie kent binnen haar grenzen geen zelfstandige of autonome geledingen (zoals
zelfstandige afdelingsbesturen, regiobesturen, districtsbesturen of andere geledingen) die eigen
beleid (kunnen) bepalen dat kan afwijken van het door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde
beleid.

In januari 2011 heeft het Bondsbestuur een stappenplan bij NOC*NSF voorgelegd op basis waarvan
het NHV eind 2011 aan alle voorwaarden zal hebben voldaan. Indien dit niet gebeurt wordt de
bekostiging vanuit NOC*NSF naar het NHV gestopt. Dit houdt in dat ruim € 700.000,- aan subsidie zal
verdwijnen. Op dit moment staat nog ruim € 300.000,- in reservering voor 2011. Indien wij de
centralisatie niet dit jaar doorvoeren zal deze reservering niet worden omgezet in betaling.
(…)

Op basis van een ingediend stappenplan heeft de Toekennings- en Afrekencommissie (TAC) het NHV
op dit moment de code Oranje gegeven.
De TAC onderscheidt de volgende codering:
Kleur Uitleg
Groen Aanvraag voldoet aan de aanvraagvoorwaarden en de bevoorschotting wordt gestart.
Geel Aanvraag voldoet grotendeels aan de aanvraagvoorwaarden en de bevoorschotting van de 1ste
termijn wordt gestart. Voor de 2e bevoorschotting moet aan de nog openstaande punten zijn voldaan.
Oranje De aanvraag voldoet nog niet aan de voorwaarden, maar de verwachting is dat deze binnen
afzienbare tijd wel voldoet. De bevoorschotting wordt gestart zodra aan de aanvraagvoorwaarden is
voldaan.
Rood De aanvraag voldoet niet aan de voorwaarden en is daarom afgewezen.

In het stuk dat ter toelichting van agendapunt 7. (later) is bijgevoegd, is onder meer het volgende
opgenomen:

Onderwerp Portefeuille
Bestuursverkiezing Bondsbestuur

Soort stuk Steller
Ter besluitvorming [betrokkene 2] (algemeen directeur a.i.)

Bijlagen Afgestemd met
CV’s van kandidaat bestuursleden Bondsbestuur
Na een intensief traject waarin veelvuldig overleg is gepleegd met betrokkenen liggen in de
buitengewone Bondsvergadering van 18 april aanstaande de voorstellen ter besluitvorming voor die
de stap naar Een NHV mogelijk moeten maken.

Onder de voorwaarde dat de desbetreffende besluiten worden genomen leg ik aan U de kandidaten
voor het nieuw te verkiezen bestuur voor.
De kandidaten willen gezamenlijk de schouders zetten onder de taak om van het Nederlands Handbal
Verbond weer een bond te maken die gewaardeerd wordt door haar leden en die gerespecteerd
wordt door de buitenwereld.

(…)
2.6. [eisers] hebben NHV diverse keren per e-mail verzocht om de vergadering te verdagen, omdat zij
verhinderd zijn. Waarnemend voorzitter van NHV, de heer [betrokkene 4], heeft [eisers] bij emailbericht van 27 maart 2011 aangegeven, dat het bondsbestuur hier niet toe bereid is.
2.7. Bij e-mailbericht van 6 april 2011 heeft [eiser sub 1] onder meer het bestuur van NHV en
[betrokkene 2] verzocht om toezending per post van alle stukken voor de vergadering van 18 april
2011. In reactie hierop heeft [betrokkene 2] [eiser sub 1] bericht:

Op 27 maart 2011 heeft u per e-mail de agenda + bijlagen ontvangen
Op 3 april 2011 heeft de voordracht van de kandidaat-bestuursleden ontvangen.
Beide geheel conform de in de statuten vermelde termijn.
De hard-copy is op dinsdag 5 april 2011 naar u gezonden. Inderdaad te laat, waarvoor excuses.

2.8. De advocaat van [eisers] heeft bij e-mail- en faxbericht van 7 april 2011 NHV verzocht om binnen
48 uur te bevestigen dat de vergadering geen doorgang zal vinden. NHV heeft hier niet aan voldaan.
2.9. Mr. J. Luykx, notaris bij RijksBredius notarissen, heeft bij e-mailbericht van 12 april 2011,
[betrokkene 2] onder meer het volgende bericht:

Tav. de op 25/2 2011 door mij gepasseerde akte van statutenwijziging van het Nederlands Handbal
Verbond (NHV) en het daarop door de heer mr D. Giltay Veth van 7/4 jl. gegeven commentaar kan ik
het volgende meedelen:
1) belangrijk bij het passeren van de akte was voor mij als verantwoordelijk notaris de vaststelling
van- en verwijzing naar de toch al weer wat langer geleden gehouden ledenvergadering, nl. die van
20/6 2009; normaal gesproken wordt nl. kort na zo’n ledenvergadering de notaris opgedragen de
statutenwijziging waartoe besloten was, notarieel vast te leggen; nu daar zo’n periode van anderhalf
jaar tussen zat enerzijds en anderzijds in het verslag van die ledenvergadering een tekstdeel ontbrak
dat letterlijk aangaf in welke artikelen de wijziging precies zaten heb ik er de voorkeur aan gegeven
daarvoor de verantwoordelijkheid voor deze aan te brengen wijzigingen te leggen bij degenen die
daar statutair voor in aanmerking kwamen; zie daarvoor art.12 lid 2

3. Het geschil

3.1. [eisers] vorderen – na enkele wijzigingen van (onder meer de grondslagen van de) eis – dat de
voorzieningenrechter
primair
beveelt op straffe van verbeurte van een dwangsom de (buitengewone) bondsvergadering van NHV,
zoals geagendeerd voor maandag 18 april 2011, 19:30 uur, die dag niet te zullen houden, en dit

vervolgens onmiddellijk aan de bondsafgevaardigden te bevestigen door middel van een schriftelijke
mededeling op de website www.nhv.nl en tevens per e-mail of fax en gewone post aan de
bondsafgevaardigden,
subsidiair
beveelt op straffe van verbeurte van een dwangsom de (buitengewone) bondsvergadering van NHV,
zoals geagendeerd voor maandag 18 april 2011, 19:30 uur, binnen uiterlijk drie uur na het bekend
worden van dit vonnis te hebben afgelast, en deze afgelasting vervolgens onmiddellijk aan de
bondsafgevaardigden te bevestigen door middel van een schriftelijke mededeling op de website
www.nhv.nl en tevens per e-mail of fax en gewone post aan de bondsafgevaardigden,
meer subsidiair,
beveelt op straffe van verbeurte van een dwangsom dat de (buitengewone) bondsvergadering van
NHV, zoals geagendeerd voor maandag 18 april 2011, 19:30 uur, de agendapunten 4 en 7 niet zal
behandelen, en dit vervolgens binnen uiterlijk drie uur na het bekend worden van dit vonnis aan de
bondsafgevaardigden te bevestigen door middel van een schriftelijke mededeling op de website
www.nhv.nl en tevens per e-mail of fax en gewone post aan de bondsafgevaardigden.

3.2. [eisers] leggen, zakelijk weergegeven, het volgende aan hun vorderingen ten grondslag.
Allereerst stellen zij zich op het standpunt dat de oproeping voor de bondsvergadering van 18 april
2011 is geschied op basis van statuten, welke rechtskracht ontberen. De volmacht teneinde de
statuten te kunnen wijzigen, is (immers) niet rechtsgeldig verleend. Verder zijn bij de statutenwijziging
op 25 februari 2011 volgens [eisers] meer artikelen gewijzigd dan waartoe in de bondsvergadering
van 20 juni 2009 is besloten. Het bestuursbesluit tot het doen verlijden van de akte tot wijziging van
de statuten is dan ook nietig. Indien de bondsvergadering doorgang zal vinden, zullen de besluiten
die aldaar genomen worden nietig dan wel vernietigbaar zijn.
Voorts stellen [eisers] dat NHV de bondsvergadering niet conform het bepaalde in de statuten heeft
uitgeschreven, omdat [eiser sub 1] niet binnen de daarvoor in de statuten gestelde termijn een
schriftelijke uitnodiging voor de vergadering heeft ontvangen. Tot slot is volgens [eisers] het nieuwe
bestuur niet rechtsgeldig voorgedragen. De voordacht heeft namelijk in strijd met artikel 9, vijfde lid
van de statuten door [betrokkene 2] – niet zijnde een bestuurslid – plaatsgevonden. Nu [eisers]
verhinderd zijn om op 18 april 2011, om 19:30 uur, aanwezig te zijn, terwijl voornoemde punten aan
de orde dienen te worden gesteld, dient de vergadering geen doorgang te vinden, althans te worden
uitgesteld, althans dienen de agendapunten 4 en 7. op 18 april 2011 niet te worden behandeld.

3.3. NHV heeft bezwaar gemaakt tegen de op zitting verzochte wijziging van eis, omdat zij daardoor in
haar verdediging zou zijn geschaad. Verder heeft NHV inhoudelijk verweer gevoerd.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4. De beoordeling
De wijziging van eis

4.1. Vooropgesteld wordt dat een eiswijziging ter zitting is toegestaan. Bij voorkeur dient een
wijziging vóór de zitting schriftelijk te worden medegedeeld, maar een wijziging kan ook ter zitting op
schrift worden gesteld. Nu de ter zitting voorgestelde eiswijziging (kort gezegd inhoudende – meer
subsidiair – dat de agendapunten 4 en 7 tijdens de vergadering niet zullen worden behandeld) zo
zeer ligt in het verlengde van hetgeen reeds was gevorderd en het gevoerde partijdebat, kan niet
worden gezegd dat NHV in haar verdediging is geschaad, terwijl evenmin anderszins is gebleken dat
de wijziging in strijd met de eisen van een goede procesorde zou zijn. Het bezwaar van NHV wordt
ongegrond verklaard, zodat recht wordt gedaan op de grondslag van de gewijzigde eis.

De inhoudelijke beoordeling
4.2. Het spoedeisend belang vloeit in voldoende mate voort uit de stellingen van [eisers].

4.3. Ter inleiding geldt het volgende. NHV heeft aangevoerd dat de bondsvergadering in 2009 heeft
gekozen voor een verandertraject om tot Eén NHV te komen. Hieraan lag ten grondslag dat op
initiatief van NOC*NSF in 2005 dertien aanbevelingen voor goed sportbestuur zijn gedaan, welke zijn
overgenomen in de algemene leden vergadering en sindsdien gelden voor alle sportbonden en –
besturen die zijn aangesloten bij NOC*NSF. Ook NHV heeft deze dertien uitgangspunten mede ten
grondslag gelegd aan haar beleidsnotitie “Goed sportbestuur binnen het NHV”. Een van die
uitgangspunten is eenheid van beleid, organisatie en structuur binnen NHV. Er bestaan evenwel
meerdere afdelingen binnen NHV, die hun eigen beleid vaststellen en vaak over een eigen vermogen
beschikken. Er is dus sprake van een tweede bestuurslaag en niet van uniformiteit. Daarom heeft NHV
oud directeur van NOC*NSF mr. drs. T. [betrokkene 3] gevraagd om een verandertraject te begeleiden.
[betrokkene 3] heeft daartoe een rapport geschreven. Tevens is een stappenplan opgesteld en
ingediend bij NOC*NSF. Dit is nodig om aan de bekostigingsvoorwaarden (subsidiëring) van NOC*NSF
te kunnen blijven voldoen. Indien NHV niet aan deze voorwaarden voldoet, loopt zij het risico dat de
subsidie (voor 2011 € 300.000,- en voor 2012 € 700.000,-) wordt stopgezet. Zonder subsidie kan NHV
haar activiteiten niet voort zetten. In de toelichting bij agendapunt 4.1 is aangegeven dat de
Toekennings- en Afrekencommissie van NOC*NSF NHV heeft gekwalificeerd met de code oranje. Dit
betekent dat de aanvraag van NHV niet voldoet aan de voorwaarden, maar dat de verwachting is dat
deze binnen afzienbare tijd wel voldoet. De bevoorschotting wordt gestart zodra aan de
aanvraagvoorwaarden is voldaan.
[eisers] hebben dit alles niet weersproken.

4.4. Tijdens de buitengewone bondsvergadering van 18 april 2011 zullen onder meer de
agendapunten ‘Voorstel met betrekking tot verandertraject naar Eén NHV’ (agendapunt 4.1) en
‘Bestuursverkiezing’ (agendapunt 7) ter besluitvorming worden voorgelegd aan de bondsvergadering.
[eisers] kunnen niet aanwezig zijn tijdens deze vergadering. Zij vorderen thans in kort geding om
deze vergadering niet te houden, althans af te gelasten, althans om de agendapunten 4 en 7 niet te
behandelen. [eisers] hebben daartoe meerdere redenen aangevoerd.
4.5. Allereerst stellen [eisers] zich op het standpunt dat de oproeping voor de vergadering niet
rechtsgeldig is geschied, omdat deze is gebaseerd op statuten die niet rechtsgeldig zijn. Het
bestuursbesluit tot het verlijden van de notariële akte van 25 februari 2011 teneinde de statuten te
wijzigen, is volgens [eisers] nietig, omdat naast [betrokkene 1] [betrokkene 2] de volmacht heeft
verleend. [betrokkene 2] is directeur en geen bestuurder van NHV en dus volgens de statuten niet
bevoegd om het bestuur te vertegenwoordigen in deze kwestie. De wijziging van de statuten heeft
daarom niet rechtsgeldig plaatsgevonden. Dienaangaande wordt het volgende overwogen.

4.6. Voorop dient te worden gesteld dat de oproeping voor de buitengewone bondsvergadering is
gebeurd naar aanleiding van een besluit van de bondsvergadering van 26 februari 2011. De
bondsafgevaardigden hebben tijdens die vergadering de nieuwe datum voor de volgende
(buitengewone) vergadering vastgesteld. In de concept-notulen is opgenomen, zo heeft NHV
onweersproken ter zitting gesteld, dat de nieuwe vergadering op 18 april 2011, om 19:30 uur is
bepaald. Het bondsbestuur heeft vervolgens uitvoering gegeven aan het besluit van de
bondsvergadering om de vergadering om die datum te plannen en niet, zoals gebruikelijk, op een
zaterdag, en heeft een agenda opgesteld en verspreid. Het besluit tot het vaststellen van de datum
van de vergadering betreft dus een besluit van de bondsvergadering en niet van het bondsbestuur.
4.7. Wat van het voorgaande verder ook zij, ten aanzien van de geldigheid van de statuten geldt het
volgende. Artikel 26, vijfde lid van de statuten bepaalt dat tot het doen verlijden van een notariële

akte (tot wijziging van de statuten) ieder lid van het bondsbestuur bevoegd is, dat bevoegd is NHV te
vertegenwoordigen. Het gaat in dit geval dus om een vertegenwoordigingshandeling en niet om een
uitvoeringshandeling, zoals NHV heeft betoogd. Het besluit van de bondsvergadering tot wijziging van
de statuten dient weliswaar te worden uitgevoerd, maar het verlenen van de volmacht betreft een
vertegenwoordigingskwestie. Artikel 12, tweede lid van de statuten bepaalt dat NHV wordt
vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het bondsbestuur, dan wel door een
lid van het bondsbestuur en de directeur. [betrokkene 1], bestuurslid, en [betrokkene 2], directeur,
hebben de volmacht tot het verlijden van de notariële akte verleend. Zij waren op grond van (de tekst
van) het bepaalde in artikel 12, tweede lid van de statuten dus bevoegd om NHV in dezen te
vertegenwoordigen, hetgeen ook overigens in de mondelinge repliek niet meer (gemotiveerd) is
bestreden door [eisers]. Onvoldoende aannemelijk is geworden dat het derde lid van artikel 12 van de
statuten van toepassing is in het onderhavige geval, nu daarvoor géén, althans onvoldoende
steekhoudende argumenten door [eisers] zijn aangedragen.
4.8. [eisers] hebben voorts betoogd dat bij de statutenwijziging in februari 2011 meer artikelen zijn
gewijzigd dan waartoe in de bondsvergadering van 20 juni 2009 is besloten. Het bestuursbesluit tot
het doen verlijden van de akte tot wijziging van de statuten is volgens hen dan ook om die reden
eveneens nietig. De voorzieningenrechter overweegt als volgt.
4.9. NHV heeft ter zitting betoogd dat de statuten slechts op enkele, thans in dit kort geding niet van
belang zijnde, punten zijn gewijzigd. De wijzigingen hebben betrekking op artikel 9 (benoeming
bestuurslid), artikel 19 (benoeming accountant), de instelling van het Instituut Sportrechtspraak en
het Dopingreglement. [eisers] hebben ter onderbouwing van hun standpunt een beroep gedaan op
het e-mailbericht van notaris mr. J. Luykx, werkzaam bij RijksBredius Notarissen, van 12 april 2011,
waarin kort samengevat is weergegeven dat in het verslag van de bondsvergadering van 20 juni 2009
een tekstdeel ontbrak waarin letterlijk was weergegeven welke artikelen precies gewijzigd dienden te
worden. Dit beroep kan evenwel niet slagen, nu uit de door NHV in het geding gebrachte statuten
(versie 2007, versie juni 2009 en de per 25 februari 2011 gewijzigde statuten) vooralsnog
onvoldoende is gebleken dat er meerdere, in het kader van dit kort geding van belang zijnde punten
zijn gewijzigd dan waartoe in de bondsvergadering was besloten. Bovendien hebben [eisers] op dit
punt hun stelling niet (concreet) onderbouwd, zodat er vooralsnog geen aanwijzingen zijn dat er
inderdaad meer is gewijzigd dan aanvankelijk was besloten in de bondsvergadering. Voorshands
geoordeeld is dan ook onvoldoende aannemelijk geworden dat het bestuursbesluit tot het verlijden
van de akte tot wijziging van de statuten nietig is.
4.10. Verder hebben [eisers] zich op het standpunt gesteld dat NHV de bondsvergadering niet conform
artikel 22, eerste lid van de statuten heeft uitgeschreven, omdat [eiser sub 1] niet binnen de daarvoor
in de statuten gestelde termijn een schriftelijke uitnodiging (agenda en de daarbij behorende stukken)
voor de vergadering heeft ontvangen. Hieromtrent wordt het volgende overwogen.
4.11. Artikel 20, derde lid van de statuten luidt dat de termijn van oproeping (van een
bondsvergadering) ten minste drie weken bedraagt. Artikel 22, eerste lid, tweede volzin, van de
statuten bepaalt dat de oproep voor het bijwonen van de bondsvergadering met de agenda en
bijbehorende stukken per e-mail wordt toegezonden aan de bondsafgevaardigden en aan de
afdelingsbesturen, tenzij een bondsafgevaardigde of een afdelingsbestuur anders verzoekt. De
oproeping voor de buitengewone bondsvergadering op 18 april 2011 is op 27 maart 2011, en dus drie
weken voorafgaand aan de vergadering, namens het bondsbestuur aan alle bondsafgevaardigden per
e-mail verstuurd. De bestuursvoordracht is conform hetgeen in de statuten daarover is bepaald twee
weken van tevoren, op 3 april 2011, namens het bondsbestuur per e-mail aan alle
bondsafgevaardigden verstuurd.

4.12. Bij e-mailbericht van 6 april 2011 heeft [eiser sub 1] onder meer het bestuur van NHV en
[betrokkene 2] verzocht om toezending per post van alle vergaderstukken. In reactie hierop heeft
[betrokkene 2] [eiser sub 1] bericht dat laatstgenoemde, binnen de daarvoor gestelde termijnen per

e-mail de agenda en bijlagen (inclusief bestuursvoordracht) heeft ontvangen. Tevens heeft
[betrokkene 2] [eiser sub 1] bericht dat de stukken op dinsdag 5 april 2011 per post naar hem zijn
verzonden. [betrokkene 2] heeft daarbij aangegeven dat dit te laat is en heeft hiervoor zijn excuses
aangeboden. Vastgesteld dient te worden dat aan de strekking van de statuten is voldaan. Alle
bondsafgevaardigden hebben de stukken tijdig per e-mail ontvangen en [eisers] hebben dit op
zichzelf ook niet betwist. Ter zitting heeft NHV toegelicht dat tijdens de bondsvergadering van 8
januari 2011 unaniem is besloten dat de agenda en bijbehorende stukken van de bondsvergadering
voortaan per e-mail naar de bondsafgevaardigden worden gezonden. [eisers] hebben dit niet betwist.
Gesteld noch gebleken is dat [eiser sub 1] zich in dit concrete geval niet afdoende heeft kunnen
voorbereiden op de vergadering. Onder deze omstandigheden valt voorshands geoordeeld dan ook
niet in te zien dat het in strijd met de redelijkheid en billijkheid zou zijn dat [eiser sub 1] de stukken
voor de bondsvergadering van 18 april 2011 enkele dagen later dan volgens de statuten is vereist per
post heeft ontvangen, althans dat om die reden de bondsvergadering zou moeten worden afgelast.
Bij dit alles weegt mee dat uit de overgelegde stukken is gebleken dat [eiser sub 1] zelf veelvuldig per
e-mail correspondeert met onder andere het bondsbestuur.
4.13. Voorts is volgens [eisers] het nieuwe bestuur niet rechtsgeldig voorgedragen. De voordacht
heeft namelijk in strijd met artikel 9, vijfde lid van de statuten, door [betrokkene 2] – niet zijnde een
bestuurslid – plaatsgevonden. Volgens [eisers] is er dan ook sprake van een nietig voorstel.

4.14. Overwogen wordt dat uit de toelichting van agendapunt 7. blijkt dat [betrokkene 2] namens het
bondsbestuur de kandidaten voorstelt. Dat [betrokkene 2] in die toelichting eenmaal spreekt over ‘ik’
betekent nog niet dat de voordracht alleen door hem wordt gedaan. De stelling van [eisers] treft dan
ook geen doel.
4.15. Tot slot stellen [eisers] ten aanzien van agendapunt 4.1. dat de bondsvergadering niet kan
beslissen over de verantwoordelijkheden van de afdelingen en dat evenmin zelfstandig besloten kan
worden over het personeel in dienst van die afdelingen. Om die reden kan dit punt niet tijdens de
vergadering van 18 april 2011 worden behandeld.
4.16. Uit artikel 14, eerste lid van de statuten blijkt echter dat de bondsvergadering de afdelingen
instelt, opheft en hun grenzen en werkzaamheden bepaalt, zodat ook deze stelling niet gevolgd kan
worden.
4.17. Gelet op het voorgaande is vooralsnog onvoldoende aannemelijk geworden dat de door NHV
genomen besluiten nietig dan wel vernietigbaar zouden zijn dan wel dat NHV heeft gehandeld in strijd
met de redelijkheid en billijkheid die zij jegens de bondsafgevaardigden in acht heeft te nemen.
4.18. Een belangenafweging leidt niet tot een ander oordeel. NHV heeft duidelijk gemaakt dat de
buitengewone bondsvergadering doorgang dient te vinden, omdat er belangrijke besluiten dienen te
worden genomen. Zo dient een nieuw bestuur te worden gevormd, dat het verandertraject naar Eén
NHV (reorganisatie) kan voortzetten. Niet weersproken is dat NHV binnen afzienbare tijd dient te
voldoen aan de door NOC*NSF gestelde aanbeveling/voorwaarde van eenheid van beleid, organisatie
en structuur, omdat zij anders aanzienlijke bedragen aan subsidie zal mislopen. Het belang van
[eisers] om aanwezig te zijn bij de bondsvergadering weegt minder zwaar dan het belang van NHV bij
doorgang van de vergadering. [eisers] kunnen bovendien in geval van verhindering andere
stemgerechtigden schriftelijk een volmacht verlenen om namens hen in de vergadering hun stem uit te
brengen, zo blijkt uit het bepaalde in artikel 23 van de statuten. Ten slotte geldt dat het onder de
onderhavige omstandigheden niet aan de voorzieningenrechter is om een vergadering waarin
bepaalde punten zullen worden besproken – waarop thans dus nog niet is beslist – op voorhand af te
gelasten dan wel te verbieden. Indien [eisers] van mening zijn dat bepaalde door de
bondsvergadering genomen besluiten nietig danwel vernietigbaar zijn, kunnen zij deze desgewenst
achteraf op de voet van de artikelen 2:8, 2:14 en 2:15 Burgerlijk Wetboek ter toetsing voorleggen aan
de rechter.

4.19. De vorderingen zullen dus worden afgewezen.

4.20. [eisers] zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De
kosten aan de zijde van NHV worden begroot op:
- griffierecht € 258,00
- salaris advocaat 816,00
Totaal € 1.074,00

5. De beslissing
De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,
5.2. veroordeelt [eisers] in de proceskosten, aan de zijde van NHV tot op heden begroot op €
1.074,00.
Dit vonnis is gewezen door mr. R.A van der Pol en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid
van de griffier mr. B.J.M. Vermulst op 15 april 2011. De overwegingen waarop dit vonnis stoelt zijn
afzonderlijk vastgelegd op 28 april 2011.
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zorgvuldig tot stand gekomen. Bovendien is het besluit van NOC*NSF om
Boonstra niet naar de Olympische Spelen uit te zenden volgens Boonstra in strijd
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Op 26 juni 2012 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem de
vorderingen van Boonstra afgewezen.
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MIRANDA CHANTAL BOONSTRA,

wonende te Molenhoek,
eiseres,
advocaten mrs. M.J.E.L. Delissen en N.J. de Jong te ‘s-Gravenhage,

tegen

de vereniging
NEDERLANDS OLYMPISCH COMITE*NEDERLANDSE SPORT FEDERATIE,
gevestigd te Arnhem,
gedaagde,
advocaat mr. H.J.A. Knijff te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Boonstra en NOC*NSF genoemd worden.

1. De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding met producties
- de producties van NOC*NSF
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van Boonstra
- de pleitnota van NOC*NSF.

1.2. Vanwege de spoedeisendheid van de zaak is daarin op 26 juni 2012 vonnis gewezen. Hierna
zullen de overwegingen van dat vonnis worden gegeven.

2. De feiten
2.1. Boonstra is een atlete die zich sinds 2010 op professionele basis toelegt op de marathonafstand.
Zij zag mogelijkheden om de Olympische limiet voor de marathon te lopen en zich zo te kwalificeren
voor de Olympische Spelen 2012 in Londen.

2.2. Boonstra is lid van de Atletiekunie (voorheen: Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie, KNAU). De
Atletiekunie is lid van NOC*NSF.

2.3. Artikel 6 lid 1 sub a van de statuten van de Atletiekunie luidt als volgt:

Leden van de Atletiekunie zijn verplicht:
de statuten en reglementen van de Atletiekunie, de besluiten van één van haar organen, alsmede de
van
toepassing zijnde bepalingen van zowel de International Association of Athletics Federations,
European Athletics, de World Masters Athletics, de European Veterans Athletics Association, het
International Paralympic Committee en het NOC*NSF, als die van de Atletiekunie na te leven;

2.4. In augustus 2010 heeft NOC*NSF de kwalificatie-eisen (eisen voor nominatie en/of kwalificatie)
voor de Olympische spelen vastgesteld en in september 2010 aan de atleten gepresenteerd. Ten
aanzien van de marathon luiden deze kwalificatie-eisen als volgt:

Kwalificatie-eisen Algemeen
(eisen voor nominatie Voldoen aan de selectiecriteria zoals die zijn vastgesteld door het
en/of kwalificatie IOC in overleg met de IAAF
en
Voldoen aan de selectiecriteria zoals door NOC*NSF vastgesteld na
overleg met de Atletiekunie

Onderdeel Heren Dames
(…)
Marathon 2.27.24

of

Marathon WMM 2011/2012 : Top 8 mits onder 2.12.00 (h) /
2.30.00 (d)

Kwalificatiemomenten
(evenementen voor
nominatie en eventueel
vormbehoud) * WMM marathon
- Londen : 17 april 2011
- Boston : 18 april 2011
- Berlijn : 25 september 2011
- Chicago : 09 oktober 2011
- New York : 06 november 2011
- Boston : 16 april 2012
- Londen : 22 april 2012

* Overige wedstrijden met minimaal een IAAF predicaat, European
Athletics predicaat en National Permits

Vormbehoud (…)
* Voor de marathon geldt dat indien in 2011 een nominatieprestatie
wordt geleverd vormbehoud getoond dient te worden door:
(…)
- Marathon op een gecertificeerd parkoers in de periode 1 januari

2012 tot en met 6 mei 2012. Limieten conform de IAAF B-limiet

2.5. In april 2011 heeft de International Association of Athletics Federations (hierna: IAAF) de
internationale limieten voor de Olympische Spelen op de verschillende atletiekonderdelen vastgesteld.
De limiet voor de marathon voor dames is daarbij vastgesteld op 2.37.00 uur (A-limiet), dan wel
2.43.00 uur (B-limiet).

2.6. Bij de stukken bevindt zich het document ‘Normen en limieten Olympische Spelen Londen 2012’
van NOC*NSF. Hierin is onder meer het volgende opgenomen:
ALGEMENE UITGANGSPUNTEN
Voor kwalificatie voor de Olympische Spelen te Londen in 2012

1. Grondslag

1.1 De grondslag (norm) voor kwalificatie voor de Olympische Spelen Londen 2012 is: de atleet
kwalificeert zich wanneer hij heeft aangetoond een redelijke kans te hebben om op de Olympische
Spelen bij de beste acht van zijn discipline te eindigen. (…)
1.2 In de afgelopen jaren is in de aanloop naar de Olympische Spelen duidelijk geworden dat de
internationale federaties proberen meer grip te krijgen op de samenstelling van de deelnemersvelden.
Dat heeft geleid tot vergaande systemen van quotering en kwalificatie per continent, waarvan dan
een zeker appèl uitgaat om die aanwijzingssystematiek niet door afwijkend nationaal beleid te laten
doorkruisen. Niettemin houdt NOC*NSF vast aan het genoemde uitgangspunt dat een Nederlandse
deelnemer moet hebben getoond bij de beste acht van zijn discipline op de Olympische Spelen te
kunnen behoren. In het overleg over de concrete normen en limieten met de sportbonden wordt dit
uitgangspunt door de sportbonden aanvaard.

2. Kwalificatieprocedure

2.1 Kwalificatie is in beginsel een feit na:
1) nominatie op basis van prestatie volgens de vastgestelde norm waarna nog vaststelling van
vormbehoud plaatsvindt. De norm voor vormbehoud is dat handhaving op het nominatieniveau
bewezen wordt;
2) het voldoen aan de eisen door directe kwalificatie;
3) beoordeling op houding en gedrag volgens de geldende algemeen maatschappelijke en specifiek
sportieve waarden en normen. Daarbij wordt tevens betrokken of de goede naam van NOC*NSF in het
geding is.

Zowel bij de nominatienorm als bij de norm tot vormbehoud c.q. directe kwalificatie zijn drie elementen
van belang:
• het objectieve niveau van de prestaties; waarbij – indien van toepassing – gebruik zal worden
gemaakt van een “geschoonde” eindrangschikking welke wordt gerelateerd aan het aantal
deelnemers per land per discipline tijdens de Olympische Spelen. Dit element zal indien van toepassing
worden opgenomen en verder uitgewerkt in de sjablonen per tak van sport;
• het evenement dan wel de evenementen waarop de prestatie(s) moet(en) worden geleverd, met
name het niveau en de feitelijke waarde ervan, zoals nader uitgewerkt in 2.5;
• de perioden waarbinnen de prestaties moeten worden geleverd.

NOC*NSF besluit tot nominatie en kwalificatie na schriftelijke voordracht van de betrokken
sportbonden, waarbij de sportbonden in het geval dat meer atleten voor kwalificatie in aanmerking
komen dan kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen een interne selectieprocedure hanteren
zoals uitgewerkt in 2.6.
2.2 Na overleg met alle Olympische sportbonden, waarbij de sportbonden vooraf atleten
(bondsatletencommissie dan wel vertegenwoordiging van atleten) en bondscoaches betrekken, zijn
uiterlijk 1 oktober 2010 – per topsportprogramma – door NOC*NSF de besluiten genomen over de
concrete invulling van de normen en limieten, die worden opgenomen in de sjablonen.
4. Bijzondere omstandigheden

4.1 In geval van bijzondere omstandigheden – waarvan het bestaan uitsluitend ter beoordeling van
NOC*NSF staat – kan na overleg met de betreffende sportbond van de vastgestelde
kwalificatieprocedure worden afgeweken.

4.2 NOC*NSF verplicht zich bij de uitvoering van zowel de ‘Algemene Uitgangspunten’ voor
kwalificatie als het Reglement Normen en Limieten steeds zorgvuldigheid en redelijkheid te
betrachten.

5. Bezwaar en beroep

5.1 NOC*NSF heeft voorzien in een interne bezwaar- en beroepsprocedure. Indien een sportbond
zich met nominatie, kwalificatie en mogelijk uitsluiting niet kan verenigen staat deze procedure
open.¹

¹ De atleten kunnen met betrekking tot nominatie en kwalificatie uitsluitend bezwaar maken bij
hun sportbond.

2.7. Bij de stukken bevindt zich tevens het ‘Reglement Normen en Limieten’ van NOC*NSF. Hierin is
onder meer het volgende opgenomen:
1. Inleidende artikelen

1.1 NOC*NSF is in Nederland de enige bevoegde instantie ter zake van de nominatie en kwalificatie
van deelnemers voor de Olympische Spelen. In die zin is NOC*NSF in Nederland autonoom ter zake
van besluitvorming ten aanzien van nominatie en kwalificatie. NOC*NSF besluit tot nominatie en
kwalificatie na voordracht van de betrokken sportbonden.
1.2 NOC*NSF heeft een verenigingsrechtelijke relatie met alle (Olympische) sportbonden. In deze
relatie – vereniging (NOC*NSF) versus lid (sportbond) – worden de wederkerige verplichtingen, naast
de specifieke statutaire en overige reglementaire bepalingen, bepaald door de algemene contractuele
norm van redelijkheid en billijkheid.
1.3 Bij de bepaling van het algemene beleid ter zake van nominatie en kwalificatie voor de Olympische

Spelen alsook bij de besluitvorming in individuele gevallen bij de uitvoering van dit beleid, dient
enerzijds de eigen en onvervreemdbare verantwoordelijkheid, als hierboven bedoeld onder artikel 1.1
van NOC*NSF in aanmerking te worden genomen en anderzijds de op de lidmaatschapsverhouding
gestoelde verplichtingen van NOC*NSF, binnen het verenigingsverband, jegens de aangesloten
sportbonden.
1.4 Besluitvorming ter zake van nominatie en kwalificatie betreft atleten, ofwel individueel, ofwel in
enig teamverband. De besluitvorming van NOC*NSF ter zake is echter alleen toetsbaar in de relatie
tussen NOC*NSF en de betrokken sportbond.
Bezwaren tegen de door NOC*NSF genomen beslissingen kunnen derhalve alleen door de sportbond
worden gemaakt.

2.8. Bij de stukken bevindt zich verder het document ‘Topsportstatuut Atletencommissie Atletiekunie’,
vastgesteld door het bestuur van de Atletiekunie op 16 juli 2009. Hierin is onder meer het volgende
opgenomen:

Artikel 1. Doel
1. De atletencommissie van de Atletiekunie vertegenwoordigt binnen de Atletiekunie de topatleten uit
de Olympische A- en B-selectie, het AA-Drink Talenten Team, de jong oranje selectie en degenen die
daar de voorafgaande 12 maanden deel van uitmaakten;
2. De atletencommissie voert overleg met het bestuur en de technische staf van de Atletiekunie over
het topsportbeleid in het algemeen en de belangen van de topatleten in het bijzonder;
3. De atletencommissie heeft als centrale doelstelling het behartigen van de belangen van topatleten
in het topsportbeleid van de Atletiekunie.

Artikel 2. Positie
1. De atletencommissie is een zelfstandig adviesorgaan binnen de Atletiekunie, ingesteld op basis van
de artikel 15, lid 2, van de statuten van de Atletiekunie;
2. De atletencommissie zal zich in haar advisering richten tot het bestuur en de technische staf van de
Atletiekunie.

Artikel 3. Taakstelling
1. De atletencommissie streeft het bereiken van haar doel na door het uitoefenen van de nader in dit
statuut omschreven overlegmomenten en het uitoefenen van haar informatie-, overleg-,
initiatief-, advies- en instemmingsrecht binnen de Atletiekunie.

Artikel 11. Adviesrecht
1. Het bestuur en de technische staf vraagt de atletencommissie tenminste advies in de volgende
zaken:
(…)
b. Beleid met betrekking tot limieten en kwalificatie voor uitzending naar internationale
toernooien;
(…)
2. De adviesaanvraag vanuit het bestuur en/of de technische staf wordt gemotiveerd en op een
zodanig tijdstip voorgelegd dat nog wezenlijke invloed op het te nemen besluit kan worden
uitgeoefend;

3. Op verzoek van de atletencommissie pleegt het bestuur en/of de technische staf overleg met de
atletencommissie over het voorgenomen besluit;

2.9. Bij de stukken bevindt zich ook het door NOC*NSF opgestelde en door de Atletiekunie ingevulde
document ‘Aanvullende vragen op basis van Algemene Uitgangspunten voor kwalificatie voor de
Olympische Spelen te Londen 2012’. Hierin is onder meer het volgende opgenomen:

1. Heeft de bond vooraf atleten (bondsatletencommissie dan wel vertegenwoordiging van atleten) en
bondscoaches betrokken bij de totstandkoming van het voorstel aan NOC*NSF voor de ‘eigen’ normen
en limieten (zie artikel 2.2 Algemene Uitgangspunten)?
X Ja, wanneer en met wie?
O Nee, motivering

1. Technische staf atletiekunie (8 bondscoaches en programmamanager)
2. Atletencommissie

2. Gaat de bond (per tak van sport) een interne selectieprocedure opstellen en schriftelijk vastleggen
(zie artikel 2.6 Algemene Uitgangspunten)?
X Ja, wanneer en met wie?
O Nee, motivering
O Wanneer gereed?
O Waar en bij wie zijn deze opvraagbaar voor de sporters?
O Is de interne selectieprocedure fair, doorzichtig en volgt een tijdige aanwijzing gericht op
optimale voorbereiding?

1. Interne selectieprocedure wordt nog opgesteld met Technische staf.
2.10. Boonstra heeft bij haar debuut op de marathon in Amsterdam in oktober 2010 een tijd gelopen
van 2.34.22 uur. Op 25 september 2011 heeft Boonstra bij haar tweede marathon, de marathon van
Berlijn, een tijd gerealiseerd van 2.29.23 uur.
2.11. In december 2011 heeft Boonstra de zogenaamde B-status bij NOC*NSF verkregen en is zij
toegevoegd aan de B-selectie van de Atletiekunie.
2.12. Bij de marathon van Rotterdam op 15 april 2012 heeft Boonstra een bruto tijd gelopen van
2.27.32 uur (de netto-tijd bedroeg 2.27.31 uur).
2.13. In een op 15 april 2012 gehouden interview van een NOS-verslaggever met de heer M.G.
Hendriks, technisch directeur – Chef de Mission van NOC*NSF (hierna: Hendriks) is onder meer het
volgende ter sprake gekomen (waarbij de NOS-verslaggever wordt aangeduid met ‘vraag’ en Hendriks
met ‘antwoord’):

Vraag: (…) Twee Nederlanders, zowel bij de mannen als bij de vrouwen, die dan net niet de limiet
halen, die er heel dicht tegenaan zitten. Hoe gaat het NOC*NSF nou met dat soort gevallen om?

Antwoord: Normen en limieten spreken we van te voren af samen met de bonden. In overleg bepalen
we de lijn. Die lijn is hard. Dat gaat erom of een Nederlandse sporter ook op de Spelen de kans heeft
om finales te halen en natuurlijk voor de medailles mee te doen. Dat hebben we met elkaar
afgesproken. Daar wordt goed naar gekeken. In overleg met bondscoaches. En vervolgens wordt er
een lijn afgesproken. En die lijn is gewoon hard, die staat.
Vraag: En nu zitten we met het geval dat Miranda Boonstra bij de vrouwen acht seconden tekort komt
en dat op een marathon. Dat is natuurlijk helemaal niks. Wordt zij dan nu een bespreekgeval of zeg
je, wat je net al zei, een lijn is een lijn, het is gewoon hard en daar gaan we niet over praten?
Antwoord: Dat is zoals de situatie nu is. Ik vind wel dat de menselijke maat ook door ons bekeken
moet worden. En wat ik in ieder geval ga doen, is samen met mijn technische staf een analyse maken
van de prestaties die Nederlandse sporters leveren op dit moment. Hoe verhoudt zich dat tot de
internationale concurrentie? Wat is de progressie van zo’n atleet? Ik vind dat we dat moeten doen,
vind ik ook onze verantwoordelijkheid. Maar nogmaals: dat betekent niet dat de limiet vloeibaar wordt
of flexibel wordt.
Vraag: Maar mag ik hieruit concluderen dat, Miranda Boonstra mag dus nu nog hopen op uitzending
naar Londen?
Antwoord: Het antwoord is op dit moment nee, want de limiet is hard. Maar zoals ik zei, ik vind dat we
de verplichting hebben ook naar die sporters toe om die situatie te analyseren en ik vind ook dat ik
dat voor Londen moet afronden, dus dat is het enige wat ik kan zeggen. Ik ga daar met de staf naar
kijken en ik zorg dat we daar voor Londen een antwoord op hebben. (…) Iedereen moet heel goed
begrijpen dat die limieten, die zijn er niet voor niks. Allereerst willen we met de sporters naar de
Spelen die medaillekansen hebben en ten tweede willen we dat dat voor alle Nederlandse sporters
dezelfde lijn is. Je begrijpt dat op het moment dat we de deur nu op een kier zouden zetten, dan
melden zich nog vijf, zes sporters die zeggen “ja maar en mijn prestatie dan?”, dus ik ga op dit
moment niet op die individuele gevallen in.
Vraag: Maar als ik jou dus vrij vertaal, dan zeg jij iemand die bijvoorbeeld jong is en die in korte tijd
toch heel veel progressie heeft gemaakt, die zou dan nog wel eens een kansje kunnen hebben om
naar Londen te gaan.
Antwoord: Wat wij gaan doen is al dat soort zaken met elkaar bespreken. Nogmaals ik vind dat we
ook die verantwoordelijkheid hebben om die prestatie goed te duiden in het internationale
krachtenveld en dat gaan we doen.
2.14. Bij e-mailbericht van 22 april 2012 heeft de heer P. Verlooy, technisch directeur van de
Atletiekunie (hierna: Verlooy) onder meer het volgende aan Boonstra bericht:
Zoals je weet heb ik eerder deze week met het NOC gesproken over de kansen van jouw mogelijke
voordacht voor de OS. Ik kreeg daar toen een negatief antwoord op. Echter door de diverse reacties
van het NOC deze week met termen als “coulance”, “menselijke maat” en “slim selecteren” heb ik de
indruk dat er wellicht toch enige ruimte ligt. Aan de andere kant blijft natuurlijk ook de reactie dat het
NOC geen bespreekgevallen kent overeind staan.
Alles overziend en na intern overleg hebben we als atletiekunie besloten je maandag te gaan
voordragen.
2.15. Bij brief van 22 april 2012 heeft Verlooy namens de Atletiekunie onder meer het volgende aan
Hendriks bericht:
Naar aanleiding van onze gesprekken in de afgelopen dagen m.b.t. Miranda Boonstra het volgende.

Ondanks het feit dat je, begrip tonend voor de situatie, hebt aangegeven dat er geen
bespreekgevallen in behandeling zullen worden genomen blijf ik toch met een ongemakkelijk gevoel
zitten.
Daarvoor heb ik drie redenen:

1. Van Rien van Haperen begreep ik dat je in Rotterdam, in de loop van de zondagmiddag, informeel
liet blijken dat er coulanceregeling mogelijk moet zijn m.b.t. de prestatie op de marathon.
2. Later die dag sprak je over limieten die “niet vloeibaar zijn” maar je gaf daarnaast ook aan dat er
ruimte moest zijn voor de “menselijke maat”. We hebben dit afgelopen maandag ook besproken.
3. In de Volkskrant en andere media lees ik later deze week de procedure die wellicht is of wordt
toegepast bij het zwemmen. Een zwemmer wordt aangewezen voor Londen voor de estafette maar
mag ook de 200 meter zwemmen terwijl hij op die afstand formeel niet had voldaan aan de gevraagde
NOC limiet. Genoemde argumenten waren progressie en leeftijd.

Miranda Boonstra is m.i. een vergelijkbare situatie. Met name haar progressie is onomstotelijk
aanwezig.
- Amsterdam najaar 2010 Debuutmarathon: 2.34.25
- Berlijn najaar 2011 Limietpoging: 2.29.23
- Rotterdam voorjaar 2012 Limietpoging: 2.27.32

In Berlijn haalde ze wel de gevraagde tijd (sub 2.30.00) maar bleef met een 9e plaats één plaats
verwijderd van de gevraagde eerste 8. In Rotterdam bleef Miranda slechts 8 seconden boven de
gevraagde tijd (2.27.34).
Zoals je zaterdag ongetwijfeld is opgevallen betreft het op de marathon een uiterst lastige situatie.
Externe factoren (zoals wind en temperatuur) kunnen een grote impact hebben op de geleverde
prestatie. Bovendien kun je slechts 2 marathons per jaar doen en je derhalve tot maximaal 3
limietpogingen kunt komen.
Tot slot. Ik las in de Volkskrant dat je voorstander bent van “slimmer selecteren” wat dit ook moge
betekenen. De zwembond heeft daar ook een lans voor gebroken.
Deze voortschrijdende informatie m.b.t. mogelijke precedentenwerking bij het zwemmen gekoppeld
aan de bovenstaande facts rond Miranda en jouw eerdere uitlatingen doen mij besluiten om toch een
formele voordracht te doen. Ik zal deze dan ook maandag bij Jeroen Bijl formeel indienen.
2.16. Eveneens bij brief van 22 april 2012 heeft de Atletiekunie Boonstra formeel voorgedragen bij
NOC*NSF.
2.17. Bij kwalificatiebeslissing van 24 april 2012 heeft NOC*NSF deze voordracht van de Atletiekunie
afgewezen.
2.18. Bij e-mailbericht van 6 mei 2012 heeft Verlooy onder meer het volgende aan de partner van
Boonstra bericht:
Hoe komen de Olympische limieten tot stand:
Opdracht

NOC*NSF vraagt aan de bonden om tot selectie en limietenvoorstel te komen die een redelijke kans
biedt op een top acht positie op de eerst volgende Olympische Spelen.

Gevolgde procedure:

Atletiekunie
In de technische staf wordt vervolgens gekeken naar:
- Limiet van de vorige Olympische Spelen.
- Uitslagen van de 5 laatste mondiale toernooien (kwalificatie en finale) Commissie
statistiek.
- Per nummer de weersomstandigheden (wind, regen, temperatuur, hoogte).
- Wedstrijdverloop (boemelrace, nummer acht die uitloopt, uitvallers in de finale etc).
- Wedstrijdkarakter OS versus kwalificatiewedstrijden (geregiseerde races).
- Ontwikkeling van het nummer door de jaren heen (trend).
- Plaats op de worldranking.

Aanvullend:
Speciaal voor marathon en meerkamp (vanwege het gegeven dat je slechts een beperkt aantal
kwalificatiemogelijkheden hebt) is er naast een 12e plaats op het WK2011 en het behalen van een
limiet in 2011 en 2012 nog een extra mogelijkheid om in Londen te geraken: Marathon: 8e plaats in
een WWM indien onder de 2.12.00-2.30 gelopen wordt. (…)
Terzijde: gaandeweg de procedure is nog niet bekend welke internationale limieten de IAAF voor de
Olympische spelen gaat hanteren. Het kan voorkomen dat we op basis van die gegevens enkele
limieten nog moeten aanpassen conform de internationale regelgeving.

Vervolgens komt de technische staf (acht bondscoaches, programmamanager en technisch directeur)
met een limietenvoorstel. Dit wordt besproken met:
- Bestuur Atletiekunie, te weten de portefeuillehouders topsport (Chiel Warners, Ellen van Langen).
- De atletencommissie Atletiekunie (Luc Krotwaar, Yvonne Hak, Rutger Smith, Chiel Warners, Rens
Blom, Maarten Heisen, Marcel van Westen).

NOC*NSF
Daarna een aantal zittingen met het NOC te weten Maurits Hendriks en Ad Roskam (prestatiemanager
NOC voor Atletiek) waarin het voorstel van de atletiekunie besproken en getoetst wordt en eventuele
aanvullingen/wijzigingen worden verwerkt (o.a. aanscherping van meerkamp, estafettes, 200 en 400
vrouwen). Tot slot komt het langs de atletencommissie van het NOC en het bestuur van het NOC en
wordt vervolgens e.e.a. definitief gemaakt en gepubliceerd.

Nu het verhaal achter de 2.27.24
Zoals je weet is deze limiet in de aanloop naar Peking 2008 tot stand gekomen. Dat is toen een hele
lastige en intensieve exercitie geweest. Inzet toen van het NOC was een dameslimiet van 2.25.00. Op
basis van de uitslagen van de laatste vijf mondiale toernooien kwam er, nog geen rekening houdend
met de andere bovengenoemde variabelen, een tijd van 2.28.06 uit. Een flink verschil derhalve met de

door het NOC gevraagde 2.25.00. Noodzaak dus om tot een diepere analyse te komen. We hebben
vervolgens nog naar allerlei rankings en ander cijferwerk (sb’s, pb’s, kwalificatietijden 1,5 voor de OS
etc) gekeken. Daarnaast natuurlijk nog de bovengenoemde zaken. Samen met het NOC zijn we toen
tot de volgende oplossing gekomen:
De tijd waarmee je de voorgaande 5 jaar voor de OS Peking 23e stond (vergelijkbaar met de
marathonlimiet bij de mannen) op de worldranking te weten 2.26.43. Vervolgens hebben we deze
uitkomst gemiddeld met 2.28.06 (uitslagen 5 voorafgaande mondiale toernooien) en kom je tot een
tijd van 2.27.24.

Kijkend naar de ontwikkelingen van de meest recente toernooimarathons in zogenaamde “Londen
omstandigheden”, te weten Helsinki 2005 (2.25.46) en Berlijn 2009 (2.27.08) lag het eventueel in de
rede om de limiet voor Londen 2012 aan te scherpen. Echter, na overleg met het NOC is besloten om,
gezien allerlei gegevens van de marathon in de periode 2006-2009 (o.a. trends, worldrankings,
uitslagen) de limieten voor de marathon Londen 2012 niet bij te stellen.

Als we bij de dames de huidige OS marathonlimiet vergelijken met andere OS dameslimieten dan
kunnen we vaststellen dat die op bijna alle andere nummers, qua worldranking, pittiger zijn. Alleen de
1500 meter is een limiet die een lagere worldranking geeft dan op de marathon. Daarnaast hebben
we speciaal voor de meerkamp en de marathon nog een extra kwalificatiemogelijkheid ingebouwd via
strijd op benoemde wedstrijden.
Noel, hierbij in grote lijnen het verhaal achter de limieten. Er spelen derhalve bij de marathon en ook
bij sommige andere nummers vele variabelen een rol bij het construeren van limieten. Toch zijn we
genoodzaakt om tot limieten te komen. Ik ben ervan overtuigd, hoe lastig ook, dat we dit zorgvuldig
gedaan hebben. Mede ook in overleg met de atletencommissie.

2.19. Bij brief van 9 mei 2012 heeft Boonstra haar bezwaren kenbaar gemaakt aan Hendriks. In
reactie hierop heeft Hendriks bij e-mailbericht van 30 mei 2012 onder meer het volgende aan Boonstra
bericht:
Zoals je weet is het uitgangspunt voor de normen en limieten een redelijke kans op top 8. Dat is iets
wat we ons steeds scherp voor ogen moeten houden. Hoewel we dat zoveel mogelijk cijfermatig
onderbouwen is dat geen exacte wetenschap. Om een juiste vertaling van die prestatienorm te
kunnen maken is sportspecifieke kennis een voorwaarde. Vandaar dat wij altijd aan de bond vragen
om een voorstel tot vertaling van die limiet aan ons te doen. Uiteraard gaan we ervan uit dat de
sportbond over die sportspecifieke kennis beschikt. Peter Verlooy heeft in zijn gesprek met jullie
toegelicht hoe de Atletiek Unie tot de vaststelling van de marathonlimiet is gekomen. Op enig moment
moet je in deze zaken een beslissing nemen ook al zijn er vele factoren die invloed kunnen hebben op
de samenstelling ervan. Alhoewel ik je teleurstelling goed aanvoel en kan begrijpen moet ik
vaststellen dat de Atletiek Unie dat naar mijn oordeel zorgvuldig heeft gedaan. Topsport is geen
stilstaand water maar wordt gekenmerkt door grote dynamiek. Dat betekent dat we steeds oplettend
moeten zijn en ontwikkelingen scherp in de gaten moeten houden. Deze kunnen invloed hebben op
de samenstelling van de normen en limieten. Het is voor de helderheid en fairheid van het Olympisch
kwalificatietraject belangrijk dat we dat 1 keer per 4 jaar van tevoren bespreken en de regels tijdens
het kwalificatietraject niet aanpassen.
2.20. Bij brief van 19 juni 2012 heeft de heer J. Bijl, manager Topsport van NOC*NSF (hierna: Bijl),
onder meer het volgende aan de advocaten van Boonstra bericht:

Naar aanleiding van uw brief van 18 juni jl. kan ik u als volgt berichten.
U verzoekt NOC*NSF om Boonstra alsnog uit te zenden naar de Olympische Spelen. Hiervoor geeft u
een drietal argumenten.

1. De door NOC*NSF na overleg met de Atletiekunie tot stand gekomen limiet voor de marathon
dames zou niet overeenkomstig het gestelde in de ‘Normen en limieten Olympische Spelen Londen
2012’ (hierna: de “N&L Londen”) zijn vastgesteld. Dit is niet juist.
De N&L Londen schrijven voor dat na overleg met sportbonden “[…] waarbij de sportbonden vooraf
atleten (bondsatletencommissie dan wel vertegenwoordiging van atleten) en bondscoaches
betrekken, […]”, door NOC*NSF de besluiten worden genomen over de concrete invulling van de
normen en limieten. Van de Atletiekunie hebben wij begrepen dat zij bij het voorstel voor de limiet
marathon dames de technische staf (bondscoaches, programmamanager, technisch directeur), het
bestuur (portefeuillehouders topsport) en de atletencommissie van de Atletiekunie heeft betrokken,
overeenkomstig het gestelde in de N&L Londen. Wellicht is het raadzaam indien u zich ter zake ook
rechtstreeks met de Atletiekunie verstaat. Tevens is er bij de vaststelling van de limiet nog overleg
geweest met de Chef de Mission en de prestatiemanager van NOC*NSF.
Met het vorenstaande is dus, anders dan u betoogt, volledig in overeenstemming met de N&L Londen
gehandeld.

2. De limiet zou niet zorgvuldig tot stand gekomen zijn. Ook dit is niet juist. Samen met de diverse
geledingen binnen de Atletiekunie is uitvoerig gesproken over de vaststelling van de limiet. De limiet is
zeker niet simpelweg overgenomen van 2008. Kijkend naar de ontwikkelingen van de marathons in
zogenaamde ‘Londense omstandigheden’ lag het zelfs in de rede de limiet aan te scherpen.
NOC*NSF heeft in overleg met de Atletiekunie echter besloten gezien worldrankings en uitslagen om
dit niet te doen. Bovendien is een extra kwalificatiemogelijkheid opgenomen in de normen en limieten
om de limiet te halen. De limiet is derhalve zeer zorgvuldig en weloverwogen, na overleg met de
Atletiekunie tot stand gekomen.
Overigens lijkt mij uw bezwaar terzake de vaststelling van de limiet tardief.

3. Het uitsluitingsbesluit van NOC*NSF zou in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid. Ten eerste is
geen sprake van een uitsluitingsbesluit, maar van een beslissing terzake van kwalificatie. Voorts heeft
NOC*NSF de voordracht van de Atletiekunie niet overgenomen vanwege het niet behalen van de
gestelde limiet.
Op grond van het voorgaande kunt u afleiden dat de door u aangevoerde gronden voor NOC*NSF
geen aanleiding zijn de genomen kwalificatiebeslissing te herzien.
2.21. Bij de stukken bevindt zich ten slotte een verklaring van de heer W. van de Worp,
programmamanager topatletiek en ambtelijk secretaris van de atletencommissie van de Atletiekunie
(hierna: Van de Worp). Deze verklaring luidt als volgt:
Op 8 februari 2010 is de dan pas samengestelde Atletencommissie van de Atletiekunie bijeen
gekomen t.b.v. een bespreking over de normen en limieten voor de Olympische Spelen 2012 in
Londen.

Aanwezig waren:
Rutger Smith, Maarten Heissen, Marcel van der Westen, Yvonne Hak, Luc Krotwaar, Rens Blom, Chiel
Warners (voorzitter), Willem van de Worp (programmamanager topatletiek en ambtelijk secretaris
Atletencommissie) en Peter Verlooy (technisch directeur).

Peter Verlooy heeft de Atletencommissie geïnformeerd over de procedures bij het tot stand komen van
een voorstel aan NOC*NSF m.b.t. de normen en limieten. Hij gaf aan dat bij het vaststellen van een

limiet door NOC*NSF het uitgangspunt gehanteerd wordt dat deze bij het behalen ervan een redelijke
kans moet kunnen bieden op het behalen van een top 8 positie op de Olympische Spelen. Het
NOC*NSF hanteert daarbij een limiet en geen richtprestatie.
De Atletiekunie gebruikt als startpunt voor het komen tot een voorstel van een limietprestatie een
database met de uitslagen van de laatste 5 mondiale toernooien die voorafgaan aan het tijdstip van
voordracht als hulp om tot een weloverwogen voorstel te komen. Verlooy heeft aangegeven dat er
met de aanwezige kennis van de bondscoaches gekeken wordt naar momenten waar volgens hun
deskundigheid afgeweken moet worden van de kille optelsom en deling van getallen. Hij noemde
daarbij o.a. extreme weersomstandigheden (wind mee of tegen en warmte/luchtvochtigheid, regen),
maar ook of prestatie van de nummer 8 op een toernooi representatief was (bijvoorbeeld: uitfiltering
van iemand die ver achterblijft op de nummer 7). Daarnaast wordt er gekeken naar de ontwikkeling
van de afzonderlijke atletiekonderdelen, en naar de limiet van de voorgaande Olympische Spelen. Voor
bepaalde onderdelen speelt tactiek nog een grote rol, waardoor de database vaak een minder snelle
tijd geeft dan wat daadwerkelijk nodig is om uitzicht op een top 8 positie bij de Olympische Spelen te
kunnen behalen.
Verlooy heeft tevens aangegeven dat bij een eerste contact met het NOC*NSF (1 februari 2010) door
de Atletiekunie gevraagd is om ook via alternatieve trajecten een nominatie/kwalificatie voor de
Olympische Spelen af te kunnen dwingen. Een top 12 positie bij het WK 2011 op alle
atletiekonderdelen ongeacht de prestatie in cijfers (mits wel onder de IAAF limiet) en voor onderdelen
die slechts een aantal keer per jaar op topniveau kunnen worden gedaan (meerkamp en marathon)
zijn daarbij ingebracht. Als voorstel werd gedacht aan een top 8 positie bij de meerkamp in Gotzis en
een top 8 positie bij 1 van de World Major Marathons (gekoppeld aan een iets lagere limietprestatie).

Verlooy heeft de uitkomst (inclusief de voorgestelde aanpassingen voor limietvoorstellen) van de
database laten zien, met het verzoek om deze niet naar buiten toe te communiceren. Als reden
noemde hij daarbij dat de uitkomst nog niet vaststond, immers de eerste gesprekken daarover waren
juist een week daarvoor begonnen met NOC*NSF. Die laatste heeft overigens ook het recht om na de
definitieve vaststelling als eerste de vastgestelde normen en limieten naar buiten toe te
communiceren.
Het ging Verlooy vooral om de uitleg aan en draagvlak van de Atletencommissie over de te volgen
procedure. De atleten gaven aan dat deze procedure hen voldoende vertrouwen gaf dat de
technische staf van de Atletiekunie tot een voorstel van reële normen en limieten. Tevens werden de
alternatieve route(s) door de Atletencommissie gewaardeerd.

Specifiek met betrekking tot de marathon gaf Luc Krotwaar te kennen dat hij de (mogelijke) limieten
pittig vond, maar wel kloppend bij wat nodig was om tot een top 8 positie te komen bij de Olympische
Spelen. Hij was met name tevreden over het alternatieve traject voor de marathon m.b.t. de
beschreven top 8 positie bij 1 van de WM Marathons gekoppeld aan een lagere limiettijd. Hij vond dat
daarmee de kansen van de Nederlandse atleten aanzienlijk vergroot werden om zich te kwalificeren
voor de Olympische Spelen en gaf aan dat hij graag wilde dat de Atletiekunie dit alternatief in de
procedure met NOC*NSF liet opnemen in de uiteindelijke vaststelling van normen en limieten voor de
Olympische Spelen van 2012.
2.22. Op 8 juli 2012 te 24.00 uur sluit de inschrijving voor de Olympische Spelen 2012 te Londen.

3. Het geschil

3.1. Boonstra vordert op straffe van een dwangsom dat NOC*NSF bij uitvoerbaar bij voorraad te
verklaren vonnis wordt veroordeeld:

I. tot intrekking van haar kwalificatiebeslissing van 24 april 2012 en Boonstra aan te
wijzen als deelneemster van de marathon op de Olympische Spelen 2012 in Londen,
II. Boonstra terstond na bekendmaking van dit vonnis als deelneemster voor de Olympische
Spelen 2012 te Londen aan te melden bij de daarvoor bevoegde instantie(s), en daar een
afschrift van aan Boonstra te overleggen, de KNAU van die aanmelding in kennis te
stellen en zich maximaal in te spannen om te bewerkstelligen dat Boonstra als
deelneemster aan de Olympische Spelen 2012 te Londen wordt aangemerkt,
III. Boonstra op te nemen in het Olympic Team Netherlands en Boonstra gelijk te stellen
aan alle andere atleten die eveneens deel uitmaken van het Olympic Team Netherlands.
Voorts vordert Boonstra, bij gebreke van toewijzing van het sub I en/of sub II gevorderde, dat de
voorzieningenrechter een voorziening treft die hij billijk acht. Ten slotte vordert Boonstra dat NOC*NSF
wordt veroordeeld in de kosten van deze procedure.
3.2. Boonstra legt - kort samengevat - het volgende aan haar vorderingen ten grondslag. De
Olympische limiet voor de marathon is niet volgens de reglementen en statuten van NOC*NSF tot
stand gekomen en bovendien niet zorgvuldig tot stand gekomen. Als gevolg hiervan is het besluit van
NOC*NSF, dat Boonstra zich niet heeft gekwalificeerd en dientengevolge niet namens Nederland wordt
uitgezonden naar de Olympische Spelen, ook niet op deugdelijke gronden genomen. Daarnaast is het
besluit van NOC*NSF om Boonstra niet uit te zenden in strijd met de redelijkheid en billijkheid.

3.3. NOC*NSF voert gemotiveerd verweer.
3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling
4.1. NOC*NSF stelt dat Boonstra niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in haar vorderingen voor
zover deze zijn gebaseerd op artikel 2:8 juncto artikel 2:15 BW. Volgens NOC*NSF zijn deze artikelen
namelijk niet van toepassing op de verhouding tussen NOC*NSF en Boonstra, nu er van enige
rechtsverhouding tussen hen beiden geen sprake is. Noodzakelijk is dat Boonstra krachtens de wet
en de statuten van NOC*NSF is betrokken bij de organisatie van NOC*NSF. Dat is echter niet het
geval.

4.2. Dit verweer wordt verworpen. Ingevolge artikel 1.2 van het ‘Reglement Normen en Limieten’ van
NOC*NSF (zie 2.7) heeft NOC*NSF een verenigingsrechtelijke relatie met de Atletiekunie. In deze
relatie worden de wederkerige verplichtingen bepaald door de algemene contractuele norm van
redelijkheid en billijkheid. Artikel 1.4 van genoemd reglement bepaalt voorts dat besluitvorming ter
zake van nominatie en kwalificatie atleten betreft, ofwel individueel, ofwel in enig teamverband. De
besluitvorming van NOC*NSF ter zake is echter alleen toetsbaar in de relatie tussen NOC*NSF en de
Atletiekunie. Boonstra is op haar beurt lid van de Atletiekunie. Op grond van artikel 6 lid 1 sub a van
de statuten van de Atletiekunie (zie 2.3) is zij onder meer verplicht de van toepassing zijnde
bepalingen van NOC*NSF, waaronder dus de statuten en reglementen van NOC*NSF, na te leven.
Daarmee bestaat er weliswaar slechts een indirecte rechtsverhouding tussen Boonstra en NOC*NSF,
maar kan Boonstra wel direct worden geraakt door een (negatieve) beslissing van NOC*NSF, hetgeen
zich ook heeft verwezenlijkt met de thans aan de orde zijnde kwalificatiebeslissing van 24 april 2012.
In dat opzicht is Boonstra dan ook ‘betrokken’ bij de organisatie van NOC*NSF. Ten slotte heeft
Boonstra terecht gewezen op de uitspraak van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 13
mei 1996, in welke zaak twee beachvolleyballers, die stelden dat zij ten onrechte niet naar de
Olympische Spelen van 1996 werden uitgezonden, ontvankelijk werden geacht in hun vorderingen
jegens NOC*NSF, omdat zij zich beriepen op rechten die zij op NOC*NSF stelden te hebben.

4.3. Het spoedeisend belang vloeit voort uit de stellingen van Boonstra.
4.4. In dit kort geding moet vooropgesteld worden dat NOC*NSF in beginsel de autonomie heeft om
het onderhavige besluit (de kwalificatiebeslissing van 24 april 2012) te nemen en dat de gevraagde
voorzieningen, die strekken tot intrekking van dit besluit alsmede tot veroordeling van NOC*NSF om
Boonstra alsnog aan te wijzen als deelneemster van de marathon op de Olympische Spelen 2012,
slechts kunnen worden toegewezen, indien na een marginale toetsing geoordeeld wordt dat het
besluit evident en kennelijk onredelijk is jegens Boonstra.
4.5. Boonstra stelt in de eerste plaats dat de vaststelling van de Olympische limiet onzorgvuldig tot
stand is gekomen, door in strijd te handelen met de statuten en reglementen van NOC*NSF, ten
gevolge waarvan NOC*NSF niet in redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen om Boonstra uit te
sluiten van de Olympische Spelen. Meer in het bijzonder betwist Boonstra in dit verband dat (1) de
atletencommissie van de Atletiekunie betrokken is geweest bij de totstandkoming van de Olympische
limiet, (2) er gemotiveerd advies is gevraagd aan de atletencommissie op een zodanig tijdstip dat nog
wezenlijke invloed op het te nemen besluit kon worden uitgeoefend en (3) de atletencommissie haar
vermeende advies heeft uitgebracht op grond van juiste informatie.

4.6. De voorzieningenrechter overweegt het volgende.
Ingevolge artikel 2.2 van de Algemene Uitgangspunten van de ‘Normen en limieten Olympische Spelen
Londen 2012’ van NOC*NSF (zie 2.6) diende NOC*NSF uiterlijk 1 oktober 2010 de besluiten te hebben
genomen over de concrete invulling van de normen en limieten met betrekking tot de Olympische
Spelen 2012. Deze besluiten konden door NOC*NSF echter pas worden genomen nadat overleg had
plaatsgevonden met alle Olympische sportbonden, waarbij de sportbonden vooraf atleten
(bondsatletencommissie dan wel vertegenwoordiging van atleten) en bondscoaches betrekken.

4.7. In de eerste plaats staat vast dat de Atletiekunie op 16 juli 2009 een atletencommissie heeft
ingesteld (zie 2.8). Verder kan uit het door NOC*NSF in het geding gebrachte stuk ‘Aanvullende vragen
op basis van Algemene Uitgangspunten voor kwalificatie voor de Olympische Spelen te Londen 2012’
(zie 2.9) worden afgeleid dat de Atletiekunie de vraag van NOC*NSF of de Atletiekunie vooraf atleten
(bondsatletencommissie dan wel vertegenwoordiging van atleten) heeft betrokken bij de
totstandkoming van het voorstel aan NOC*NSF voor de ‘eigen’ normen en limieten, bevestigend heeft
beantwoord: “1. technische staf Atletiekunie (8 bondscoaches en programmamanager), 2.
atletencommissie”. Voorts heeft Boonstra onbetwist gesteld dat de atletencommissie voor het eerst bij
elkaar is gekomen op 11 januari 2010 en volgt uit de uitvoerige en gedetailleerde verklaring van Van
de Worp (zie 2.21) dat de atletencommissie ook op 8 februari 2010 bij elkaar is geweest om te praten
over de normen en limieten voor de Olympische Spelen. Ten slotte heeft NOC*NSF verschillende
verklaringen/e-mailberichten in het geding gebracht, waaruit kan worden afgeleid dat de Atletiekunie
de atletencommissie heeft geraadpleegd. Naast de reeds genoemde verklaring van Van de Worp gaat
het om verklaringen van Chiel Warners en Rens Blom, (toenmalige) leden van de atletencommissie van
de Atletiekunie.

Warners heeft onder meer verklaard:
Zoals Rien in zijn mail aangaf is als deel van de procedure de atletencie geraadpleegd waar Luc
Krotwaar op dat moment deel van uitmaakte. De berekende limieten op basis van gestelde
uitgangspunten van NOC en de aanpassingen inclusief argumentatie zijn daarbij rechtvaardig
bevonden.

Blom heeft onder meer verklaard:
Vanmorgen heb ik kort telefonisch contact gehad met Chiel (in Indonesië) over de atletencommissie

bijeenkomst die we hebben gehad op 8 Februari 2010 waar jullie beide aanwezig zijn geweest en
waar we met de atletencommissie volledig inzicht hebben gekregen en hebben ingestemd met de
totstandkoming van de Olympische limieten & bijbehorende procedures.

4.8. Op grond van voornoemde feiten en omstandigheden, in onderling verband en samenhang
bezien, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat in het kader van dit kort geding
voldoende aannemelijk is geworden dat de atletencommissie van de Atletiekunie betrokken is
geweest bij de totstandkoming van de Olympische limiet voor de marathon. Dit betekent eveneens dat
noch de Atletiekunie, noch NOC*NSF op dit punt in strijd heeft gehandeld met de statuten en
reglementen van NOC*NSF.
4.9. Boonstra stelt nog dat de verklaring van Warners niet betrouwbaar is, omdat hij als bestuurslid
van de Atletiekunie én lid van de atletencommissie een dubbele pet op heeft. Voorts stelt Boonstra dat
ook van Blom als bondscoach polsstokhoogspringen en dus als werknemer van de Atletiekunie niet
kan worden verwacht dat hij tegen de Atletiekunie verklaart. Naar het oordeel van de
voorzieningenrechter heeft Boonstra echter geen concrete feiten en omstandigheden gesteld waaruit
kan worden afgeleid dat Warners en/of Blom daadwerkelijk een onjuiste of onbetrouwbare verklaring
hebben afgelegd.
4.10. Boonstra stelt verder nog het volgende. Als vertegenwoordiger voor de lange (weg)afstanden
heeft Luc Krotwaar sinds januari 2010 in de atletencommissie zitting genomen. Hij was binnen de
atletencommissie als enige deskundig op het gebied van de lange afstanden, in tegenstelling tot
Warners en Blom, die als atleet actief waren of zijn op een geheel andere discipline. Zij bezitten, aldus
Boonstra, niet de deskundigheid die nodig is om iets moeilijks en nauwkeurigs als de Olympische limiet
voor de marathon te kunnen vaststellen, althans hierover advies uit te brengen. Krotwaar bezat die
deskundigheid wel, maar hij heeft geen enkele betrokkenheid gehad bij de totstandkoming van die
limiet. Dit laatste volgt uit een door Krotwaar afgelegde verklaring (productie 12 bij dagvaarding).
Uiteindelijk, zo stelt Boonstra, heeft Krotwaar zijn lidmaatschap bij de atletencommissie opgezegd,
omdat hij zijn zetel ervoer als een lege huls.
4.11. Met het voorgaande miskent Boonstra dat de Atletiekunie op grond van de Algemene
Uitgangspunten van de ‘Normen en limieten Olympische Spelen Londen 2012’ van NOC*NSF en haar
eigen Topsportstatuut Atletencommissie Atletiekunie slechts is gehouden de atletencommissie als
zodanig te raadplegen en niet individuele leden daarvan. Bovendien heeft NOC*NSF in dit verband
terecht gesteld dat indien een atleet of de atletencommissie van oordeel is dat de betreffende
sportbond een atletencommissie niet heeft betrokken bij een voorstel tot vaststelling van de limieten,
hij/zij een rechtsvordering kan/moet instellen tegen die sportbond. NOC*NSF is daarbij geen partij.
Gesteld noch gebleken is dat de onderhavige atletencommissie en/of een enkel lid daarvan een
dergelijke actie heeft ondernomen richting de Atletiekunie, hetgeen gelet op de verklaringen van Van
de Worp, Warners en Blom ook niet geheel vreemd is.
4.12. Hierbij komt dat uit de e-mailwisseling van Krotwaar met Warners uit februari/maart 2011
(productie 12 bij dagvaarding) blijkt, anders dan uit de recente, op 15 juni 2012 door Krotwaar
afgelegde verklaring (eveneens productie 12 bij dagvaarding), dat Krotwaar met name niet meer in de
atletencommissie wilde zitten, omdat “het met de opzet die ze nu willen gaan opzetten allemaal wat
te vrijblijvend is”. Krotwaar geeft verder aan dat hij het te vrijblijvend vindt om als atletencommissie in
te zetten op een adviesrecht of een adviesplicht richting de bond: “Ik had meer een vakbondmodel
voor ogen”. In ieder geval kan uit deze e-mailwisseling niet worden afgeleid dat de atletencommissie
waarvan Krotwaar deel uit maakte geen enkele betrokkenheid heeft gehad bij de totstandkoming van
de Olympische limiet voor de marathon.
4.13. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter heeft Boonstra voorts onvoldoende
aannemelijk gemaakt dat er geen gemotiveerd advies is gevraagd aan de atletencommissie op een
zodanig tijdstip dat nog wezenlijke invloed op het te nemen besluit kon worden uitgeoefend. Op

zichzelf kan worden aangenomen dat de atletencommissie in een laat stadium door de Atletiekunie is
geraadpleegd, maar dit is, mede gelet op de reeds aangehaalde verklaringen, niet in een zodanig laat
stadium gebeurd dat er in het geheel geen advies meer kon worden uitgebracht. Er was ruimte om te
adviseren en die ruimte heeft men ook daadwerkelijk benut (Van de Worp: “De atleten gaven aan dat
deze procedure hen voldoende vertrouwen gaf dat de technische staf van de Atletiekunie tot een
voorstel van reële normen en limieten”, Warners: “De berekende limieten op basis van gestelde
uitgangspunten van NOC en de aanpassingen inclusief argumentatie zijn daarbij rechtvaardig
bevonden” en Blom: “(…) hebben ingestemd met de totstandkoming van de Olympische limieten &
bijbehorende procedures”). Hierbij komt dat de door Boonstra aangehaalde eis van ‘het kunnen
uitoefenen van wezenlijke invloed op het te nemen besluit’ slechts speelt in de relatie Atletiekunie –
atletencommissie. NOC*NSF stelt een lichtere eis, namelijk dat de betreffende sportbond de
atletencommissie bij het te nemen besluit betrekt, zie artikel 2.2 van de Algemene Uitgangspunten
van de ‘Normen en limieten Olympische Spelen Londen 2012’ van NOC*NSF.
4.14. Ten slotte stelt Boonstra dat de atletencommissie haar vermeende advies heeft uitgebracht op
grond van onjuiste informatie. Volgens Boonstra zijn de aannames van de Atletiekunie, zoals die met
name blijken uit de verklaringen van Verlooy (zie 2.18) en Van de Worp (zie 2.21), feitelijk onjuist.
Daarmee is de Olympische limiet op onzorgvuldige wijze tot stand gekomen. Ter onderbouwing van dit
standpunt verwijst Boonstra naar enkele in het geding gebrachte stukken (producties 14, 15, 24 en
25 bij dagvaarding).
4.15. De voorzieningenrechter wijst er nogmaals op dat de vaststelling van de Olympische limiet door
NOC*NSF, en dus ook de daaraan ten grondslag liggende aannames van de Atletiekunie, slechts
marginaal kan worden getoetst. NOC*NSF heeft in dit verband opnieuw benadrukt dat het
uitgangspunt bij de vaststelling van een limiet is, dat er een redelijke kans moet bestaan om bij de
beste acht van een discipline te eindigen. Voorstellen van Olympische sportbonden voor limieten
dienen met dit uitgangspunt rekening te houden, omdat dat uitgangspunt leidend is voor NOC*NSF en
derhalve tot de kernwaarde behoort bij de vaststelling van een limiet. In het onderhavige geval is op
voorstel van de Atletiekunie een limiet vastgesteld van 2.27.24 uur. Voor de totstandkoming van deze
limiet verwijst NOC*NSF naar de verklaringen van Verlooy en Van de Worp. Hoewel Boonstra stelt dat
op deze verklaringen het nodige valt af te dingen, kan uit die verklaringen vooralsnog niet worden
afgeleid dat de Olympische limiet op onzorgvuldige wijze tot stand is gekomen en dat deze aldus
evident en kennelijk onredelijk is jegens Boonstra. Hierbij wordt in ogenschouw genomen dat de
atletencommissie de vastgestelde limiet op basis van de gestelde uitgangspunten van NOC*NSF en de
aanpassingen inclusief argumentatie rechtvaardig heeft bevonden (zie de verklaring van Warners).
Bovendien heeft NOC*NSF onbetwist gesteld dat op basis van de onderliggende berekeningen zelfs
een strengere limiet geïndiceerd zou zijn geweest. Dit toont in ieder geval aan dat er onderzoek is
gedaan en vergelijkingen zijn gemaakt met betrekking tot de vaststelling van de Olympische limiet
voor de marathon. Ook het feit dat NOC*NSF een tweede mogelijkheid voor uitzending naar de
Olympische Spelen heeft geschapen, inhoudende dat een plaats bij de eerste acht op een
zogenaamde WMM-marathon volstaat, mits een tijd wordt gelopen van onder de 2.30.00 uur, duidt
daarop. Overigens heeft Boonstra ook aan deze kwalificatie-eis niet, zij het net niet, voldaan.
4.16. Hetgeen hiervoor is overwogen leidt tot de conclusie dat er geen sprake is van een onzorgvuldig
tot stand gekomen Olympische limiet voor de marathon en dat er niet in strijd is gehandeld met de
statuten en reglementen van NOC*NSF. Van een vernietigbaar besluit (kwalificatiebeslissing van 24
april 2012) in de zin van artikel 2:15 lid 1 BW is dus evenmin sprake.
4.17. Boonstra stelt in de tweede plaats dat het besluit van NOC*NSF om haar niet uit te zenden naar
de Olympische Spelen in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. De uitspraken van Hendriks (zie
2.13), “limiet is limiet”, “limieten zijn niet vloeibaar” en “de menselijke maat” moeten in het geval van
de marathon op waarde worden beoordeeld. Uit niets blijkt dat de prestatie van Boonstra door
NOC*NSF langs de lat van de menselijke maat is gelegd, terwijl zij - aldus Boonstra - gelet op de
uitspraken van Henriks erop mocht vertrouwen dat dit zou gebeuren. Boonstra stelt verder dat er in
vergelijking met andere sportdisciplines maar zeer beperkte mogelijkheden zijn om een limietpoging te

doen. Daarnaast spelen weersomstandigheden een significante rol bij die zeer beperkte
limietpogingen. Deze omstandigheden rechtvaardigen een meer flexibele houding bij de beoordeling
van de limiet, te meer nu Boonstra de limiet met slechts acht seconden heeft overschreden. Een
andere omstandigheid die NOC*NSF volgens Boonstra niet heeft meegenomen is de bijzondere
progressie die zij heeft laten zien. Haar ontwikkelingscurve maakt het alleen maar aannemelijker dat
zij ook in Londen nog sneller zal lopen, in ieder geval acht seconden sneller. De kans dat Boonstra in
de top 8 op de Olympische Spelen zal eindigen, is niet ondenkbeeldig. Bij de beoordeling van een
redelijke kans op een top 8 notering meet NOC*NSF volgens Boonstra bovendien met twee maten. Zo
wordt tennisser Robin Haase naar de Olympische Spelen uitgezonden, terwijl hij onder normale
omstandigheden geen redelijke kans maakt op een top 8 notering. Ook verwijst Boonstra naar
zwemmer Dion Dreesens, die, ondanks het feit dat hij de limiet niet heeft gehaald, toch naar de
Olympische Spelen mag.

4.18. De voorzieningenrechter overweegt het volgende.
Voorop wordt gesteld dat ingevolge artikel 4.2 van de Algemene Uitgangspunten van de ‘Normen en
limieten Olympische Spelen Londen 2012’ NOC*NSF zich heeft verplicht bij de uitvoering van zowel de
‘Algemene Uitgangspunten’ voor kwalificatie als het Reglement Normen en Limieten steeds
zorgvuldigheid en redelijkheid te betrachten.

4.19. Met inachtneming van deze bepaling kan in de eerste plaats niet worden gezegd dat NOC*NSF
als gevolg van de door Hendriks gedane uitspraken tijdens het interview op 15 april 2012
onvoldoende zorgvuldigheid heeft betracht bij de beoordeling van de prestatie van Boonstra. Als
uitgangspunt heeft Hendriks tijdens het interview immers verschillende malen herhaald en benadrukt
dat de met elkaar afgesproken lijn hard is. Dat was de kern van het betoog van Hendriks, hetgeen hij
daarna ook per brief aan Boonstra nogmaals tot uiting heeft gebracht (zie 2.19).
4.20. Dat weersomstandigheden een significante rol (kunnen) spelen bij een marathon lijdt geen
twijfel, maar laat onverlet dat Boonstra uiteindelijk zelf bepaalt welke marathon(s) zij loopt. Wat daar
verder ook van zij, bij het tot stand komen van de Olympische limiet voor de marathon zijn eventuele
weersomstandigheden betrokken (zie 2.18).
4.21. Het enkele feit dat Boonstra als marathonloopster, in tegenstelling tot atleten van andere
disciplines, slechts enkele mogelijkheden heeft gehad om de Olympische limiet te lopen, kan ook niet
leiden tot het oordeel dat NOC*NSF onredelijk jegens Boonstra heeft gehandeld, nu dit een vooraf
bekend gegeven betreft.
4.22. NOC*NSF stelt dat de prestatie van Boonstra volgens de geldende procedure binnen NOC*NSF
is beoordeeld en besproken met de direct betrokkenen uit de technische staf van NOC*NSF en dat het
topsportmanagement, bestaande uit de technisch directeur/Chef de Mission en de manager Topsport,
vervolgens tot het oordeel is gekomen dat niet van bijzondere omstandigheden is gebleken op grond
waarvan van de vastgestelde kwalificatieprocedure dient te worden afgeweken. Het moet er dan ook
voor worden gehouden dat de progressie die Boonstra heeft geboekt wel door NOC*NSF is
meegewogen, maar door haar klaarblijkelijk niet als een bijzondere omstandigheid is aangemerkt.
4.23. De stelling van Boonstra dat de kans dat zij op de Olympische Spelen in de top 8 zal eindigen
niet ondenkbeeldig is, gaat uit van een verkeerde maatstaf. Het gaat erom of Boonstra een redelijke
kans heeft om op de Olympische Spelen bij de beste acht op de marathon te eindigen.
4.24. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, heeft Boonstra onvoldoende concrete feiten en
omstandigheden gesteld waaruit volgt dat NOC*NSF bij de beoordeling van een redelijke kans op een
top 8 notering met twee maten meet. In het voorbeeld van Robin Haase geldt bovendien dat
NOC*NSF onbetwist heeft gesteld dat de vastgestelde limiet voor het heren enkelspel (een plaats bij
de eerste 59 van de ITF-wereldranglijst) in overleg met de atletencommissie van de tennisbond tot

stand is gekomen. Voor wat betreft Dion Dreesens geldt dat hoewel hij de Olympische limiet op de 200
meter vrije slag heeft gemist op 0,19 seconden, hij toch door NOC*NSF voor de Olympische Spelen is
aangewezen, omdat hij is geselecteerd als lid van de 4 x 100 meter wisselslag estafette. Om die
reden mag hij op de Olympische Spelen ook uitkomen op de 200 meter vrije slag. Deze zaak is dus
niet te vergelijken met de onderhavige zaak.
4.25. Verder is gesteld noch gebleken dat Boonstra na de negatieve kwalificatiebeslissing van 24 april
2012 van NOC*NSF de Atletiekunie heeft aangespoord bezwaar aan te tekenen/beroep in te stellen
tegen deze beslissing, omdat de Atletiekunie zich daarmee niet kan verenigen (zie artikel 5.1 van de
Algemene Uitgangspunten van de ‘Normen en limieten Olympische Spelen Londen 2012’ van
NOC*NSF).
4.26. Ten slotte staat vast dat Boonstra vóór het mislopen van de Olympische limiet op acht seconden
nooit haar bezwaren heeft geuit tegen die limiet, dan wel navraag heeft gedaan naar de
totstandkoming van die limiet. Volgens Boonstra heeft zij wel met Verlooy gesproken over de
Olympische limiet op de 3000 meter steeplechase in de tijd dat zij nog niet de overstap had gemaakt
naar de marathon. Zij zou door de Atletiekunie worden uitgenodigd voor een gesprek, maar dat is
nooit gebeurd. Boonstra stelt dat als zij als Nederlands recordhoudster op de 3000 meter
steeplechase al niet wordt gehoord door de Atletiekunie, zij als beginnend marathonloopster helemaal
niet wordt gehoord. Wat hiervan verder ook zij, naar het oordeel van de voorzieningenrechter zijn dit
omstandigheden die niet aan NOC*NSF kunnen worden tegengeworpen.
4.27. Hetgeen hiervoor is overwogen leidt in onderling verband en samenhang bezien tot de conclusie
dat het besluit van NOC*NSF om Boonstra niet uit te zenden naar de Olympische Spelen niet in strijd
is met de redelijkheid en billijkheid.

4.28. De slotsom is dan ook dat de vorderingen van Boonstra moeten worden afgewezen. Boonstra
zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de
zijde van NOC*NSF worden begroot op:
- griffierecht € 575,00
- salaris advocaat € 816,00
Totaal € 1.391,00

5. De beslissing
De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,
5.2. veroordeelt Boonstra in de proceskosten, aan de zijde van NOC*NSF tot op heden begroot op €
1.391,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. D.A. van Steenbeek en in het openbaar uitgesproken op 26 juni 2012
in tegenwoordigheid van de griffier mr. M. van Gameren, terwijl de overwegingen waarop de beslissing
stoelt afzonderlijk zijn vastgelegd op 29 juni 2012.
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Uitspraak

vonnis
RECHTBANK DEN HAAG
Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/ 447680 HA ZA 13-836

Vonnis van 18 juni 2014 (bij vervroeging)

in de zaak van:

de vereniging KEMPENSE DARTS ORGANISATIE,
gevestigd te Eindhoven,
eiseres,
advocaat: mr. H.F.A. Leenders te Eindhoven,

tegen

de vereniging NEDERLANDSE DARTS BOND,
gevestigd te Rijswijk,
gedaagde,
advocaat: mr. J.H. Pelle te Den Haag.

Partijen zullen hierna de KDO en de NDB genoemd worden.

1 De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 18 juli 2013;
- de conclusie van antwoord van 16 oktober 2013;
- het proces-verbaal van comparitie van 4 juni 2014.
1.2. Ten slotte is een datum voor vonnis bepaald.

2 De feiten
2.1. De KDO is een vereniging die zich ten doel stelt de beoefening van en belangstelling voor de
dartsport in de Nederlandse Kempen te bevorderen. De KDO is als vereniging lid van de NDB.
2.2. De NDB is een overkoepelende landelijke dartsvereniging. Momenteel zijn 25 regionale
lidorganisaties zoals de KDO bij de NDB aangesloten met een gezamenlijk ledental van ongeveer
33.000. De NDB organiseert onder meer landelijke wedstrijden en competities, in ruil waarvoor wij
zij van de individuele leden van de lidorganisaties een bijdrage van € 10,00 per jaar vraagt.
2.3. Artikel 10 lid 2 van de statuten van de KDO bepaalt dat zij die lid worden van de KDO tevens lid
dienen te worden van de NDB. Wanneer een aspirant-lid zich aanmeldt bij de KDO, meldt hij zich
tevens aan bij de NDB. Pas nadat de NDB de persoon in kwestie als lid heeft toegelaten kan de
KDO de persoon als lid toelaten.
2.4. Op 17 oktober 2011 heeft een Algemene Ledenvergadering (ALV) van de KDO plaatsgevonden,
waarbij een afscheiding van (leden van) de KDO aan de orde is geweest. In die ALV hebben 1.100
van de 1.700 KDO-leden besloten hun lidmaatschap niet meer te zullen voortzetten en zich te
zullen aansluiten bij een nieuw op te richten vereniging, meer gericht op de amateursport, de
Darts Organisatie Eindhoven (de D.O.E.). De KDO bleef voortbestaan met 575 leden.
2.5. Bij brief van 28 augustus 2012 schrijft de secretaris van het bestuur van de KDO aan het bestuur
van de NDB:
"De KDO heeft afscheid genomen van iets meer dan duizend leden.
Deze leden zijn lid geworden van een nieuwe dart vereniging.
Van de nieuwe vereniging Darts Organisatie Eindhoven (afgekort D.O.E.) zijn de statuten op 8 juni jl.
gedeponeerd bij Notaris Broekmans in Eindhoven, welke ook de inschrijving heeft geregeld bij de kamer
van koophandel."

2.6. Bij brief van 1 oktober 2012 reageert de voorzitter van de NDB als volgt:
" Inleiding
In uw brief van 28 augustus schrijft u dat de amateurleden van de KDO tijdens de algemene
ledenvergadering van 17 oktober 2011 hebben besloten zich af te splitsen van de NDB en een nieuwe
vereniging (Darts Organisatie Eindhoven) hebben opgericht. Naast het feit dat de NDB teleurgesteld is
dat de KDO heeft besloten een dergelijk onderscheid te gaan maken, is de NDB van mening dat het
besluit in strijd met de statuten van zowel de KDO als de NDB is genomen.
Omdat de NDB van mening is dat het besluit van de KDO schade zal toebrengen aan de dartssport is
besloten het lidmaatschap van de KDO met ingang van 1 januari 2013 op te zeggen. Het NDB bestuur
biedt de KDO echter wel de kans dit te voorkomen door voor 1 januari 2013 het besluit tot afsplitsing te
herzien."
2.7. In de brief van 18 maart 2013 van het bestuur van de NDB aan het bestuur van de
KDO is vermeld dat het bestuur van de NDB heeft besloten om de KDO te royeren als de
KDO een deel van haar achterban geen lid meer laat zijn van de NDB en zodoende
onderscheid maakt tussen darters. In deze brief staat, voor zover hier van belang:
"Vervolgens hebben de NDB en KDO zoals toegezegd tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering van
de NDB, gezamenlijk besloten er alles aan te doen om de leden van de DOE terug te brengen naar de
NDB. Dit is de reden geweest om de effectuering van haar besluit (royement) op te schorten tot 1 juli
2013. Hierbij is op verschillende momenten duidelijk gemaakt dat als de DOE leden zich niet aansluiten
bij de KDO/NDB dat dan alsnog het besluit uitgevoerd zal worden per 1 juli 2013”
2.8. Bij brief van 7 mei 2013 meldt het bestuur van de NDB het volgende aan het bestuur van de KDO:
“Wij hebben uw brief van 27 april 2013 in goede orde ontvangen. In deze brief bevestigt u dat de DOE,
door het besluit van de BALV [Bijzondere Algemene Ledenvergadering – Rb.] geen lid is, of zal worden
van de KDO en daarmee ook van de NDB.
Dit betekent dat wij helaas gedwongen zijn ons besluit d.d. 1 oktober 2012 (zie bijlage 1) te
effectueren en het lidmaatschap van de KDO per direct op te zeggen. Dit vloeit tevens voort uit de
gemaakte onderlinge afspraken tijdens de bijeenkomst tussen de NDB en KDO/DOE op 25 oktober 2012
en de Algemene Ledenvergadering van de NDB op 17 november 2012.
Directe gevolgen (ter informatie)
Omdat de KDO vanaf vandaag geen lid meer is van de NDB betekent dit onder andere:
- De KDO wordt niet meer uitgenodigd voor de ALV van de NDB en verliest zodoende haar stemrecht.
Dit is per direct van toepassing, (..)
- De teams van de KDO worden per direct niet meer uitgenodigd voor de divisie- en
bekerkampioenschappen (finaledagen) van de NDB in juni.
- De spelers van de KDO die momenteel opgenomen zijn in de NDB Ranking verliezen hun punten als
ze zich vanaf seizoen 2013-2014 niet hij een aangesloten 1idorganisatie hebben ingeschreven.
Ditzelfde geldt voor internationale BDO en WDF rankingpunten aangezien spelers lid moeten zijn van
een nationale erkende organisatie.
- De KDO verliest direct het recht op deelname aan de Champions League of Darts.
- De KDO verliest per direct het recht op deelname aan alle andere competities en toernooien van de
NDB waarvoor lidmaatschap vereist is, zoals de Landelijke Competitie en Superleague Nederland.
2.9. Artikel 5 lid 1 van de statuten van de NDB luidt als volgt:
"Artikel 5 – Algemene rechten en verplichtingen
1. Leden van de NDB zijn verplicht:

a. de statuten, reglementen en besluiten van de organen van de NDB na te leven;
b. de belangen van de NDB en/of de dartssport in het algemeen niet te schaden;"
2.10. Op 13 juni 2013 heeft de Voorzieningenrechter in de Rechtbank Den Haag in de zaak met
rolnummer C/09/443397/ KG ZA 13-569 op vordering van de KDO bij vonnis de besluiten van de
NDB van 1 oktober 2012 en 7 mei 2013 geschorst hangende de uitkomst van de onderhavige
procedure.

3 Het geschil
3.1. De KDO vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, (i) het besluit van de NDB
van 7 mei 2013 zal vernietigen, (ii) voor recht zal verklaren dat het besluit van de NDB van 7 mei
2013 nietig is, en (iii) het besluit van de NDB van 1 oktober 2012, voor zover dit haar rechtskracht
niet zou hebben verloren c.q. voor zover nog in stand, te vernietigen. Ook vordert de KDO
veroordeling van de NDB in de proceskosten inclusief nakosten, te vermeerderen met wettelijke
rente.
3.2. De KDO legt aan haar vordering tot vernietiging ten grondslag dat genoemde besluiten genomen
zijn in strijd met de statuten van de NDB (artikel 2:15 lid 1 onder a BW) en in strijd met de
redelijkheid en billijkheid die artikel 2:8 BW vereist voor het gedrag tussen rechtspersonen en
degenen die krachtens wet en statuten bij de organisatie zijn betrokken (artikel 2:15 lid 1 onder b
BW). Op grond van strijdigheid met de wet en/of de statuten vordert zij een verklaring voor recht
dat het besluit van 7 mei 2013 nietig is (artikel 2:14 lid 1 BW). De strijdigheid met statutaire
voorschriften van de NDB onderbouwt de KDO met het betoog dat de brief van de DNB van 7 mei
2013 een royement inhoudt, terwijl de door de statuten van de NDB vereiste procedure voor een
royement, behandeling door een tuchtcommissie, niet zou zijn doorlopen.
3.3. De NDB voert verweer.

4 De beoordeling
4.1. Partijen verschillen allereerst van mening over de vragen (i) of de besluiten van 1 oktober 2012
en 7 mei 2013 van de NDB zijn te kwalificeren als een royement, dan wel als een opzegging, en (ii)
welke van deze besluiten, dan wel beide, aan de beëindiging van het lidmaatschap van de KDO
ten grondslag lig(t)(gen).
4.2. De rechtbank leidt uit de gedingstukken en hetgeen namens de NDB ter zitting is gesteld af dat
de brieven van de NDB van 1 oktober 2012 en 7 mei 2013 zijn bedoeld als opzegging van het
lidmaatschap van de KDO. Het feit dat de besluiten zijn genomen door het bestuur van de NDB
wijst daar reeds op; volgens de statuten van de NDB is het bestuur het orgaan dat opzegt terwijl
alleen een tuchtcommissie of de beroepscommissie bevoegd is een lid te royeren. Ook de gronden
die de NDB in haar besluiten aanvoert (handelen in strijd met de statuten en schade toebrengen
aan de dartssport) wijzen, gezien de tekst van het artikel over opzegging in de statuten (artikel 8
lid 6) eerder op een opzegging dan op een royement. Ten slotte noemt de NDB in haar brief van 7
mei 2013 het besluit ook een "opzegging per direct", welke wijze van opzegging op grond van
artikel 8 lid 7 van de statuten mogelijk is. Het feit dat de NDB ook wel de term royement gebruikt,
onder meer tijdens de ALV van 25 oktober 2012 en in de onderwerpregel van de brief van 7 mei
2013 leidt niet tot een ander oordeel.
4.3. Ter zitting heeft de NDB geen duidelijk antwoord gegeven op de vraag welke van de besluiten
aan de opzegging ten grondslag lig(t)(gen). De rechtbank zal er daarom vanuit gaan dat beide
besluiten aan de opzegging ten grondslag liggen. Partijen zijn het er overigens over eens dat de

gronden die de NDB voor opzegging aanvoert in beide gevallen dezelfde zijn, te weten (i) het
handelen van de KDO in strijd met de statuten van de NDB (artikel 5 lid 1 sub a statuten), (ii) het
handelen van de KDO in strijd met haar eigen statuten, en (iii) het schaden van de belangen van
de NDB en de dartssport in het algemeen (artikel 5 lid 1 sub b statuten). Ter zitting heeft de NDB
aangegeven niet langer het standpunt te handhaven dat de besluiten rusten op grond (ii). Bij
beide besluiten is het materiële geschilpunt dan ook of het bestuur van de NDB, onder afweging
van alle betrokken belangen, in de gegeven situatie, op de door haar aangevoerde gronden in
redelijkheid en naar billijkheid heeft kunnen komen tot opzegging van het lidmaatschap van de
KDO.
4.4. De juridische grondslagen die de NDB voor haar besluiten aanvoert, als hiervoor in r.o. 4.3.
weergegeven, worden in de brieven van 1 oktober 2012 en 7 mei 2013 als volgt feitelijk
onderbouwd. Het besluit van de KDO om 1.100 leden af te splitsen in een nieuwe vereniging (de
‘amateurvereniging’ D.O.E.) heeft tot gevolg dat deze 1.100 leden niet meer mogen deelnemen
aan landelijke toernooien en geen rankingpunten meer kunnen verzamelen voor het internationale
circuit. Dit geldt tevens voor de 575 overblijvende leden van de KDO. De doorgroei van deze
spelers wordt daarmee belemmerd en dit schaadt de dartssport. De KDO heeft door de oprichting
van de D.O.E. een onderscheid gemaakt tussen amateurs en professionals. Deze scheiding is door
het bestuur van de KDO actief in stand gehouden, ondanks haar toezegging dat zij er alles aan
zou doen de leden van de D.O.E. te laten terugkeren naar de KDO. Dat komt in strijd met de
doelstelling van de NDB om de sport ‘in de breedte’ te bevorderen. Daarnaast heeft de NDB door
genoemde afsplitsing opeens 1.100 minder leden en ontvangt daarmee € 11.000,- minder aan
lidmaatschapscontributie waardoor een begrotingstekort ontstaat. Daardoor worden de belangen
van de NDB geschaad. Als andere lidorganisaties dit voorbeeld zouden volgen, zou het totale
ledenbestand met 20.000 kunnen inkrimpen.
4.5 In de stukken en ter zitting heeft de NDB hier nog aan toegevoegd dat de KDO de regie heeft
gehad in de afsplitsing in de vorm van de D.O.E. getuige het feit dat de KDO indertijd een
werkgroep heeft opgericht om tegemoet te komen aan de bezwaren van haar leden tegen het
‘NDB-tientje’, en dat de personen in het KDO-bestuur dezelfde zijn als in het D.O.E.-bestuur.
Daarnaast zou de KDO in de afgelopen jaren ook (leden van) andere lidorganisaties hebben
getracht te bewegen tot afsplitsing, daarmee de belangen van de dartssport en de NDB schadend.
4.6. Naar het oordeel van de rechtbank ketsen alle verwijten die de NDB in haar brieven aan haar
besluit(en) ten grondslag heeft gelegd reeds af op het feit dat de 1.100 vertrokken KDO/NDBleden zelf hebben beslist hun lidmaatschap van de KDO en de NDB op te zeggen, zoals de KDO
terecht heeft aangevoerd. Het betreft hier geen besluit van de KDO; deze heeft het niet in haar
macht dat leden blijven of vertrekken. De NDB heeft ook onvoldoende argumenten aangevoerd om
tot het oordeel te kunnen komen dat de beslissing van de 1.100 leden om hun lidmaatschap op te
zeggen zou moeten worden toegerekend aan de KDO, of dat op de KDO een verplichting zou
rusten de leden hun lidmaatschap te laten voortzetten.
4.7. Bovendien blijkt nergens uit dat de KDO een actieve rol heeft gespeeld bij het in stand laten van
de splitsing tussen amateur en professional, zoals de NDB heeft betoogd. KDO heeft betwist dat
een dergelijk onderscheid überhaupt is gemaakt, waartoe zij onweersproken heeft aangevoerd
dat de 1.100 vertrekkende leden hoofdzakelijk amateurspelers zijn omdat die spelers nu eenmaal
de hoofdmoot vormen van haar ledenbestand. Het enkele feit dat de afsplitsing haar beslag heeft
gevonden tijdens een ledenvergadering van de KDO, waarbij de vertrekkende leden hebben
besloten een nieuwe vereniging op te richten, is onvoldoende om aan te nemen dat de KDO in een
en ander actief de hand heeft gehad. Overigens is van enige concrete schade aan de dartssport
en de NDB niet gebleken. De gestelde schade is door de KDO betwist, waarbij zij heeft opgemerkt
dat diverse vertrokken leden toch weer zijn teruggekeerd naar de KDO en dat de NDB momenteel
geen begrotingstekort heeft, wat door de NDB niet is weersproken.
4.8. De verwijten dat de KDO (leden van) andere lidorganisaties zou hebben ‘geronseld’ om het

lidmaatschap van de NDB op te zeggen, en dat het bestaan van een werkgroep van de KDO en de
personele unie van KDO- en D.O.E.-bestuur aanwijzingen zouden zijn voor de regie die het KDObestuur over de afsplitsing heeft gehad, zijn, zoals de KDO terecht heeft opgemerkt, niet terug te
vinden in de brieven van 1 oktober 2012 en 7 mei 2013 en hebben dus niet aan de besluiten van
de NDB ten grondslag kunnen liggen. Om die reden kan een oordeel over deze (aanvullende)
verwijten achterwege blijven. Overigens zijn ook deze stellingen, die gemotiveerd door de KDO
zijn betwist, niet nader onderbouwd.
4.9. Uit het voorgaande volgt dat de verwijten van de NDB aan de KDO ongegrond zijn. Dat leidt ertoe
dat een geldige grondslag ontbreekt aan de besluiten van de NDB om het lidmaatschap van de
KDO op te zeggen.
4.10. Door de besluiten van de NDB worden de belangen van de KDO ernstig geschaad. Zoals onder
het kopje "gevolgen (ter informatie)" in de brief van 7 mei 2013 is toegelicht, verliest de KDO
stemrecht in de ALV van de NDB en mag zij niet meer deelnemen aan de 'Champions League of
Darts'. In die brief wordt ook uitgelegd dat als gevolg van de opzegging van het lidmaatschap van
de KDO de 575 overgebleven KDO-leden ook niet langer lid zijn van de NDB, en daarom niet langer
welkom zijn op de divisie- en bekerkampioenschappen en bovendien hun 'rankingpunten' dreigen
te verliezen. Ook al vloeit, zoals de KDO terecht heeft opgemerkt, uit artikel 8 lid 2 van de statuten
van de NDB niet zonder meer voort dat door de opzegging door de NDB van het lidmaatschap van
de KDO automatisch ook het lidmaatschap van de individuele leden van de KDO beëindigt, zonder
twijfel is dat ook de belangen van deze KDO-leden ernstig worden geschaad door de besluiten
van de NDB. In het licht van de onevenredigheid van de betrokken belangen is de rechtbank van
oordeel dat de NDB in redelijkheid (en naar billijkheid) niet tot haar besluiten heeft kunnen komen.
Derhalve zijn deze besluiten vernietigbaar wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid. De
vordering van de KDO zal dus (deels) worden toegewezen. De vordering die strekt tot de
verklaring voor recht dat het besluit van 7 mei 2012 nietig is, zal daarom onbesproken blijven.
4.11. De NDB zal als de in hoofdzaak in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de
proceskosten, aan de zijde van de KDO begroot op € 1.488,- waarvan € 589,00 griffierecht, €
768,00 aan salaris advocaat, en € 131,00 aan nakosten, dit alles te vermeerderen met € 68,00
voor zover de NDB niet binnen 14 dagen voldoet aan de proceskostenveroordeling.

5 De beslissing

De rechtbank:

5.1. vernietigt de besluiten van de NDB van 1 oktober 2012 en 7 mei 2013;
5.2. veroordeelt de NDB in de kosten van de procedure begroot op € 1.488,-, te vermeerderen met €
68,00 indien de NDB niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan de proceskostenveroordeling
voldoet, te vermeerderen met de wettelijke rente over € 131,00 vanaf de vijftiende dag na
aanschrijving, en de wettelijke rente over € 68,00 vanaf de vijftiende dag na betekening, alles
telkens tot de dag der algehele voldoening;
5.3. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;
5.4. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. P. Burgers en in het openbaar uitgesproken op 18 juni 2014.
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Vonnis in kort geding van 21 juli 2015

in de zaak van

[eiser]

wonende te Dordrecht,
eiser,
advocaat mr. R.H.B. Wortel te ‘s-Hertogenbosch,

tegen

de vereniging
KONINKLIJKE NEDERLANDSE ATLETIEK UNIE,
gevestigd te Arnhem,
gedaagde,
advocaat mr. M.I. van Dijk te Utrecht.

Partijen zullen hierna [eiser] en de Atletiekunie genoemd worden.

1 De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
-

de
de
de
de
de
de

dagvaarding met producties
brief van de Atletiekunie van 3 juli 2015 met producties
e-mails van [eiser] van 6 juli 2015 met producties
mondelinge behandeling
pleitnota van [eiser]
pleitnota van de Atletiekunie.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten
2.1. [eiser] is een atleet die zich op toelegt op het polsstokhoogspringen. Hij wil zich op dat onderdeel
kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. [eiser] is lid van de Atletiekunie
en als zodanig gebonden aan de statuten en reglementen van de Atletiekunie.
2.2. In de artikelen 6, 7, 8 en 9 van de statuten staat, voor zover van belang:
Artikel 6
1. Leden van de Atletiekunie zijn verplicht:
a. de statuten en reglementen van de Atletiekunie, de besluiten van één van haar organen, alsmede de
van toepassing zijnde bepalingen van zowel de International Association of Athletics Federations,
European Athletics, de World Masters Athletics, de European Veterans Athletics Association, het
International Paralympic Committee en het NOC*NSF, als die van de Atletiekunie na te leven;
b. De statuten en reglementen van de stichting Instituut Sportrechtspraak, waaronder de geldende
(tucht)reglementen, onder meer met betrekking tot (…) doping, na te leven, alsmede met betrekking tot
doping door de IAAF van toepassing verklaarde sportspecifieke bepalingen;
(…)

Artikel 7
1. De in dit artikel bedoelde rechtspraak en geschillenbeslechting is op alle leden van de Atletiekunie van
toepassing.
2. Op een overtreding van de statuten, reglementen en/of besluiten is de tuchtrechtspraak van de
Atletiekunie van toepassing. Deze tuchtrechtspraak geschiedt door de tuchtcommissie en de commissie
van beroep van de stichting Instituut Sportrechtspraak, welke stichting hierna nader wordt aangeduid
als Instituut Sportrechtspraak.
(…)
Artikel 8
1. Ten behoeve van de door het Instituut Sportrechtspraak in de Atletiekunie uit te oefenen rechtspraak
sluit de Atletiekunie met het Instituut Sportrechtspraak een daartoe strekkende overeenkomst in de zin
van artikel 46 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, krachtens welke overeenkomst het uitoefenen
van de overeengekomen rechtspraak in de Atletiekunie wordt opgedragen aan het Instituut
Sportrechtspraak.
(…)
Artikel 9
1. Op de tuchtrechtspraak van de Atletiekunie zijn de geldende tuchtreglementen van het Instituut
Sportrechtspraak van toepassing. Op de leden is tevens van toepassing het Dopingreglement, de
daarvan deel uitmakende dopinglijsten en de door de IAAF van toepassing verklaarde sportspecifieke
dopingbepalingen. Wanneer het Dopingreglement (…) wordt overtreden, geschiedt de tuchtrechtspraak
met inachtneming van (….) het geldende (…) Tuchtreglement Dopingzaken en van het Dopingreglement.
2. De tuchtrechtspraak in de Atletiekunie geschiedt met uitsluiting van andere organen door de
tuchtcommissie en commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak. Met ‘tuchtcommissie’ en
de ‘commissie van beroep’ worden in de statuten en reglementen van de Atletiekunie de
tuchtcommissie en de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak bedoeld (…).
3. Met inachtneming van het bepaalde in het Dopingreglement is het bestuur bevoegd naar aanleiding
van een overtreding van het Dopingreglement een ordemaatregel te nemen, welke ordemaatregel een
beleidsmaatregel is en geen straf (…).
4. Voor de duur van de in lid 1 (kennelijk van artikel 8; de voorzieningenrechter) bedoelde
overeenkomst zijn de tuchtcommissie en de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak
een orgaan van de Atletiekunie. De tuchtcommissie en de commissie van beroep spreken recht in naam
van de Atletiekunie en hun uitspraken gelden als uitspraken van de Atletiekunie.
(….)
8. Een uitspraak van de tuchtcommissie en van de commissie van beroep is bindend, zowel voor het
betrokken lid, de andere leden van de Atletiekunie als voor de Atletiekunie zelf (…).
11. Indien de reglementering van de IAAF daarin voorziet, kunnen de leden van de Atletiekunie die door
de commissie van beroep (…) tuchtrechtelijk zijn bestraft daarvan in beroep gaan bij de Court of
Arbitration (CAS) te Lausanne (…)”.
2.3. In de artikelen 3, 11, 12, 13 en 39 van het hiervoor bedoelde Dopingreglement, vastgesteld door
het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak, staat, voor zover van belang:
Artikel 3 - Aanwezigheid van een verboden stof en/of verboden methode
1. De aanwezigheid van een verboden stof en/of een verboden methode, een afbraakproduct daarvan
en/of een marker in een monster van een lid vormt een overtreding van dit reglement.
2. Met uitzondering van die stof waarvoor een specifieke grenswaarde geldt op basis van de dopinglijst
en/of de International Standard for Laboratories, is bij elke aanwezigheid van een verboden stof, een
verboden methode, een afbraakproduct daarvan en/of een marker in een monster van een lid sprake
van een overtreding van dit reglement.
3. De dopinglijst of een andere International Standard kan speciale criteria bevatten voor het beoordelen

van (de aanwezigheid van en/of de aangetroffen hoeveelheid van) een verboden stof die ook door het
lichaam zelf kan worden geproduceerd.
4. Van de aanwezigheid in de zin van 1 t/m 3 is sprake bij:
a. een positieve uitslag na analyse van het A-monster waarbij de betrokkene heeft afgezien van het
(laten) analyseren van het B-monster, en/of
b. een positieve uitslag waarbij de analyse van het B-monster het resultaat van de analyse van het Amonster heeft bevestigd.
(…)
7. Het is de persoonlijke plicht van elk lid er voor te zorgen dat geen verboden stof, verboden methode,
afbraakproduct daarvan en/of marker in zijn lichaam binnenkomt. Een lid is verantwoordelijk voor elke
verboden stof, verboden methode, afbraakproduct daarvan en/of marker die wordt aangetroffen in zijn
monsters. Om die reden hoeft geen opzet, schuld, nalatigheid van of bewust gebruik zijdens het lid te
worden aangetoond om een overtreding van dit artikel te kunnen vaststellen.
(…)
Artikel 11 - bewijslast
1. Op het bondsbestuur rust de bewijslast dat een overtreding van dit reglement heeft plaatsgevonden.
Het bewijs van de overtreding van dit reglement zal zijn geleverd, indien het bondsbestuur deze
overtreding genoegzaam aannemelijk heeft gemaakt aan de tuchtcommissie, de commissie van beroep
of het CAS, waarbij rekening gehouden wordt met de ernst van de geuite beschuldiging. Deze bewijslast
houdt in alle zaken meer in dan alleen een afweging van waarschijnlijkheid, maar minder dan een
onomstotelijk vaststaand bewijs.
2. Door de betrokkene die wordt beschuldigd van het overtreden van dit reglement aangedragen bewijs
wordt gewogen op basis van een afweging van waarschijnlijkheid.
(…)
5. Voor de vaststelling dat sprake is van een overtreding van dit reglement kan één bewijsmiddel
volstaan, mits dit bewijsmiddel voldoet aan de in dit reglement omtrent bewijs gestelde voorwaarden.
(…)
Artikel 12 - Methoden voor het vaststellen van feiten en aannamen
“1. Feiten die verband houden met overtredingen van dit reglement kunnen worden bewezen met elk
betrouwbaar middel, waaronder in ieder geval een (enkele) bekentenis, een verklaring van een
dopingcontroleofficial en het vergelijken en koppelen van (gegevens verkregen uit) DNA-materiaal. De
beoordeling van de betrouwbaarheid van de bewijsmiddelen geschiedt door de tuchtcommissie, de
commissie van beroep en het CAS.
2. De door WADA (World Anti-Doping Agency; de voorzieningenrechter) geaccrediteerde laboratoria en/of
op andere wijze door WADA goedgekeurde analyse-instituten worden verondersteld de analyse van
monsters en de bewaarprocedures te hebben uitgevoerd in overeenstemming met de International
Standard for Laboratories. De betrokkene kan deze veronderstelling weerleggen door aan te tonen dat
(a) een afwijking van deze International Standard heeft plaatsgevonden, die (b) redelijkerwijs het
belastende analyseresultaat of de feitelijke basis voor de overtreding van dit reglement kan hebben
veroorzaakt.
3. Als de betrokkene de in het vorige lid bedoelde veronderstelling weerlegt, door aan te tonen dat op de
in dat lid bedoelde wijze van de International Standard for Laboratories is afgeweken, dient het
bondsbestuur aan te tonen dat deze afwijking niet heeft geleid tot het belastende analyseresultaat.
4. Afwijkingen van dit reglement en/of enige International Standard, die niet aantoonbaar hebben geleid
tot het belastende analyseresultaat of de andere (vermoedelijke) overtredingen van dit reglement,
maken de controleresultaten niet ongeldig. Indien de betrokkene aantoont dat zodanig van de
International Standards en/of dit reglement is afgeweken, dat redelijkerwijs mag worden aangenomen
dat deze afwijkingen het belastende analyseresultaat of de feitelijke basis voor de overtreding van dit
reglement hebben veroorzaakt, dient het bondsbestuur aan te tonen dat deze afwijkingen niet het
belastende analyseresultaat of de feitelijke basis voor de overtreding van dit reglement heeft/hebben

veroorzaakt.
5. Wanneer in een dopingzaak geen sprake is van een afwijking van enige International Standard, dan
wel als enige afwijking niet het belastende analyseresultaat of de feitelijke basis voor de overtreding van
dit reglement heeft veroorzaakt, vormt de positieve uitslag betrouwbaar en onomstotelijk bewijs dat
sprake is van een overtreding van dit reglement.
6. (…)
(…)
Artikel 39 - Uitsluiting
1. De periode van uitsluiting die wordt opgelegd voor een overtreding van artikel 3, artikel 4 of artikel 8
bedraagt bij een eerste overtreding een periode van twee jaar, tenzij (…)”
2.4. Op 31 mei 2014 heeft [eiser] meegedaan aan een wedstrijd polsstokhoogspringen in Soest
(Duitsland). [eiser] is die dag ingeloot en aangewezen voor de op die datum door een Doping
Control Officer (hierna DCO te noemen) in opdracht van het Deutscher Leichtathletik-Verband uit te
voeren dopingcontrole.
2.5. In het dopingcontrolestation (de kleedruimte) bij het sportcomplex waar de wedstrijd werd
gehouden heeft [eiser] die dag in een daarvoor bestemde container (opvangbeker) urine
geproduceerd, die vervolgens is verdeeld over twee monsters (A en B), die verzegeld naar het
WADA-geaccrediteerde laboratorium “Institute of Biochemstry German Sport University Cologne”.
Dit laboratorium heeft de urinemonsters van [eiser] geanalyseerd. De rapporten daarvan bevinden
zich bij de stukken.
2.6. Op 14 juli 2014 kreeg [eiser] telefonisch bericht van de Atletiekunie dat de dopingtest van 31 mei
2014 positief was. Diezelfde avond hebben [naam] en [naam 1], technisch directeur respectievelijk
algemeen directeur van de Atletiekunie, [eiser] thuis bezocht en meegedeeld dat aan hem de
ordemaatregel van schorsing zal worden opgelegd. Bij brief van 17 juli 2014 heeft de Atletiekunie
aan [eiser] geschreven dat hij per die datum is geschorst. Als gevolg van die maatregel mocht
[eiser] niet langer aan nationale en internationale wedstrijden en aan trainingen in
verenigingsverband deelnemen.
2.7. Nadien, nadat de analyse van het B-monster het resultaat van de analyse van het A-monster had
bevestigd, heeft de Atletiekunie (overeenkomstig artikel 9 lid 1 van het Tuchtreglement) aangifte
gedaan bij de tuchtcommissie van overtreding door [eiser] van artikel 3 van het Dopingreglement.
In de aangifte staat, zo kan uit de hierna onder 2.8 nog te noemen uitspraak van de
tuchtcommissie worden afgeleid:
“Op 31 mei 2014 is er bij betrokkene in opdracht van de Duitse Atletiekbond een dopingcontrole
uitgevoerd tijdens althans (…) in het kader van een wedstrijd bekend als het ‘3. National Soester
Stabhochsprung-Festival’, gehouden te Soest (Duitsland). Deze wedstrijd vond plaats onder auspiciën
van de internationale Atletiek Federatie (hierna IAAF). De analyserapporten van het
dopingcontrolelaboratorium vermelden dat bij de analyse van zowel het A-deel als het B-deel van het
urinemonster van betrokkene met nummer 2878795 endogene steroïden van exogene oorsprong zijn
aangetroffen. Deze stof komt voor op de Dopinglijst 2014 behorende bij het Dopingreglement van het
Instituut Sportrechtspraak. De aanwezigheid van een stof die op de genoemde lijst staat vormt een
overtreding van artikel 3 van het Dopingreglement”.
2.8. Bij uitspraak van 9 december 2014 heeft de tuchtcommissie bewezen verklaard dat [eiser] artikel
3 van het Dopingreglement heeft overtreden en hem op grond van artikel 39 lid 1 van dat
reglement de straf opgelegd van uitsluiting voor een periode van twee jaar, met aftrek van de
periode van uitsluiting op basis van de door de Atletiekunie aan [eiser] per 17 juli 2014 opgelegde
ordemaatregel.

2.9. Blijkens de overwegingen in de uitspraak heeft [eiser] als verweer gevoerd dat uit het positieve
resultaat van de dopingtest niet mag worden geconcludeerd dat hij het Dopingreglement heeft
overtreden, omdat dit resultaat op onzorgvuldige wijze tot stand is gekomen. Zowel bij de
afnameprocedure en het transport van het urinemonster als in het laboratorium zijn volgens
[eiser] een aantal regels van de geldende International Standard for Testing (IST) respectievelijk
International Standard for Laboratories (ISL) geschonden. De argumenten die [eiser] daarvoor
heeft aangevoerd zijn in overweging 7.3.4 van de uitspraak weergegeven. De tuchtcommissie
heeft daarover in haar uitspraak onder meer het volgende overwogen:
“7.3.6 (…) De aanwezigheid van de verboden stof in de urine van betrokkene is vastgesteld na analyse
van de monsters van betrokkene in het door WADA geaccrediteerde Laboratorium in Keulen. In artikel 2
lid 5 van het Dopingreglement is bepaald dat wanneer er geen sprake is van een afwijking van enige
internationaal standard, danwel als enige afwijking niet het belastende analyseresultaat heeft
veroorzaakt de positieve uitslag betrouwbaar en onomstotelijk bewijs vormt dat sprake is van een
overtreding. De betrokkene erkent dat sprake is van een positieve uitslag, maar stelt zich op het
standpunt dat dit resultaat niet als bewijs van de overtreding mag dienen aangezien is afgeweken van
de IDT en ISL.
7.3.7 De voorzitter van de tuchtcommissie heeft de raadsman van betrokkene ter zitting gewezen op de
bewijsregels van artikel 12 van het Dopingreglement. Hierin is onder meer bepaald dat
afwijkingen van enig International Standard die niet aantoonbaar hebben geleid tot het belastende
analyseresultaat die controleresultaten niet ongeldig maken. Dit zou hoogstens het geval kunnen
zijn indien betrokkene aantoont dat zodanig van deze Standards is afgeweken dat redelijkerwijs
mag worden aangenomen dat deze afwijkingen het belastend resultaat (kunnen) hebben
veroorzaakt. In dat geval dient het bondsbestuur aan te tonen dat het tegendeel het geval is.
7.3.8 De raadsman van betrokkene heeft noch in de schriftelijke procedure, noch ter zitting op enigerlei
concrete wijze aangetoond dat de afwijkingen van de IST en ISL waar hij zich op beroept het
belastende analyseresultaat redelijkerwijs hebben veroorzaakt.
7.3.9 De afwijkingen van de IST en ISL waarop betrokkene zich beroept zijn gemotiveerd weersproken
door de DA (Dopingautoriteit; de voorzieningenrechter). Het staat voor de tuchtcommissie
vooralsnog niet vast dat deze afwijkingen hebben plaatsgevonden. Echter, de tuchtcommissie zal
dit in het kader van deze procedure niet nader onderzoeken aangezien het vaststellen van
vermeende afwijkingen niet van belang is in het kader van de beoordeling van de vraag of er
sprake is van een overtreding van artikel 3 van het Dopingreglement. Immers, zelfs al zouden
deze beweerde afwijkingen komen vast te staan, dan nog kunnen deze afwijkingen niet leiden tot
de conclusie dat de positieve uitslag geen betrouwbaar en onomstotelijk bewijs van de
dopingovertreding vormt. Door betrokkene is namelijk niet aangetoond dat deze afwijkingen
redelijkerwijs het belastende analyseresultaat hebben veroorzaakt (artikel 12 lid 5
Dopingreglement). De tuchtcommissie verwijst naar een uitspraak van het NADP Tribunaal van 7
juni 2011 in de zaak UK Anti-Doping v Edwards, alinea 3.431 (…)”.
2.10. [eiser] heeft tegen deze uitspraak geen beroep ingesteld bij de commissie van beroep.

3 Het geschil

3.1. [eiser] heeft gevorderd:
a. de door de Atletiekunie bij beslissing van 9 december 2014 aan [eiser] opgelegde
schorsingsmaatregel te schorsen, zulks totdat in een door [eiser] aanhangig te maken
bodemprocedure is beslist over een vordering tot vernietiging van die beslissing;
b. de Atletiekunie te veroordelen [eiser] toe te laten en op eerste verzoek in te schrijven, dan wel
hieraan medewerking te verlenen, tot alle door hem gewenste nationale en internationale

wedstrijden en trainingen, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.500,-- per
overtreding en van € 500,-- per dag dat die overtreding voortduurt.
3.2. [eiser] heeft aan zijn vorderingen ten grondslag gelegd, verkort weergegeven, dat het onderzoek
dat heeft geleid tot een positieve uitslag ter zake van het gebruik door hem van doping
onzorgvuldig en ondeugdelijk is gedaan en om die redenen niet mag worden gebruikt als
bewijsmiddel. Daarom wordt niet toegekomen aan toepassing van het in artikel 12 van het
Dopingreglement neergelegde zogenaamde “strict liability” principe. Andere bewijsmiddelen dat
[eiser] doping zou hebben gebruikt zijn niet voorhanden.
De beslissing van de tuchtrechter is daarom in strijd met artikel 2:8 BW en aldus op grond van
artikel 2:15 BW vernietigbaar. [eiser] is voornemens een bodemprocedure tegen de Atletiekunie te
starten waarin op die grond vernietiging van het besluit zal worden gevorderd. Er is daarom reden
dit besluit te schorsen totdat in die bodemprocedure zal zijn beslist.
3.3. De Atletiekunie heeft het gevorderde gemotiveerd weersproken op gronden die hierna zo nodig
aan de orde zullen komen.

4 De beoordeling
4.1. [eiser] heeft zich, door lid te worden van de Atletiekunie, onderworpen aan de statutaire-,
tuchtrechtelijke- en dopingregels zoals die zijn neergelegd in de hiervoor onder de feiten
genoemde statuten en reglementen. Dat betekent dat de overheidsrechter deze regels zal
moeten respecteren.
4.2. Voor de door [eiser] voorgestane aantasting van de beslissing van de tuchtrechter geldt dat die
beslissing op grond van het bepaalde in artikel 9 lid 4 van de statuten kan worden gezien als een
besluit van een orgaan van een rechtspersoon. Een dergelijk besluit kan op grond van art. 2:15
BW worden vernietigd wegens strijd met de in art. 2:8 BW bedoelde redelijkheid en billijkheid. Op
grond van de toepasselijke statutaire- en tuchtrechtelijke regels kan de beslissing van de
tuchtrechter ook worden beschouwd als een bindende beslissing, die ingevolge het bepaalde in
7:904 lid 1 BW vernietigbaar is als gebondenheid daaraan in verband met de inhoud of de wijze
van totstandkoming daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. In
beide gevallen komt aan de voorzieningenrechter in het kader van dit geding slechts een
marginale toetsing toe. Met inachtneming daarvan zijn de volgende omstandigheden van belang.
4.3. In artikel 12 van het Dopingreglement zijn regels betreffende de bewijslastverdeling neergelegd.
Volgens [eiser] is de in art. 12 van dat reglement neergelegde ‘strict liability’regel slechts van
toepassing als het onderzoek dat heeft geleid tot de conclusie dat sprake is van overtreding van
het Dopingreglement zorgvuldig heeft plaatsgevonden. Die redenering van [eiser] gaat evenwel
niet op, omdat de mogelijkheid dat er in de procedure die heeft geleid tot het voor de betrokkene
belastende analyseresultaat iets niet goed is gegaan al ligt besloten in de regels van art. 12. De
bewijslastverdeling die is neergelegd in de diverse leden van art. 12 van het Dopingreglement
brengt juist met zich dat afwijkingen van enige International Standard niet tot ongeldigheid van de
controleresultaten leiden, tenzij de betrokkene - [eiser] - aantoont dat zodanig van de
International Standards is afgeweken dat redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de
afwijkingen het belastende analyseresultaat hebben veroorzaakt. In dat geval is het aan het
Bondsbestuur om aan te tonen dat die afwijkingen niet het belastende analyseresultaat hebben
veroorzaakt. Er is geen grond om aan te nemen dat gebondenheid aan deze regels van
bewijslastverdeling en aan de toepassing van die regels door de tuchtcommissie in de uitspraak
van 9 december 2014 naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet aanvaardbaar zou zijn.
Feiten of omstandigheden die daartoe in de specifieke omstandigheden van dit geval aanleiding
zouden geven, zijn onvoldoende gesteld of gebleken.

4.4. Dat het in de procedure die heeft geleid tot het voor [eiser] ongunstige resultaat allemaal niet
goed is gegaan heeft [eiser] bij de tuchtrechter kunnen aanvoeren en dat heeft hij ook gedaan.
De tuchtrechter heeft daarover vervolgens een goed gemotiveerd oordeel gegeven en geoordeeld
dat [eiser] in ieder geval niet heeft aangetoond dat de door hem gestelde afwijkingen het voor
hem belastende analyseresultaat hebben veroorzaakt. Aan dat oordeel is [eiser] gebonden. Dat
de beslissing van de tuchtcommissie in strijd is met de maatstaven van redelijkheid en billijkheid
kan niet worden gezegd, laat staan dat gebondenheid daaraan naar die maatstaven
onaanvaardbaar zou zijn. [eiser] kan thans in deze procedure in beginsel niet met nieuwe
argumenten komen, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn die meebrengen dat hij die
argumenten niet eerder heeft kunnen aanvoeren. Die bijzondere omstandigheden heeft [eiser]
niet aangevoerd. Maar nog afgezien daarvan geldt het volgende. [eiser] heeft thans (deels
opnieuw) gesteld, dat de navolgende afwijkingen het bedoelde analyseresultaat kunnen hebben
veroorzaakt: (a) de DCO sprak nauwelijks Engels en [eiser] nauwelijks Duits, (b) de container
heeft ruim een uur in een “vervuild” toilet gestaan, (c) het dopingcontrolestation was niet
afgesloten, (d) [eiser] heeft de urine in twee delen geproduceerd, maar de ‘deelsampleprocedure’
is niet gevolgd, (e) vermoedelijk zijn de monsters tijdens het transport, dat meer dan vijftien uur
heeft geduurd, niet gekoeld, (f) bij de analyse van zowel het A als het B-monster is dezelfde
analist betrokken geweest, (g) het laboratorium heeft niet gehandeld conform de voor haar
geldende ISO-norm 17025:2005, (h) voor gebruik van het analyse-apparaat heeft geen kalibratie
plaatsgevonden waardoor meetresultaten onzeker zijn en de handtekening is een ‘op de
computer ingeplakte handtekening’, waardoor onzeker is of de kalibratie werkelijk is verricht, en (i)
de resultaten van de analyse zijn niet op eenduidige en ondubbelzinnige wijze gedaan. Ten
aanzien van deze door [eiser] gestelde afwijkingen wordt het volgende overwogen.
4.5. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien op welke wijze de omstandigheid sub
a, dat [eiser] en de DCO elkaar door taalproblemen niet goed hebben begrepen, heeft kunnen
leiden tot de in de monsters aangetroffen verboden stof.
Wat betreft de gestelde afwijking onder b geldt dat [eiser] niet heeft gesteld met welke stoffen de
ruimte was vervuild. De enkele omstandigheid dat de container in een (mogelijk) vervuilde ruimte
heeft gestaan betekent immers nog niet dat de container als gevolg daarvan vervuild is geraakt
met de aangetroffen verboden stof. Dat en hoe dat zou zijn gebeurd heeft [eiser] niet met
concrete feiten en omstandigheden onderbouwd en aannemelijk gemaakt. [eiser] heeft wel
gesteld dat het dopingcontrolestation niet was afgesloten (de afwijking sub c), maar hij heeft niet
gesteld dat derden die ruimte gedurende de afnameprocedure hebben betreden en dat daarbij de
aangetroffen stoffen in de urine terecht zijn gekomen, zodat deze omstandigheid al daarom niet
tot het door [eiser] gewenste resultaat kan leiden. Voor de onder 4.4 onder e, f, h en i genoemde
afwijkingen geldt eveneens dat [eiser] geen concrete feiten en omstandigheden heeft aangevoerd
die het oordeel zouden kunnen rechtvaardigen dat deze omstandigheden tot het afwijkende
analyseresultaat hebben kunnen leiden. Dat het laboratorium ten slotte niet zou hebben
gehandeld conform de voor haar geldende ISO-norm (de afwijking onder g) is niet relevant, omdat
het hier, zo moet als onvoldoende weersproken worden aangenomen, gaat om regels aangaande
de formele erkenning van de competentie van een WADA geaccrediteerd laboratorium en niet om
bewijsregels.
Al met al rechtvaardigt een of meer van de hiervoor door [eiser] gestelde (door de Atletiekunie
betwiste) afwijkingen niet zonder meer de conclusie dat die afwijkingen tevens moeten hebben
geleid tot het voor [eiser] belastende analyseresultaat. Om tot die conclusie te komen had [eiser]
nadere, concrete, feiten en omstandigheden moeten stellen. Dat heeft hij net zo min als in de
tuchtprocedure gedaan, bij gebreke waarvan voorshands niet kan worden aangenomen dat de
gestelde afwijkingen tot het belastende analyseresultaat hebben geleid.
4.6. Gelet op het voorgaande kan voorshands niet worden aangenomen dat gebondenheid aan de
beslissing van de tuchtrechter van 9 december 2014 naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid onaanvaardbaar is of dat de kans groot is dat die beslissing in een aanhangig te maken
bodemprocedure zal worden vernietigd. Bij gebreke daarvan is er geen grond voor het treffen van

de door [eiser] gevorderde voorzieningen.
4.7. Een belangenafweging kan het voorgaande niet anders maken. Het belang van [eiser] is duidelijk
Hij wil het polsstokhoogspringen blijven beoefenen op het
(top)niveau wat hij ambieert en hij wil zich kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2016 in Rio
de Janeiro. Om dat te bereiken is het noodzakelijk dat hij in verenigingsverband kan blijven trainen
en dat hij kan meedoen aan nationale en internationale wedstrijden. Dat daarbij grote
vermogensrechtelijke belangen van [eiser] op het spel staan is gesteld noch gebleken.
Daartegenover staat het belang van de Atletiekunie dat haar leden, van wie uit een onderzoek
blijkt dat zij doping hebben gebruikt, zijn gebonden aan de aan hen opgelegde sancties en dat zij
niet langer kunnen deelnemen aan door de Atletiekunie georganiseerde wedstrijden. Dat
(algemene) belang van de Atletiekunie behoort onder deze omstandigheden zwaarder te wegen
dan het belang van [eiser].
4.8. De slotsom is dat de vorderingen van [eiser] moeten worden afgewezen.
Als de in het ongelijk gestelde partij zal [eiser] in de kosten van de procedure worden
veroordeeld. De kosten worden aan de zijde van de Atletiekunie begroot op:
- salaris advocaat € 816,-- griffierecht € 608,-Totaal € 1.424,--.

5 De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1. wijst het gevorderde af,
5.2. veroordeelt [eiser] in de kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van de Atletiekunie
begroot op € 1.424,--.
Dit vonnis is gewezen door mr. R.J.B. Boonekamp en in het openbaar uitgesproken op 21 juli 2015.
Coll.: ED

ECLI:NL:RBGEL:2015:6447
Instantie

Rechtbank Gelderland

Datum uitspraak

21-10-2015

Datum publicatie

27-10-2015

Zaaknummer

C/05/281855 / HZ ZA 15-141

Rechtsgebieden

Civiel recht

Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie
KNHS hoeft niet terug te komen tot afnemen jurylicentie van jurylid aangespannen
sport niet in te trekken; beslissing was in de gegeven omstandigheden niet
onrechtmatig.
Vindplaatsen

Rechtspraak.nl
AR 2015/2038
TvS&R 2016, afl. 1-2, p. 36

Uitspraak

vonnis
RECHTBANK GELDERLAND
Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Zutphen

zaaknummer / rolnummer: C/05/281855 / HZ ZA 15-141

Vonnis van 21 oktober 2015
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advocaat mr. M.A.J. Vreeburg te Utrecht.

Partijen zullen hierna [eiser] en KNHS genoemd worden.

1 De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
-

het tussenvonnis van 17 juni 2015
het proces-verbaal van comparitie van 7 september 2015.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten
2.1. [eiser] is 23 jaar actief geweest als jurylid voor de aangespannen sport in de categorie regionaal
en nationaal Hackneys, Tuigpaarden en Tuigpaarden Fries ras. KNHS stelt zich (onder meer) ten
doel het bevorderen van de paardensport en het welzijn van paarden in Nederland in de breedste
zin des woords. De jurylicenties worden uitsluitend afgegeven door de KNHS, die jaarlijks een
indeling voor de juryleden maakt.
2.2. Voor overtredingen van de statuten of reglementen van KNHS geldt het KNHS tuchtreglement.
Artikel 9 van het tuchtreglement bepaalt het volgende:
“1. Een overtreding in de zin van dit Tuchtreglement is elk handelen of nalaten:
a. waardoor een bepaling in de Statuten of reglementen van de KNHS onderscheidenlijk van de
desbetreffende lidvereniging niet wordt nagekomen, dit reglement en wedstrijdbepalingen daaronder
begrepen;
b. dat in strijd is met een besluit van een orgaan of commissie van de KNHS en/of van de
desbetreffende lidvereniging;
c. waardoor de belangen van de KNHS of van de desbetreffende lidvereniging worden geschaad;
d. waarbij een lid zich jegens een ander lid, een orgaan of een commissie van de KNHS of van het
desbetreffende lidvereniging in strijd gedraagt met hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt
verlangd;
e. dat in strijd is met de statuten, reglementen of besluiten van de Fédération Equestre Internationale
(FEI). (…)”
2.3. Op 8 januari 2014 heeft [eiser] in het kader van een tuchtprocedure naar aanleiding van
uitlatingen van [naam A] , een deelnemer van de wedstrijdcategorie aangespannen sport, over

een ander jurylid, [naam B] , een verklaring afgegeven over [naam B] , gericht aan [naam A] ,
waarin hij schrijft:
“Na telefonisch contact over mijn bedenkingen van het jurylid [ zwartgemaakt, rb] deel ik jullie het
volgende mee.
Hierbij geef ik vrijblijvend mijn mening:
-

Hij komt zeer slecht in de praktijk over (in de aangespannen sport);
Hij doet de sport geen goed;
Hij is zeer eigenwijs;
Kan niet tegen commentaar;
Is zeer arrogant tegen de desbetreffende deelnemers;
Kan sport en privé niet gescheiden houden “bepaalde deelnemers kunnen er over meespreken”;
Wil meestal niets aannemen van medejuryleden.

Menige deelnemers hebben al een aanvaring met hem gehad. Ook zijn er deelnemers in de sport als hij
als jurylid opgesteld staat, in bepaalde concoursen, dat zij huiswaarts keren, of zelfs niet meer
inschrijven.
Mijn gedachten gaan er naar uit dat dit desbetreffende jurylid het veld mag ruimen. Maar ik denk dat hij
de hand boven het hoofd wordt gehouden door o.a. KNHS en het KWPN.
Ik hoop dat u met deze bedenkingen verder kunt en wens u veel succes.”
2.4. Deze verklaring is gebruikt door mr. Zoer, optredend voor [naam A] , in de tuchtprocedure. In haar
verweerschrift heeft mr. Zoer over deze verklaring geschreven:
“Vorenstaande bezwaren tegen de dubbele functie en [naam B] specifiek wordt nog nader onderbouwd
met een verklaring van [eiser] te [plaats] , jurylid KNHS (…). Deze verklaring is uitsluitend afgegeven
ten behoeve van het verweer van Stal [naam A] in casu en mag niet zonder toestemming van [eiser]
voor andere doeleinden worden gebruikt zonder nader overleg met [eiser] . De brief heeft een
signaalfunctie, zoals er al zovele signalen zijn gegeven over [naam B] aan de KNHS. (…)”
2.5. De aanklager van de KNHS heeft in het kader van de tuchtprocedure tegen [naam A] de
hierboven onder 2.3. geciteerde verklaring van [eiser] voorgelegd aan [naam B] voor commentaar.
2.6. [naam B] heeft per e-mail van 8 februari 2014 aan de voorzitter van KNHS Discipline Commissie
Aangespannen Sport (hierna: DCA) zijn beklag gedaan over de verklaring van [eiser] .
2.7. Bij e-mail van 12 februari 2014 heeft [naam C] van KNHS aan [eiser] laten weten dat de onder 2.2
geciteerde verklaring KNHS zeer oncollegiaal en onfatsoenlijk voorkomt, dat dergelijk gedrag van
een KNHS-official niet toelaatbaar is en dat de KNHS een toelichting op de brief verlangt. Het
gesprek waarin [eiser] de toelichting zou hebben moeten geven, heeft niet plaatsgevonden.
2.8. Op basis van de onder 2.2 geciteerde brief heeft de KNHS het functioneren van [eiser] voorgelegd
aan de DCA. Daarin heeft een rol gespeeld een verklaring van [naam B] :
“Hierbij doe ik mijn beklag over het gedrag van mijn medejurylid [eiser] . Afgelopen dinsdagavond is er
een zitting geweest van de tuchtcommissie van de KNHS. De KNHS heeft namelijk een tuchtzaak
aangespannen tegen de tuigpaardrijders (…). Op de sites van beide stallen werd ik na afloop van het
concours hippique te Luttenberg 2013 als jurylid aan de schandpaal genageld. Dat was een duidelijke en
onterechte aantasting van mijn eer en goede naam.
In het uitgebreide verweer van de familie (…) trof ik tot mijn grote verbazing een verklaring aan van
mijn medejurylid [eiser] . Deze verklaring heeft als onderwerp ‘bedenkingen met betrekking tot jurylid
(…) en wordt door hem gericht aan mevrouw (…).
In die verklaring, die in de bijlage wordt aangetroffen, somt [eiser] een hele rij punten op waarin ik
volgens hem zwaar tekort schiet. Bovendien meent [eiser] te mogen concluderen dat al menig
deelnemer een aanvaring met mij heeft gehad en rijders op een concours niet starten en huiswaarts
keren als ze mij daar als jurylid aantreffen enz enz…

(…)
Naar mijn overtuiging is het jurylid [eiser] in zijn verklaring aan mevrouw (…) zijn boekje te buiten
gegaan en heeft hij iets gedaan wat voor een jurylid absoluut onaanvaardbaar is. (…)”
2.9. Op 4 maart 2014 heeft de KNHS de jurylicentie van [eiser] met onmiddellijke ingang ingetrokken
onder verwijzing naar het advies van de DCA: “De commissie is tot het volgende advies gekomen. Dit
jurylid (dhr. [eiser] ) kan niet langer fungeren/functioneren als jury, omdat het voor het uitoefenen van
deze taak noodzakelijk is om goed te kunnen samenwerken en integer te zijn richting de collega
juryleden. De integriteit is hier dermate met voeten getreden dat naar het oordeel van de commissie
met onmiddellijke ingang dhr. [eiser] uit zijn functie als jurylid ontheven moet worden. De KNHS neemt
dit advies over omdat u ook in strijd met de KNHS-statuten heeft gehandeld. Te weten;
Statuten KNHS
Artikel 5 – Algemene rechten en verplichtingen
1. Leden van de KNHS zijn verplicht:
a. De statuten, het Algemeen Reglement en de reglementen van de KNHS en de besluiten van organen
van de KNHS na te leven;
b. (…)
Artikel 7
De licentie voor licentiehouders eindigt voor:
e. Licentiehouders, zijnde rechtspersoon: door beëindiging of faillissement van de rechtspersoon, door
opzegging door de KNHS of de licentiehouder en/of door onmiddellijke beëindiging door de KNHS omdat
de licentiehouder in strijd handelt met de statuten, het Algemeen Reglement, de reglementen of
besluiten van de KNHS of de KNHS op onredelijke wijze benadeelt.
Licentiereglement KNHS
Artikel 10 – Intrekken van een licentie
De KNHS behoudt zich het recht voor een licentiehouder zijn of haar licentie te ontnemen indien:
De licentiehouder door gedrag, handelen of uitlatingen handelt in strijd met de statuten en reglementen
van de KNHS.
Mocht u alsnog op een voor u passend moment de brief nader willen toelichten in een gesprek dan zijn
wij daartoe van harte bereid. Aan de hand van dit gesprek zal dan worden bepaald of het opnieuw
toekennen van de licentie tot de mogelijkheden behoort. (…)”
2.10. Op 17 maart 2014 heeft [eiser] als volgt gereageerd op de intrekking van de licentie, voor zover
hier althans relevant:
“(…) Om maar direct met de deur in huis te vallen kan ik u laten weten dat ik hoogstens verbaasd ben
over de gang van zaken. Een brief welke ik vertrouwelijk heb geschreven aan [naam A] en die
uitsluitend mocht worden gebruikt voor haar verweer in de tuchtzaak welke de KNHS aanklager tegen
Stal [naam A] had aangespannen betreffende uitingen over jurylid [naam B] , wordt nu tegen mij
gebruikt. Deze brief blijkt namelijk zonder mijn toestemming in handen te zijn gekomen van [naam B] !
De inhoud van deze brief, die dus vertrouwelijk was in het kader van de tuchtzaak en waarin naar ik heb
begrepen nog geen uitspraak in is, wordt nu reeds gebruikt tegen mij. De jurycommissie heeft zich
geen moment afgevraagd hoe [naam B] aan deze brief is gekomen die aan [naam A] gericht is geweest!
[naam B] is geen partij in de procedure die de aanklager heeft aangespannen tegen stal [naam A] , dat
is de Aanklager. (…)
Ik kan me niet voorstellen dat u wilt dat ik dit in zijn geheel ga uitzoeken en hier een openbare zaak van
ga maken, mogelijk met de pers erbij. Daarom wil ik u de gelegenheid geven om dit intern uit te zoeken
en recht te zetten en per direct mij weer in ere te herstellen in de functie van jurylid KNHS! (…) Wenst
u hier geen werk van te maken, dan rest mij enkel uw gehele organisatie uit te dagen voor de civiele
rechter of misschien wel de pers over hoe de KNHS organisatie te werk gaat, zodat de leden weten waar
ze mee te maken hebben als ze zich willen verdedigen tegen de KNHS aanklager.”

2.11. Nadat [eiser] een gesprek had gehad met medewerkers van KNHS naar aanleiding van de
intrekking van de licentie heeft [naam C] van KNHS hem per e-mail op 24 april 2014 laten weten
dat hij de argumenten van [eiser] tegen de intrekking aan de jurycommissie had voorgelegd maar
dat de jurycommissie unaniem van mening was dat er geen enkele aanleiding was om op haar
advies terug te komen. Dat maakte voor KNHS ook dat er voor haar geen aanleiding was om op
haar besluit terug te komen. [eiser] heeft KNHS gesommeerd de jurylicentie weer aan hem te
verstrekken.

3 De vordering
3.1. [eiser] vordert dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:
1. voor recht zal verklaren dat de KNHS onrechtmatig heeft gehandeld jegens hem;
2. zal bepalen dat de KNHS haar besluit om tot intrekking van de licentie over te gaan dient te
vernietigen, dan wel een nieuwe licentie categorie 1+2 Hackney’s, Tuigpaarden en Tuigpaarden
Fries ras dient af te geven, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 200,-- per dag met
een maximum van € 25.000,-- per dag de KNHS hiermee in gebreke blijft na betekening van het
vonnis;
3. zal bepalen dat de KNHS na toewijzing van het gevorderde onder 2. in haar, na het te wijzen
vonnis, eerstvolgende uitgave van haar verenigingsblad de ‘Paard en Sport’ zal publiceren dat
zij haar besluit tot intrekking van de licentie heeft ingetrokken, dan wel een nieuwe licentie aan
[eiser] heeft verstrekt, met de mededeling dat [eiser] weer actief kan en zal functioneren als
jurylid, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 200,-- per dag met een maximum van €
25.000,-- dat de KNHS hiermee na betekening van het vonnis in gebreke blijft;
4. zal bepalen dat de KNHS na de vernietiging van haar besluit tot intrekking, dan wel na het
afgeven van een nieuwe licentie, [eiser] als voorheen, derhalve gemiddeld 8 maal per jaar, zal
indelen om bij diverse concoursen als jurylid 1+2 Hackney’s, Tuigpaarden en Tuigpaarden Fries
ras op te treden, onder verbeurte van een dwangsom van € 1.000,-- per niet ingedeelde dag
met een maximum van € 25.000,-- dat de KNHS na betekening van het vonnis in gebreke blijft;
5. zal bepalen dat de KNHS een schadevergoeding van € 3.000,-- dan wel een zodanig bedrag als
de rechtbank geraden acht, vanwege geleden immateriële schade aan [eiser] dient te voldoen,
te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf datum van het vonnis tot aan de dag der
algehele voldoening;
6. KNHS zal veroordelen in de proces- en nakosten van dit geding.
3.2. [eiser] legt, tegen de achtergrond van de vaststaande feiten, de volgende stellingen ten
grondslag aan zijn vorderingen. KNHS heeft onrechtmatig gehandeld en gehandeld in strijd met de
Grondwet, in concreto met de vrijheid van meningsuiting, alsmede met het beginsel van hoor en
wederhoor. [eiser] is door het bestreden besluit onder meer aangetast in zijn eer en goede naam.
Hierdoor heeft [eiser] schade geleden.

4 Het verweer
4.1. KNHS concludeert dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis [eiser] nietontvankelijk zal verklaren in zijn vorderingen, althans die zal afwijzen met veroordeling van [eiser]
in de kosten van het geding.
4.2. KNHS voert, tegen de achtergrond van de vaststaande feiten, de volgende verweren aan. KNHS
heeft het besluit tot intrekking van de licentie van [eiser] op basis van een veel breder perspectief
genomen. [eiser] had zijn mening over [naam B] op een andere manier naar voren kunnen en
moeten brengen en hij heeft een interview gegeven aan De Paardenkrant, waarmee hij [naam B]
publiekelijk aan de schandpaal heeft genageld. De licentie is ingetrokken nadat [eiser] had laten
weten dat hij gedurende 6 weken niet beschikbaar zou zijn om zich met betrekking tot zijn

verklaring te verantwoorden. Zijn verklaring kwalificeert als smaad, laster en/of belediging jegens
[naam B] , KNHS en/of het KWPN en levert een onrechtmatige daad op. Ook kan de verklaring
worden aangemerkt als een overtreding ingevolge artikel 9 lid 1 sub c en d van het
tuchtreglement.
[eiser] kan niet langer functioneren als jurylid omdat het voor het uitoefenen van deze taak
noodzakelijk is om goed te kunnen samenwerken en integer te zijn richting de collega juryleden.

5 De beoordeling
5.1. Vast staat dat de aanklager van de KNHS voorafgaand aan de mondelinge behandeling in de
tuchtprocedure tussen die aanklager en [naam A] het verweerschrift van de raadsvrouwe van
[naam A] inclusief de verklaring van [eiser] heeft toegezonden aan [naam B] . [naam B] was
evenwel geen partij in die procedure die tussen de aanklager en [naam A] is gevoerd. In het
Tuchtreglement van de KNHS is niet bepaald dat stukken die in die procedure worden gewisseld
door de aanklager ter beschikking of ter inzage kunnen worden gesteld aan degene die de
melding heeft gedaan van de gestelde overtreding. Integendeel, uit het feit dat in artikel 12 lid 5
van het Tuchtreglement is bepaald dat de mondelinge behandeling niet in het openbaar
plaatsvindt, wordt afgeleid dat stukken die in die procedure worden gewisseld en mededelingen
die tijdens de mondelinge behandeling worden gedaan in beginsel binnen de muren van het
Tuchtcollege blijven. Anderzijds diende [eiser] er rekening mee te houden dat de aanklager van de
KNHS [naam B] wilde oproepen als getuige, hetgeen conform het Tuchtreglement tijdig moet
worden aangekondigd, zodat [naam B] ter zitting ter ore zou komen hetgeen [eiser] in zijn
verklaring over [naam B] had geschreven. Uit het resumé zitting Tuchtcollege van 4 februari 2015
(productie 16 van de zijde van [eiser] ) en uit de uitspraak van het Tuchtcollege van 4 maart 2014
(productie 17 van de zijde van [eiser] ) blijkt evenwel dat de verklaring van [eiser] slechts
zijdelings aan de orde is gekomen tijdens de mondelinge behandeling en dat die verklaring in het
geheel geen rol heeft gespeeld bij de beslissing in de zaak tegen [naam A] . Vastgesteld wordt
dan ook dat de aanklager op grond van het Tuchtreglement niet het recht toekomt om de
verklaring van [eiser] zonder meer, en in ieder geval zonder aankondiging aan [eiser] , aan [naam
B] ter beschikking te stellen. Voor dat oordeel is des te meer aanleiding nu de raadsvrouwe van
[naam A] in het verweerschrift had opgenomen dat de verklaring van [eiser] uitsluitend is
afgegeven ten behoeve van het verweer van [naam A] en niet zonder toestemming van [eiser]
voor andere doeleinden mag worden gebruikt.
5.2. Vervolgens heeft [naam B] zijn beklag gedaan over [eiser] bij [naam D] als voorzitter van de KNHS
DCA. Alvorens die klacht in behandeling te geven, heeft [naam C] namens de KNHS [eiser]
verzocht een toelichting te geven op zijn verklaring. Nadat [eiser] had laten weten dat zijn agenda
dit niet toelaat en telefonisch een toelichting had gegeven, heeft [naam D] deze kwestie
voorgelegd aan de jurycommissie van de DCA. De KNHS heeft geen stukken overgelegd waaruit
blijkt op welke wijze zij de zaak heeft voorgelegd aan die jurycommissie en welke toelichting zij
van de kant van [eiser] naar voren heeft gebracht. Zonder [eiser] te doen horen – zij had
aanvankelijk slechts de beschikking gekregen over de verklaring waarbij de naam van [eiser] was
weggelakt maar later toch te horen gekregen wie de verklaring had opgesteld – heeft de
jurycommissie van de DCA de verklaring volstrekt onacceptabel genoemd en geadviseerd om
[eiser] te ontheffen van zijn functie als jurylid. Dat advies is vervolgens integraal overgenomen
door de KNHS zonder dat [eiser] eerst nog in de gelegenheid is gesteld daarop te reageren. Nu de
KNHS geen openheid heeft verstrekt over de wijze waarop zij de zaak en met name de
telefonische toelichting door [eiser] heeft voorgelegd aan de jurycommissie van de DCA, die
jurycommissie heeft geadviseerd zonder eerst [eiser] te doen horen en de KNHS het advies
vervolgens heeft overgenomen zonder [eiser] over de voorgenomen beslissing te doen horen, is
de beslissing om de licentie van [eiser] in te trekken tot stand gekomen zonder de gebruikelijke
procedurele rechtvaardigheid in acht te nemen.

5.3. De vraag of de KNHS daarmee onrechtmatig heeft gehandeld, wordt echter ontkennend
beantwoord. Voor zover [eiser] heeft willen betogen dat de KNHS inbreuk heeft gemaakt op een
recht, te weten het recht op uitingsvrijheid neergelegd in artikel 10 EVRM, valt niet in te zien dat
de KNHS enig verwijt valt te maken. Het is immers [eiser] geweest die het recht op uitingsvrijheid,
welk recht wordt begrensd door het recht op bescherming van eer en goede naam (van [naam B]
), heeft gebruikt of heeft misbruikt door het opstellen van de verklaring. De KNHS valt enkel te
verwijten dat zij die verklaring aan een derde heeft verstrekt. Dat de KNHS heeft gehandeld in
strijd met een wettelijke plicht, is evenmin aan de orde. Hooguit zou kunnen worden geoordeeld
dat de KNHS heeft gehandeld in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het
maatschappelijk verkeer betaamt. Daarvan is echter evenmin sprake blijkens het hierna volgende.
5.4. De KNHS heeft haar beslissing (zie r.o. 2.9.) gegrond op het bepaalde in artikel 5 van de Statuten
en op artikel 10 van het Licentiereglement. In beide artikelen is echter slechts een algemene
gedragsregel opgenomen, te weten het bevorderen van de belangen van de KNHS en/of de
paarden- en ponysport, althans het niet schaden van die belangen, en het door gedrag, handelen
of uitlaten niet in strijd handelen met de statuten en reglementen van de KNHS. Dat de belangen
van de KNHS en/of de paarden- en ponysport geschaad zijn door de handelwijze van [eiser] is
onvoldoende gesteld en gebleken.
5.5. Daarnaast beroept de KNHS zich er thans echter op dat [eiser] in strijd heeft gehandeld met
artikel 9 lid 1 sub d van het Tuchtreglement waarin staat dat sprake is van een overtreding als een
lid zich jegens een ander lid in strijd gedraagt met hetgeen door de redelijkheid en billijkheid
wordt verlangd. Te dien aanzien heeft het volgende te gelden. Weliswaar heeft de KNHS dit artikel
niet expliciet als grondslag genoemd voor haar beslissing om de licentie in te trekken, evenwel valt
uit de onderbouwing van die beslissing wel af te leiden dat de KNHS als belangrijkste reden voor
haar beslissing noemt dat het noodzakelijk is voor een jurylid om goed te kunnen samenwerken
en integer te zijn richting de collega juryleden. Bovendien noemt de KNHS in haar brief van 4 maart
2014 wel dat [eiser] door gedrag, handelen of uitlatingen in strijd handelt met de statuten en de
reglementen van de KNHS. Vastgesteld wordt dat de verklaring van [eiser] als diffamerend jegens
[naam B] moet worden beschouwd. [eiser] uit zich immers in die verklaring in zeer negatieve zin
over [naam B] , zonder die uitlatingen op enige wijze te onderbouwen. Dit kan in de gegeven
omstandigheden en in de relatie tussen collega juryleden niet anders worden opgevat dan gedrag
in strijd met hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt verlangd.
5.6. De KNHS heeft daarnaast gesteld dat [eiser] zijn klachten over het functioneren van [naam B] zelf
in de openbaarheid heeft gebracht door de publiciteit te zoeken. De publicaties in de Paardenkrant
van 18 juni 2014 onder de kop “ [eiser] moet steun aan Stal [naam A] met intrekking jurylicentie
bekopen” en in horses.nl van 20 juni 2014 onder de kop “Tuigpaardrijders mogen hun mening over
juryleden uiten” dateren echter van enige maanden na het nemen van de beslissing door de KNHS
zodat, zelfs indien juist is dat [eiser] de openbaarheid heeft gezocht – hetgeen door hem wordt
betwist – het zoeken van de publiciteit niet ten grondslag kan hebben gelegen aan de beslissing
van de KNHS om de licentie in te trekken.
5.7. Enerzijds heeft de KNHS dus gehandeld zonder de gebruikelijke procedurele rechtvaardigheid
jegens [eiser] in acht te nemen, anderzijds heeft [eiser] gehandeld in strijd met artikel 9 lid 1 sub
d van het Tuchtreglement. Doorslaggevend bij de beantwoording van de vraag of de reactie van
de KNHS – intrekking van de licentie en het weigeren die opnieuw te verlenen – gelet op het
gedrag van [eiser] in strijd is met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt, is dat de KNHS
in haar brief van 4 maart 2014 de mogelijkheid heeft opengehouden om terug te komen van haar
beslissing om de licentie met onmiddellijke ingang in te trekken. Daartoe was volgens de KNHS in
ieder geval een gesprek noodzakelijk waarin [eiser] nog een keer zijn verklaring nader zou
toelichten. Tussen partijen heeft weliswaar een gesprek plaatsgevonden maar in dat gesprek –
door de KNHS onbetwist gesteld – en in de reactie op de intrekking van de licentie (r.o. 2.10.) heeft
[eiser] er geen blijk van gegeven in te zien dat zijn verklaring diffamerend was jegens [naam B] .
Hij verwijt de KNHS slechts dat zij de verklaring heeft verstrekt aan [naam B] . Om echter in het

vervolg met andere juryleden, onder wie [naam B] , te kunnen blijven samenwerken, is het
noodzakelijk dat [eiser] inziet dat zijn verklaring de grenzen van de betamelijkheid ver te buiten
ging en dat hij aan de KNHS liet weten op welke wijze hij weer met [naam B] zou kunnen
samenwerken. Daartoe is des te meer aanleiding nu de KNHS onbetwist heeft gesteld dat zij de
gewoonte heeft om deelnemers aan wedstrijden in de Aangespannen Sport door drie onderling
samenwerkende juryleden te laten beoordelen. De KNHS heeft voorts onbetwist gesteld dat zij
een goed stappenplan van [eiser] verwachtte voor zijn terugkeer in het veld en dat zij hem daarbij
hulp heeft aangeboden. [eiser] heeft niet gesteld, terwijl ook niet is gebleken, dat hij een voorstel
tot samenwerking heeft gedaan of een stappenplan heeft opgesteld, of zelfs maar tot het besef is
gekomen dat enige actie van zijn kant vereist is om zijn functioneren als jurylid (weer) mogelijk te
maken. Door enkel te blijven volhouden dat de KNHS de verklaring niet had mogen overleggen aan
[naam B] , heeft [eiser] een terugkeer als jurylid en dus een (hernieuwde) verstrekking van de
licentie geblokkeerd. Onder die omstandigheden wordt geoordeeld dat geen sprake was van
onrechtmatig handelen door de KNHS en dat er geen aanleiding bestaat om het besluit te (doen)
vernietigen en te bepalen dat een nieuwe licentie moet worden verstrekt. De vorderingen van
[eiser] zullen derhalve worden afgewezen.
5.8. Op de overige verweren van de KNHS hoeft niet te worden ingegaan nu deze niet tot een ander
oordeel kunnen leiden.
5.9. [eiser] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De
kosten aan de zijde van de KNHS worden begroot op:
-

griffierecht € 1.909,00
salaris advocaat € 904,00 (2 punten x tarief € 452,00)

Totaal € 2.813,00

6 De beslissing
De rechtbank
6.1. wijst de vorderingen af,
6.2. veroordeelt [eiser] in de proceskosten, aan de zijde van de KNHS tot op heden begroot op €
2.813,00;
6.3. verklaart dit vonnis ten aanzien van de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. E. Boerwinkel en in het openbaar uitgesproken op 21 oktober
2015.
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Vonnis in kort geding van 12 augustus 2016

in de zaak van

[eiser] ,
wonende te [woonplaats] ,
eiser,
advocaat mr. C. Hellingman te Amsterdam,

tegen

de vereniging
NEDERLANDS OLYMPISCH COMITÉ*NEDERLANDSE SPORT FEDERATIE,
gevestigd te Arnhem,
gedaagde,
advocaat mr. H.J.A. Knijff te Amsterdam.

Partijen zullen hierna [eiser] en NOC*NSF genoemd worden.

1 De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
-

de
de
de
de
de

dagvaarding
akte wijziging van eis van [eiser]
mondelinge behandeling
pleitnota van [eiser]
pleitnota van NOC*NSF.

1.2. Vanwege de spoedeisendheid van de zaak is op 12 augustus 2016 vonnis gewezen. Hierna zullen
de overwegingen van dat vonnis worden gegeven.

2 De feiten
2.1. [eiser] is een topsporter en beoefent de turnsport.
2.2. NOC*NSF heeft [eiser] voorgedragen om aan de Olympische Spelen 2016 in Rio de Janeiro deel te
nemen. NOC*NSF en [eiser] hebben een Topsportersovereenkomst gesloten, waarin onder meer
het volgende is opgenomen:
I. Algemene bepalingen
Artikel 1 Definities
In deze overeenkomst worden de volgende definities – met een hoofdletter geschreven – zowel in
enkelvoud als in meervoud gehanteerd:

(…)
TeamNL (Rio 2016): het geheel van Topsporters en Begeleiders dat zich voorbereidt op eventuele
deelname aan de Olympische Spelen en met wie NOC*NSF een overeenkomst Olympische Spelen
Rio 2016 heeft gesloten;
TeamNL Rio 2016: het geheel van Topsporters respectievelijk Begeleiders dat zich heeft
gekwalificeerd voor deelname aan de Olympische Spelen (en met wie NOC*NSF een overeenkomst
Olympische Spelen Rio 2016 heeft gesloten) en vervolgens door NOC*NSF voor accreditatie bij
OCOG is aangemeld;
(…)
Programma: het door de Bond, na overleg met NOC*NSF met het oog op de kwalificatie voor en
deelname aan de Olympische Spelen, voor de Topsporter goedgekeurde trainings- en
wedstrijdprogramma van de Topsporter;
(…)
Artikel 3 Regelgeving IOC, OCOG en WADA
1. De Topsporter erkent dat NOC*NSF, ook bij de uitvoering van deze overeenkomst, gebonden is
aan internationale regelgeving van het IOC, OCOG en WADA en aan de faciliteiten zoals deze door
OCOG tijdens de Olympische Spelen worden geboden.
(…)
4. De Topsporter handelt in overeenstemming met de in lid 1 bedoeld regelgeving, waaronder
mede begrepen het Olympic Charter en de IOC Code of Ethics. (…)
(…)
II. NOC*NSF Regels voor de Topsporter
Artikel 4 Informatieverstrekking
1. Partijen verstrekken elkaar die informatie die zij tot hun beschikking hebben en waarvan zij
weten of in redelijkheid moeten kunnen weten dat deze van belang is voor de andere Partij in het
kader van de voorbereiding op en deelname aan de Olympische Spelen, waaronder mede
begrepen image en/of publicitaire belangen van Partijen en Team NL (Rio 2016).
2. De informatieverstrekking van NOC*NSF aan de Topsporter geschiedt primair via de Bond,
waarvoor de Bond een contactpersoon aanwijst. Na de Teamprestatie geschiedt de
informatieverstrekking aan de Topsporter primair door NOC*NSF.
(…)
Artikel 6 Diverse inspanningen, gedragingen en verplichtingen
Voorbereiding op en deelname aan de Olympische Spelen
1. NOC*NSF spant zich zover als in haar vermogen ligt in de Topsporter optimale mogelijkheden te
bieden zich voor te bereiden op de Olympische Spelen en, indien de Topsporter zich kwalificeert en
wordt uitgezonden, hem/haar daaraan ook daadwerkelijk zo succesvol mogelijk te laten

deelnemen.
2. NOC*NSF spant zich maximaal in ervoor te zorgen dat de Bond zijn verplichtingen zoals
opgenomen in deze overeenkomst en in de overeenkomst die NOC*NSF met de Bond afsluit, welke
is in te zien op www.nocnsf.nl, nakomt.
3. De Topsporter spant zich zoveel als mogelijk in om maximaal sportieve prestaties te leveren
zowel ter voorbereiding op als tijdens de Olympische Spelen en geeft daartoe volledig en
toegewijd en met een optimale sportieve inzet uitvoering aan het Programma.
Gedragingen
4. De Topsporter gedraagt zich op een zodanige wijze als van een goed lid van TeamNL (Rio 2016)
verwacht mag worden, zowel tijdens de sportbeoefening als daarbuiten en neemt daarbij onder
meer maar niet uitsluitend het gestelde in de IOC Code of Ethics in acht.
(…)
III NOC*NSF faciliteiten voor de Topsporter
(…)
Artikel 15 Verblijf tijdens de Olympische Spelen
(…)
2. NOC*NSF heeft een Awareness app laten ontwikkelen. De Topsporter wordt verzocht deze
Awareness app met gps zoveel als wenselijk, doch in ieder geval als hij/zij buiten het Olympisch
dorp is, aan te zetten.
(…)
4. De Topsporter verblijft – met inachtneming van het gestelde in artikel 16 lid 1 – tot het moment
van de terugreis naar Nederland in het Olympisch dorp, tenzij anders is overeengekomen met de
Chef de Mission.
IV Overige bepalingen
Artikel 20 Niet-naleving verplichtingen
1. NOC*NSF kan bij niet-naleving door de Topsporter van een of meer van in deze overeenkomst
opgenomen verplichtingen, een of meer van de navolgende maatregelen nemen:
a. a) uitsluiting van deelname aan de Olympische Spelen;
b) verlies van (het recht op) de medaillebonus;
c) uitsluitend in geval van schending van die artikelen dan wel regels met betrekking tot associatie
met Olympische symbolen en terminologie, marketing, media en publiciteit: het opleggen van een
boete met een maximum van € 25.000,- per overtreding. De hoogte van de opgelegde boete is
afhankelijk van de ernst van de schending en de draagkracht van de Topsporter.
2. Voordat NOC*NSF een besluit neemt over het al dan niet naleven van de in de overeenkomst
opgenomen verplichtingen en het opleggen van een maatregel zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel
wordt de Topsporter altijd gehoord.
3. Indien de Topsporter zijn/haar verplichtingen uit deze overeenkomst niet, niet volledig of niet

tijdig nakomt, is NOC*NSF tevens gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang
tussentijds te beëindigen.
2.3. [eiser] heeft op zaterdag 6 augustus 2016 de finale van maandag 15 augustus 2016 bereikt voor
het toestel ringen.
2.4. In de avond van 6 augustus 2016 (om 19:08 uur) heeft [eiser] het Olympisch dorp verlaten. Eerst
is hij naar een locatie gegaan waar hij werd geïnterviewd door NOS en later naar het Holland
Heineken House (hierna: HHH). De coach van [eiser] , [coach] , heeft [eiser] , nadat bekend was
geworden dat [eiser] was gekwalificeerd voor de finale van de ringen, om 20:55 uur het volgende
WhatsApp bericht gestuurd:
Gefeliciteerd!!!!
In reactie hierop heeft [eiser] geantwoord:
Yeah (….) jij ook (…) ben opweg naar HHH dan weet je dat!!!
Ben niet te laat terug
[coach] heeft als volgt gereageerd:
Ok ! Niet drinken en rond 12 thuis !!! Je zit nog gewoon in het toernooi en de wedstrijd !!!
Hierop heeft [eiser] gereageerd:
Ja ik zit nu net in taxi ik kom daar over 50 min aan! Dus wordt uurtje later ok (…)
Hierop heeft [coach] gereageerd:
En let op want noc nsf loopt daar ook rond !! Iedereen weet zo dat jij in hhh zit !!
[eiser] heeft vervolgens geappt:
Yes (…) thanx! Kom goed
[coach] heeft geantwoord:
We moeten morgen trainen !!! Ochtend van 9.30 tot 11 !! Dan komt het goed uit met nog 4 volle
trainingen !
Diezelfde avond om 23:38 uur heeft [coach] [eiser] het volgende bericht gestuurd:
Laat effe weten wanneer je terug bent ? Ik zie je morgenvroeg wel !
2.5. [eiser] is volgens de tijdregistratie van de security afdeling van het Olympisch dorp
zondagochtend 7 augustus 2016 om 05:08 uur teruggekeerd in het Olympisch dorp. Die ochtend
om 09:12 uur heeft [coach] [eiser] geappt:
Waar zit je ?
[eiser] heeft daar niet op gereageerd en is niet naar de training gegaan. Hij heeft geslapen en is
omstreeks 15:00 uur opgestaan.
2.6. Op maandag 8 augustus 2016 heeft het NOC*NSF na gesprekken met [eiser] en na intern beraad

besloten dat [eiser] van verdere deelname aan de Olympische Spelen zal worden uitgesloten.
Daarna heeft [prestatiemanager], coach van Olympisch coaches en prestatiemanager voor turnen
bij NOC*NSF, [eiser] naar het vliegveld begeleid waar [eiser] met het vliegtuig naar Nederland is
vertrokken.
2.7. NOC*NSF heeft [eiser] daarna bij de Fédération Internationale de Gymnastique (hierna: FIG)
afgemeld, waarna FIG de plaats van [eiser] in de ringenfinale aan een andere sporter heeft
gegeven.
2.8. De trainer van [eiser] , bondscoach KNGU senioren [coach] , heeft in een door hem op 11
augustus 2016 opgestelde verklaring onder meer het volgende verklaard:
Na de teamwedstrijd mannen op zaterdag 6 augustus ben ik in de turnhal gebleven om turners uit
andere landen te bekijken. Daarvandaan heb ik [eiser] rond 21 uur een felicitatie berichtje
gestuurd, omdat hij de individuele toetelfinale ringen gehaald. Daarop reageerde [eiser] dat hij op
weg was naar het Holland Heineken Huis (HHH). Heb toen terug gereageerd dat hij niet moest
drinken en op tijd thuis (in Olympisch Dorp) moest zijn. Ook gewaarschuwd voor het feit dat hij in
HHH in openbare ruimte zit. Daarna nog een berichtje gestuurd dat hij de volgende ochtend
(zondag 7 augustus) van 9.30 tot 11 uur moest trainen. Daarop heb ik geen reactie gehad. Ook op
mijn berichtje dat hij even moest laten weten wanneer hij terug was heb ik geen reactie gehad.
Zondagochtend verscheen [eiser] niet op de training. Ik heb hem gebeld, maar kreeg hem niet te
pakken. Daarop heeft [eiser] mij geappt en gezegd dat hij in bed ligt en morgen weer komt
trainen. Via drie sporters ( [sporter 1] , [sporter 2] en [sporter 3] ) en de trainer/coach (
[trainer/coach] ) die in het appartement in het Olympisch Dorp zaten hoorde ik dat [eiser] om 15
uur uit zijn bed kwam en een onsamenhangend verhaal ophing en o.a. vertelde dat hij naar een
club was geweest en Desperado’s ‘gesponsord’ kreeg en dat hij pas om 6 uur ’s ochtends thuis
was. Hij vond dat dit moest kunnen. De drie sporters waren niet blij met dit gedrag van [eiser] .
Daarop ben ik naar [eiser] gegaan om te vragen wat er nu precies was gebeurd. Ik kreeg een
vaag verhaal dat niet geheel overeen kwam met wat ik had gehoord van de sporters. Het was
fysiek duidelijk aan [eiser] te zien en te merken aan zijn manier van praten dat hij het bont had
gemaakt, die nacht.

3 Het geschil

3.1. [eiser] vordert – na een wijziging van eis – dat de voorzieningenrechter
I. NOC*NSF primair beveelt al hetgeen in haar macht ligt om te bewerkstelligen dat [eiser] de
finale op het toestel ringen van de Olympische Spelen Rio 2016 kan turnen, waaronder mede
begrepen doch niet beperkt tot het tijdig en correct doen voeren op eigen naam van een
procedure tegen het Internationaal Olympisch Comité en de Fédération Internationale de
Gymnastique voor de Ad Hoc Divisie van het Court of Arbitration for Sports te Rio volgens het
daarvoor geldende arbitragereglement voor toelating van [eiser] tot de finale,
II. NOC*NSF subsidiair beveelt alle medewerking te verlenen aan [eiser] voor een eventueel door
hem te starten procedure voor de Ad Hoc Divisie van het CAS en hem daartoe alle relevante
stukken tijdig en volledig ter beschikking te stellen alsmede bij wege van een voorschot op
schadevergoeding ter dekking van zijn kosten van rechtskundige bijstand een bedrag te voldoen
van € 20.000,00, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen voorschot
op schade vergoeding,

III. NOC*NSF beveelt [eiser] op haar kosten (business class of first class) naar Rio de Janeiro te
doen vervoeren, zodat hij tijdig aanwezig kan zijn op genoemde finale en hem toe te laten tot de
trainingen voor de finale op 15 augustus 2016,
IV. aan overtreding van de hiervoor onder I., II. en III. genoemde bevelen een dwangsom te
verbinden van € 150.000,00 per overtreding te vermeerderen met € 120.000,00 per dag of
dagdeel dat een overtreding voortduurt met een maximum van € 250.000,00 per overtreding,
althans een door de voorzieningenrechter te bepalen dwangsom,
V. NOC*NSF veroordeelt in de kosten van het geding vermeerderd met de wettelijke rente
daarover vanaf de vijftiende dag na de datum van het te wijzen vonnis tot aan de dag van
algehele voldoening.
3.2. NOC*NSF voert verweer.
3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling
4.1. Het spoedeisend belang is gegeven nu de desbetreffende finale op maandag 15 augustus 2016
plaatsvindt.
4.2. Het gaat in dit kort geding in de eerste plaats om de vraag of het besluit van NOC*NSF om [eiser]
uit te sluiten van verdere deelname aan de Olympische Spelen rechtmatig/vernietigbaar is. Bij de
beantwoording van die vraag moet worden vooropgesteld dat NOC*NSF dit besluit heeft genomen
op grond van de overeenkomst die tussen NOC*NSF en [eiser] is gesloten. In die overeenkomst
zijn rechten en verplichtingen van beide partijen vastgelegd met betrekking tot voorbereiding op
en deelneming aan de Olympische Spelen. Voor zover hier van belang is de kern daarvan dat
NOC*NSF zich tegenover [eiser] heeft verplicht zich zo veel als in haar vermogen ligt in te spannen
om [eiser] zo succesvol mogelijk aan de Olympische spelen te laten deelnemen (art. 6.1).
Daartegenover staat dat [eiser] zich heeft verplicht zich te zullen inspannen om maximale
sportieve prestaties te leveren en daartoe volledig en toegewijd en met optimale sportieve inzet
uitvoering te geven aan het trainings- en wedstrijdprogramma (art. 6.3). In dat verband was
[eiser] tevens verplicht zich te gedragen op een zodanige wijze als van een goed lid van TeamNL
mag worden verwacht (art. 6.4). In art. 20 van de overeenkomst is verder vastgelegd dat als
[eiser] zich niet aan die verplichtingen houdt NOC*NSF bevoegd is maatregelen te nemen zoals in
dat artikel zijn omschreven. Die bevoegdheid heeft NOC*NSF dus op grond van wat in die
overeenkomst met [eiser] is afgesproken. [eiser] is daarom op grond van de overeenkomst in
beginsel verplicht de door NOC*NSF nodig geoordeelde maatregel tegen zich te laten gelden.
Welke maatregelen NOC*NSF in geval van niet nakoming door [eiser] van zijn verplichtingen in de
gegeven omstandigheden nodig acht, moet daarom in beginsel aan het oordeel van NOC*NSF
worden overgelaten. Het is niet aan de rechter te bepalen of, en zo ja welke maatregelen nodig
waren. De rechter kan alleen achteraf beoordelen of NOC*NSF in de gegeven omstandigheden in
redelijkheid tot de genomen maatregel heeft kunnen komen. Daarbij past de rechter aanmerkelijke
terughoudendheid. Alleen indien het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar zou zijn dat [eiser] aan het besluit van NOC*NSF zou zijn gebonden, is er plaats
voor rechterlijk ingrijpen, zoals voor het geval van een bindende partij beslissing ook volgt uit art.
7:904 lid 1 in verbinding met art. 7:906 BW.
4.3. Omtrent de gebeurtenissen die tot de maatregel hebben geleid, moet op grond van wat er uit de
overgelegde verklaringen blijkt en wat er op de zitting is gezegd het volgende worden
vastgesteld. [eiser] heeft op zaterdagavond 6 augustus 2016 om 19.08 uur het Olympisch dorp

verlaten en is daar pas op zondagmorgen om 5.08 uur teruggekeerd. Dat blijkt uit de
pasregistratie. Vast staat dat [eiser] toen naar NOS is vertrokken en daarna naar HHH is gegaan.
Dat heeft hij zelf aan [coach] geappt. Uit de gevolgde appwisseling blijkt dat [coach] hem heeft
gewaarschuwd niet te drinken en om 12.00 uur thuis te zijn met de waarschuwing dat ‘hij nog
gewoon in het toernooi en de wedstrijd’ zit. Ook blijkt daaruit dat [eiser] is gewaarschuwd dat
iedereen en ook NOC*NSF kon zien dat hij in HHH zit. Tenslotte heeft [coach] [eiser]
gewaarschuwd dat hij de volgende morgen moest trainen van 9.30 uur tot 11.00 uur en dat dit
paste in het trainingsprogramma. Vast staat verder dat [eiser] desondanks de volgende ochtend
niet op de training is verschenen, in het appartement heeft liggen slapen en om 15.00 uur uit zijn
bed is gekomen. Op een app van [coach] van zondagochtend 9.12 uur -kort voor de aanvang van
de training om 9.30 uur- met de vraag waar hij zat, heeft [eiser] niet gereageerd. Het staat verder
vast - [eiser] heeft dat zelf op de zitting verklaard- dat hij in HHH vier of vijf biertjes heeft
gedronken. Wat er verder die nacht is gebeurd kan niet nauwkeurig worden vastgesteld. Vast
staat wel dat [eiser] op enig moment in een nachtclub is geweest waar toen zijn vriendin en
vrienden waren. Volgens [eiser] heeft hij na zijn bezoek aan HHH verder geen alcohol gedronken.
Daartegenover staat de verklaring van [coach] dat hij van drie andere sporters en een
trainer/coach in het appartement heeft gehoord dat [eiser] nadat hij om 15.00 uur uit bed kwam
een onsamenhangend verhaal ophing en onder andere vertelde dat hij naar een club was
geweest en Desperado’s ‘gesponsord’ kreeg. Verder heeft [coach] verklaard dat ‘het fysiek
duidelijk aan [eiser] te zien en te merken aan zijn manier van praten (was) dat hij het bont had
gemaakt, die nacht’. Dit laatste heeft [coach] dus uit eigen waarneming. De voorzieningenrechter
heeft geen reden aan de juistheid van die verklaring omtrent hetgeen verschillende personen
hebben waargenomen te twijfelen. [eiser] heeft niet gemotiveerd een verklaring ervoor gegeven
dat en waarom het niet klopt of kan kloppen wat deze personen hebben waargenomen. Hij heeft
van zijn kant geen schriftelijke verklaringen overgelegd van de personen met wie hij die nacht
heeft doorgebracht over wat er is gebeurd om daarmee de lezing van de zijde van NOC*NSF te
ontkrachten. Het moet er daarom voor worden gehouden dat [eiser] na het verlaten van HHH nog
aanmerkelijk meer heeft gedronken en die nacht behoorlijk is doorgezakt.
4.4. Het feit dat [eiser] op zondagochtend niet bij de training is verschenen, levert onmiskenbaar een
tekortkoming op in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van art. 6.3 van de
overeenkomst. Het lijdt weinig twijfel dat [eiser] ervan op de hoogte had kunnen en behoren te
zijn dat er op zondagochtend om 9.30 uur een training was en dat hij daar werd verwacht. [coach]
heeft hem dat de avond tevoren speciaal in niet mis te verstane bewoordingen geappt. [eiser]
heeft daarop niet gereageerd, maar dat hij daarvan geen kennis heeft genomen vindt de
voorzieningenrechter niet erg aannemelijk. Deze app van [coach] was kennelijk het sluitstuk van
de appwisseling van 20.55 uur die avond. Het ligt niet erg voor de hand dat het laatste bericht (in
een reeks van waarschuwingen en instructies) dan niet meer wordt gezien. In ieder geval is het
voor risico van [eiser] als hij daarvan geen kennis heeft genomen. Maar ook los hiervan had [eiser]
op de voet van art. 6.3 van de overeenkomst als loyale en volledig toegewijde olympiër in de
aanloop naar een finale op de hoogte behoren te zijn van die training en van het feit dat hij
daarbij ook aanwezig diende te zijn, zoals alle andere turners die daar werden verwacht wel zijn
verschenen en daarvan dus op de hoogte waren. Het is niet aannemelijk dat die daarvan pas op
zaterdagavond allemaal afzonderlijk per appbericht op de hoogte zijn gebracht.
4.5. Wat betreft de verplichting op grond van art. 6.4 van de overeenkomst zich als goed lid van
TeamNL te gedragen zowel tijdens de sportbeoefening als daarbuiten, geldt het volgende. Het
standpunt van [eiser] dat die bepaling alleen ziet op de periode van voorbereiding en niet op de
periode, na kwalificatie, van deelneming aan de Olympische Spelen, moet worden verworpen. Die
opvatting zou tot het ongerijmde resultaat leiden dat voorafgaande aan de Spelen van de
topsporter gedrag als van een goed teamlid mag worden verwacht, maar tijdens de Spelen niet
meer, terwijl ten zeerste voor de hand ligt dat gedrag als van een goed teamlid tijdens de Spelen
eens te meer mag worden verwacht. Art. 6.4 kan in redelijkheid niet anders worden begrepen dan
dat dit vereiste ook ziet op de periode van deelneming aan de Spelen. Voor de gedachte dat uit
art. 6.4 van de overeenkomst volgt dat accreditatie bij OCOG niet meer door NOC*NSF ongedaan

kan worden gemaakt, ontbreekt elk aanknopingspunt.
4.6. Iets anders is wat gedrag op zodanige wijze als van een goed teamlid mag worden verwacht dan
inhoudt. Niet vastgesteld heeft kunnen worden dat er, afgezien van de algemene en abstract
geformuleerde normen in de IOC Code of Ethics, nauwkeurig en welomschreven gedragsregels zijn
en dat, en zo ja op welke wijze, NOC*NSF die met de teamleden heeft gecommuniceerd. In
aanmerking genomen dat wegens niet nakoming van de verplichtingen op grond van art. 6.4
NOC*NSF op grond van art. 20 van de overeenkomst de bevoegdheid heeft vergaande
maatregelen te nemen jegens de topsporter, zou op dit punt zeker meer zorgvuldigheid van
NOC*NSF verwacht mogen worden. Met het oog hierop zou tevoren verifieerbaar duidelijk moeten
zijn welk gedrag wordt verwacht en welk gedrag niet wordt geaccepteerd. Het enkele feit dat
[eiser] zonder toestemming het Olympisch dorp heeft verlaten en alcohol heeft gedronken (los van
de hoeveelheid daarvan), kan daarom niet als schending van art. 6.4 van de overeenkomst
worden beschouwd. Dat enkele feit zou ook in redelijkheid niet een maatregel van uitsluiting van
deelname hebben kunnen rechtvaardigen. Maar die maatregel is ook niet op dat enkele feit
gebaseerd zoals hierna zal blijken. Ondertussen betekent dit niet dat, ook indien dergelijke
nauwkeurige en welomschreven gedragsregels ontbreken, aan art. 6.4 geen enkele betekenis
toekomt. Voor zover redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de topsporter op bepaalde
punten behoort te weten en/of te begrijpen wat van hem mag worden verwacht, kunnen op niet
nakoming van die verplichting ook maatregelen worden gebaseerd (afhankelijk uiteraard van de
aard en de ernst van de gedragingen, waarover hierna meer). Dat geldt zeker voor zover het gaat
om gedrag dat rechtstreeks van betekenis is voor de nakoming van de verplichtingen van art. 6.3
van de overeenkomst.
4.7. De manier waarop NOC*NSF de gedragingen van [eiser] heeft opgenomen moet met
inachtneming hiervan worden getoetst. Het niet verschijnen op een training kon NOC*NSF in de
gegeven omstandigheden als een tamelijk ernstige tekortkoming van de nakoming van art. 6.3
opvatten. Het gaat hier om topsport. Om daarin werkelijk een topprestatie te kunnen leveren,
moeten topsporters zich nu eenmaal ten zeerste gedisciplineerd houden aan een tamelijk rigide
en nauwkeurig vastgesteld schema van trainingen, voeding, slaap en leefwijze. Art. 6.3 van het
contract verlangt van de topsporter dat hij volledig en toegewijd en met optimale sportieve inzet
uitvoering geeft aan het wedstrijd- en trainingsprogramma. Het ging hier om een training die
klaarblijkelijk een onmisbaar onderdeel vormde in het schema van trainingen in de aanloop naar
de finale. [eiser] was daarop nog speciaal gewezen door [coach] . Met datgene waartoe [eiser]
volgens het contract verplicht was, verdraagt zich niet dat hij in plaats van naar de training te
komen van 5.08 uur tot 15.00 uur in zijn bed lag en daar klaarblijkelijk een roes lag uit te slapen.
Het voorafgaande gedrag, ondanks de nodige waarschuwingen, van een nacht doorzakken terwijl
[eiser] midden in een trainings- en wedstrijdprogramma zat, verdraagt zich evenmin met de
naleving van die verplichting. Daarbij geldt dat [eiser] de aanwijzingen en waarschuwingen van
[coach] in het licht van zijn verplichtingen uit de artt. 6.3 en 6.4 van de overeenkomst niet zomaar
kon negeren, zoals hij heeft gedaan.
4.8. Hierbij moet in het oog worden gehouden dat het niet vrijelijk aan [eiser] was te doen en laten
wat hij wilde en te bepalen wat wel en niet nodig en goed was. Aan het contract met NOC*NSF
zitten rechten en verplichtingen. Door middel van dit contract maakt NOC*NSF het voor [eiser]
mogelijk uit te komen op de Olympische Spelen en heeft NOC*NSF zich jegens [eiser] verplicht hem
met alle faciliteiten en zorg te omringen om hem daadwerkelijk zo succesvol mogelijk te laten
deelnemen. Daarop kan [eiser] jegens NOC*NSF aanspraak maken, maar daartegenover staat
dan dat [eiser] jegens NOC*NSF van zijn kant verplicht is daaraan volledig, toegewijd en met
optimale inzet mee te werken. Daarop kan NOC*NSF jegens [eiser] aanspraak maken. En dat
NOC*NSF daarop ook werkelijk aanspraak maakt, is begrijpelijk gezien de investeringen die zij in
de topsporter moet doen.
4.9. De vraag resteert of NOC*NSF de maatregel van uitsluiting van deelname in de gegeven
omstandigheden in redelijkheid heeft kunnen nemen. Voorop staat dat deze maatregel [eiser]

bijzonder zwaar treft. Na jarenlange voorbereiding is hem de mogelijkheid op een Olympische
finale ontnomen terwijl dat waarschijnlijk zijn laatste kans daarop was. Voor [eiser] is het missen
daarvan ongetwijfeld een persoonlijk drama. Iedereen, inclusief NOC*NSF, had hem in die finale
willen zien uitkomen. Met de terughoudendheid die bij de rechterlijke toetsing in een geval als dit
moet worden betracht, kan echter niet worden gezegd dat NOC*NSF in redelijkheid niet tot deze
maatregel heeft kunnen komen. Ten eerste was sprake van een niet nakoming van verplichtingen
die NOC*NSF in de gegeven omstandigheden als ernstig kon opnemen (zie hiervoor). In
aanmerking genomen het problematische verleden van [eiser] en het feit dat hij zelf te kennen gaf
niet in te zien dat hij iets verkeerd heeft gedaan, is begrijpelijk dat NOC*NSF er geen vertrouwen
meer in had dat [eiser] zich verder wel behoorlijk aan zijn verplichtingen zou houden. Daarbij
komt, ten tweede, dat aannemelijk is dat de gedragingen van [eiser] en een acceptatie daarvan
door NOC*NSF ondermijnend zouden zijn voor het moreel van de andere leden van het turnteam
en voor het hele TeamNL. Elke topsporter zit in hetzelfde keurslijf van trainingen en een bepaalde
leefwijze dat klaarblijkelijk noodzakelijk is voor een topprestatie en tot inachtneming waarvan hij
ook jegens NOC*NSF contractueel is verplicht. Het is aannemelijk, zoals namens NOC*NSF is
betoogd, dat het bepaald niet goed zou werken als een lid vrijelijk zegt en door zijn gedrag toont
dat hij hieraan geen boodschap heeft. Ten derde is duidelijk dat er door het gebeurde tussen
[coach] en [eiser] een complete vertrouwensbreuk is ontstaan. [coach] en NOC*NSF zijn
klaarblijkelijk tot de conclusie gekomen dat die breuk niet meer viel te lijmen. Het is begrijpelijk dat
NOC*NSF meende op deze manier met [eiser] niet verder te kunnen naar de finale. Namens [eiser]
is nog wel bepleit dat [coach] dan maar moest vertrekken, maar dat miskent dat het tenslotte
[eiser] is geweest die door zijn gedrag de vertrouwensbreuk met [coach] heeft bewerkstelligd en
niet omgekeerd. Voor de suggestie van de raadsman van [eiser] dat [coach] een angstige trainer
is die bang is om zijn baan te verliezen en daarom op het vertrek van [eiser] heeft aangestuurd,
ontbreekt elke aanwijzing en elke onderbouwing. Onder deze omstandigheden kan niet worden
gezegd dat de maatregel van uitsluiting in geen verhouding stond met de situatie die door
toedoen van [eiser] is ontstaan. Het is mogelijk dat anderen in de gegeven omstandigheden tot
een andere afweging waren gekomen dan de betrokkenen aan de kant van NOC*NSF hebben
gemaakt, met minder -voor velen- teleurstellende gevolgen. Maar dat is niet de maatstaf.
4.10. Los van deze inhoudelijke kant kan niet worden gezegd dat het besluit om [eiser] van verdere
deelneming uit te sluiten onzorgvuldig is tot stand gekomen. Gedurende maandag 8 augustus
2016 is [eiser] tot twee keer toe gehoord, ook over het voornemen tot uitsluiting van deelname.
Dat [eiser] daar niet de gelegenheid heeft gehad zijn verhaal te doen, kan niet worden
vastgesteld. De verklaring van de deelnemers aan die gesprekken bieden grond aan de
veronderstelling dat hij zijn verhaal daar wel heeft gedaan. Verder moet worden vastgesteld dat
gedurende de gehele maandag de betrokkenen herhaaldelijk onderling beraad hebben gehad
alvorens het besluit tot uitsluiting van deelname definitief is genomen. Er is geen reden om aan te
nemen dat dit besluit lichtvaardig is genomen, wat ook niet voor de hand ligt omdat NOC*NSF er
zelf ook belang bij had dat [eiser] wel in de finale zou kunnen uitkomen.
4.11. Op grond van het voorgaande moeten de vorderingen worden afgewezen. [eiser] zal als de
grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan
de zijde van NOC*NSF worden begroot op:
- griffierecht € 619,00
- salaris advocaat 816,00
Totaal € 1.435,00

5 De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt [eiser] in de proceskosten, aan de zijde van NOC*NSF tot op heden begroot op €
1.435,00.
Dit vonnis is gewezen door mr. R.J.B. Boonekamp en in het openbaar uitgesproken in
tegenwoordigheid van de griffier mr. B.J.M. Vermulst op 12 augustus 2016. De overwegingen
waarop dit vonnis stoelt zijn afzonderlijk vastgelegd op 15 augustus 2016.
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[Eiser],
wonende te Amsterdam,

eiser,
advocaat mr. drs. C. Hellingman te Amsterdam,

tegen

de vereniging
NEDERLANDSE WATERSKI- & WAKEBOARD BOND,
gevestigd te Hoofddorp,
gedaagde,
advocaat mr. F.C. Kollen te Bussum.

Partijen zullen hierna [eiser] en de NWWB genoemd worden.
1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding
- de mondelinge behandeling ter terechtzitting van 21 juli 2009
- de pleitnota van [eiser]
- de pleitnota van de NWWB.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.
2. De feiten
2.1. De NWWB is een vereniging voor de waterski- en wakeboardsport in Nederland. In de statuten
van de NWWB is – voor zover voor het onderhavige geschil van belang – het volgende opgenomen:

Artikel 5 - Algemene rechten en verplichtingen
1. Leden van de bond zijn verplicht:
a. de statuten, reglementen en besluiten van organen van de bond, alsmede de door het
bondsbestuur van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven;
(…)
d. de reglementen en besluiten van de Stichting Instituut Sportrechtspraak na te leven;
e. alle overige verplichtingen, welke de bond in naam of ten behoeve van de leden aangaat of welke
uit het lidmaatschap van de bond voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.
(…)
9. Het gebruik of doen gebruiken van ongeoorloofde middelen (doping) is verboden. Leden zijn
verplicht hun volledige medewerking te geven aan dopingcontroles en zich te houden aan het
Dopingreglement van het Instituut Sportrechtspraak
(…)
Artikel 6.a. - Rechtspraak en geschillen
1. De in dit artikel bedoelde rechtspraak en geschillenbeslechting is op alle leden van de bond van
toepassing.

2. Op een overtreding van de statuten, reglementen en/of besluiten is de tuchtrechtspraak van de
bond van toepassing. Deze tuchtrechtspraak geschiedt door de tuchtcommissie en de commissie van
beroep van de Stichting Instituut Sportrechtspraak, welke stichting hierna nader wordt aangeduid als
Instituut Sportrechtspraak.
(…)
Artikel 7 - Tuchtrechtspraak
1. Alle leden van de bond zijn onderworpen aan de tuchtrechtspraak van de bond, welke
tuchtrechtspraak krachtens een overeenkomst door de bond is opgedragen aan het Instituut
Sportrechtspraak.
(…)
3. Op de tuchtrechtspraak van de bond is het Tuchtreglement van toepassing. Op de leden is tevens
van toepassing het Reglement seksuele intimidatie, alsmede het Dopingreglement, de daarvan deel
uitmakende dopinglijsten, het daarmee samenhangende Bijlage Dispensaties en de door de
internationale sportfederatie op de bond van toepassing verklaarde sportspecifieke dopingbepalingen.
Wanneer het Dopingreglement en het Reglement seksuele intimidatie wordt overtreden, geschiedt de
tuchtrechtspraak met inachtneming van het Tuchtreglement en onderscheidenlijk het Dopingreglement
en/of het Reglement seksuele intimidatie.

2.2. In genoemd tuchtreglement (hierna: het Tuchtreglement) is – voor zover hier van belang – het
volgende opgenomen:

Artikel 18 — Tenuitvoerlegging
(…)
4. Het instellen van beroep schort de tenuitvoerlegging van een straf niet op. Op verzoek van de
betrokkene kan de algemeen voorzitter van de commissie van beroep de tenuitvoerlegging van een
straf tijdens de behandeling van het beroep opschorten. Het verzoek tot het opschorten van de straf
kan tegelijk worden gedaan met het indienen van een beroepschrift maar niet eerder. Het verzoek
wordt niet eerder in behandeling genomen dan nadat voldaan is aan het bepaalde in artikel 17 lid 12.
Het bestuur kan voorschrijven dat gebruik wordt gemaakt van een standaard verzoekschrift. De
algemeen voorzitter van de commissie van beroep doet op het verzoek schriftelijk uitspraak, welke
uitspraak de commissie van beroep niet bindt bij haar eindoordeel.

2.3. In genoemd dopingreglement (hierna: het Dopingreglement) is – voor zover hier van belang – het
volgende opgenomen:

Artikel 3 - Aanwezigheid verboden stof(fen) en/of verboden methode(n)
1. De overtreding van een verboden stof en/of een verboden methode, de afbraakproducten daarvan
en/of markers in een monster van een sporter vormt een overtreding van dit reglement.
(…)
7. Het is de persoonlijke plicht van elke sporter ervoor te zorgen dat geen verboden stof(fen),
verboden methode(n), afbraakproducten daarvan en/of markers in zijn lichaam binnenkomen. Sporters
zijn verantwoordelijk voor alle verboden stoffen, verboden methoden, de afbraakproducten daarvan
en/of markers, die worden aangetroffen in hun monsters. Dientengevolge hoeft geen opzet, schuld,
nalatigheid van of bewust gebruik door de sporter te worden aangetoond om een overtreding van
artikel 3 te kunnen vaststellen.
(…)
Artikel 5 - (Poging tot) gebrekkige medewerking
1. Het door de sporter (pogen te) weigeren een monster te produceren, te verstrekken en/of af te

staan vormt een overtreding van dit reglement.
2. Het door de sporter:
a. Zonder geldige reden niet (tijdig) (in staat zijn zich te) onderwerpen aan, het niet meewerken aan
(enig element van) de dopingcontrole na daartoe (mondeling) te zijn aangewezen, alsmede een
poging hiertoe;
en/of
b. ontwijken van (enig element van) de dopingcontrole, alsmede een poging hiertoe,
vormt een overtreding van dit reglement.
3. Sporters, begeleiders, begeleidend personeel en de leden van een sportbond zijn verplicht volledig,
tijdig en ook overigens naar behoren hun medewerking aan de dopingcontrole te verlenen,
aanwijzingen van de (assistent) dopingcontroleofficial op te volgen, alsmede gehoor te geven aan
verzoeken van de (assistent) dopingcontroleofficial. Het niet nakomen van deze verplichting(en) vormt
een overtreding van dit reglement.
(…)
Artikel 16 – Sporters met een beperking
1. Op sporters met een beperking zijn de algemene bepalingen van dit reglement van toepassing,
alsmede de specifieke bepalingen welke uitdrukkelijk op een sporter met een beperking van
toepassing zijn verklaard. Indien een specifieke bepaling in strijd is met een algemene bepaling
prevaleert de specifieke bepaling.
(…)
Artikel 17 - Privacy
1. Het bondsbestuur van de sportbond, het Instituut Sportrechtspraak, de Dopingautoriteit, alsmede
eventuele andere dopingcontrole-uitvoerende organisaties, dragen zorg voor het verwerken van de in
het kader van de uitvoering van dopingcontroles verzamelde persoonsgegevens conform het gestelde
in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
(…)
3. Persoonsgegevens van sporters, waaronder hun whereabouts-informatie, dispensatiegegevens en
controleresultaten, (kunnen) worden verzonden aan het bondsbestuur van de sportbond, de
dopingcontrole-uitvoerende organisatie(s), laboratoria, de Dopingautoriteit, internationale
federatie(s), alsmede WADA, met dien verstande dat dit slechts geschiedt (i) op ‘need to know’ basis
en (ii) in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2.4. In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is – voor zover hier van belang – het volgende
opgenomen:

Artikel 8 – Privacy
Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien:
a. de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;
b. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de
betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een
verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
c. de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de
verantwoordelijke onderworpen is;
d. de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene;
e. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak
door het desbetreffende bestuursorgaan dan wel het bestuursorgaan waaraan de gegevens worden
verstrekt, of
f. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de

verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de
fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van
de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.
(…)
Artikel 16
De verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras,
politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, alsmede persoonsgegevens betreffende het
lidmaatschap van een vakvereniging is verboden behoudens het bepaalde in deze paragraaf.
Hetzelfde geldt voor strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens over onrechtmatig of
hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag.
(…)
Artikel 23
1. Onverminderd de artikelen 17 tot en met 22 is het verbod om persoonsgegevens als bedoeld in
artikel 16 te verwerken niet van toepassing voor zover:
a. dit geschiedt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene;
(…)

2.5. [eiser] is lid van de NWWB. [eiser] heeft in het verleden deelgenomen aan door de NWWB
georganiseerde (inter)nationale waterski-evenementen ten behoeve van sporters met een beperking.
2.6. Op 30 november 2008 is [eiser] aangewezen voor een dopingcontrole buiten wedstrijdverband
(hierna: ‘de dopingcontrole’), waarbij [eiser] een Aanwijzingsformulier Dopingcontrole heeft ingevuld
en ondertekend. In het Aanwijzingsformulier Dopingcontrole is – voor zover hier van belang – de
volgende informatie opgenomen:

2.7. Na afloop van de dopingcontrole heeft [eiser] een Dopingcontroleformulier ingevuld en
ondertekend. In het Dopingcontroleformulier is – voor zover hier van belang – de volgende informatie
opgenomen:

2.8. Op de achterzijde van het Dopingcontroleformulier is – voor zover hier van belang – de volgende
informatie opgenomen:

2.9. Blijkens het analyserapport van de hiervoor genoemde Dopingautoriteit is in het urinemonster van
[eiser] een verboden stof als bedoeld in het Dopingreglement aangetroffen, op grond waarvan een
klacht tegen [eiser] is ingediend bij de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak (hierna: ‘de
tuchtcommissie’).
2.10. Op 16 juni 2009 heeft de tuchtcommissie de klacht mondeling behandeld. Tijdens de zitting is
door de tuchtcommissie aan [eiser] gevraagd hoe de verboden stof in zijn lichaam kon zijn
aangetroffen, waarna [eiser] daarvoor, onder vermelding van voor hem privacygevoelige informatie,
een mogelijke verklaring heeft gegeven. In de uitspraak van de tuchtcommissie d.d. 29 juni 2009 is
daarover – voor zover hier van belang – het volgende opgenomen:
Naar aanleiding van hetgeen door betrokkene na herhaald aandringen van de tuchtcommissie ter
zitting naar voren werd gebracht over medicijnen die hij zou gebruiken naast de door hem aan de
DCO opgegeven medicijnen heeft de tuchtcommissie gemeend een nader eigen onderzoek te moeten
instellen. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat betrokkene vanwege een ernstige aandoening in het
verleden het medicijn nandrolon heeft gebruikt. Het voorschrijven van dit medicijn is in 2006 op
verzoek van betrokkene gestopt in verband met zijn sportcarrière en de verboden stoffen die dit
medicijn bevat. Later, en ook kort voor de controle die het positieve resultaat opleverde, gebruikte
betrokkene nog een ander medicijn x (vanwege de privacy zal de tuchtcommissie de naam van dit
medicijn niet noemen). Betrokkene vermoedt dat er bij de toediening kort voor de dopingcontrole een
vergissing is gemaakt en dat hij in plaats van medicijn x, dat geen verboden stof bevat, nandrolon
heeft gebruikt. Dit zou in zijn ogen de enige plausibele verklaring kunnen zijn voor de positieve
uitslag.
2.11. De tuchtcommissie heeft [eiser] in haar uitspraak van 29 juni 2009 voor een periode van twee
jaar uitgesloten van deelname aan door de NWWB georganiseerde wedstrijden en trainingen.
3. Het geschil
3.1. [eiser] vordert dat:

Het U.E.A. Heer/Vrouwe Voorzieningenrechter behage bij vonnis, voor zover mogelijk
uitvoerbaar bij voorraad:
1. het besluit van 29 juni 2009 van de Bond eiser met onmiddellijke ingang te schorsen;
2. gedaagde te verbieden gebruik te maken van de op of omstreeks 30 november 2008 en nadien
onrechtmatig verkregen persoonsgegevens van eiser, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de
controleresultaten, zoals deze is vastgelegd in correspondentie, formulieren, rapporten, verslagen,

verklaringen en of andere gegevensdragers;
3. gedaagde te bevelen zorg te dragen dat eiser wordt toegelaten tot de trainingen en tot alle door
de Bond te organiseren wedstrijden;
4. althans zodanige voorzieningen te treffen als U E.A. juist zal achten;
5. alles onder de bepaling dat gedaagde, tenzij zij ter zitting kenbaar heeft gemaakt Uw bevelen te
zullen nakomen, een dwangsom zullen verbeuren van 50.000 voor iedere (gedeeltelijke) overtreding
van enig hiervoor gevraagd gebod of verbod, vermeerderd met een dwangsom van € 10.000,-- per
dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt tot een maximum van € 100.000,--, althans een
zodanige dwangsom als U E.A. in goede justitie zal menen te behoren;
6. alles met veroordeling van gedaagde uitvoerbaar bij voorraad in de kosten van het geding.

3.2. NWWB voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader
ingegaan.
4. De beoordeling
4.1. De NWWB heeft allereerst betwist dat de vorderingen van [eiser] spoedeisend zijn, stellende dat
de op 25 en 26 juli 2009 te organiseren Nederlandse Kampioenschappen, voor sporters met een
beperking, wegens gebrek aan voldoende deelnemers geen doorgang zullen vinden. Daarnaast heeft
de NWWB gesteld dat de voorzieningenrechter niet bevoegd is van het onderhavige geschil kennis te
nemen, omdat [eiser] als gevolg van zijn lidmaatschap van de Nederlandse Waterski- & Wakeboard
Bond onderworpen is aan diens statuten en reglementen, waaronder de tucht- en
arbitragereglementen, op grond waarvan [eiser] een andere rechtsgang had moeten kiezen.
4.2. De voorzieningenrechter overweegt ten aanzien van de spoedeisendheid en de bevoegdheid als
volgt.
4.3. [eiser] heeft ter zitting gemotiveerd betwist dat er voor gehandicapten geen nationale
kampioenswedstrijden worden gehouden op 25 en 26 juli 2009. De NWWB heeft van haar stelling
daaromtrent ook geen enkel bewijs geleverd, hetgeen – in het kader van de betwisting door [eiser] –
wel van haar verwacht had mogen worden. Derhalve is onvoldoende vast komen te staan dat de
Nederlandse Kampioenschappen op 25 en 26 juli 2009 voor sporters met een beperking geen
doorgang zullen vinden. [eiser] kan daaraan echter slechts deelnemen wanneer de tenuitvoerlegging
van de uitspraak van de tuchtcommissie voordien wordt opgeschort. Daarmee is de spoedeisendheid
gegeven.
4.4. In burgerlijke zaken met een spoedeisend karakter is de kortgedingrechter bevoegd. Daarnaast
fungeert de kortgedingrechter als restrechter. De aanwijzing van een speciale rechtsgang, zoals in het
onderhavige geval de commissie van beroep en, zoals NWWB heeft aangevoerd doch [eiser] heeft
betwist, de arbitragecommissie van het Instituut Sportrechtspraak, maakt de kortgedingrechter in
beginsel niet onbevoegd. Dit is alleen anders indien de aangewezen speciale rechtsgang een met
voldoende waarborgen omklede snelle rechtsgang inhoudt, waarin de eiser een met het kort geding
vergelijkbaar resultaat kan bereiken (HR 16 maart 1990, NJ 1990, 500). Om het voor [eiser]
(eventueel) mogelijk te laten zijn alsnog aan genoemde Nederlandse kampioenschappen deel te
nemen, zal op zeer korte termijn een beslissing moeten worden gegeven over de vraag of de
uitspraak van de tuchtcommissie van 29 juni 2009 geschorst dient te worden. Onvoldoende is komen
vast te staan dat, gelijk door NWWB is aangevoerd, (de voorzitter van) de commissie van beroep of de
arbitragecommissie van het Instituut Sportrechtspraak over die vraag tijdig een uitspraak zal kunnen
doen. Gegeven de omstandigheid dat de uitspraak van de tuchtcommissie nog geen maand geleden is
gegeven en gelet ook op de tijd die [eiser] vervolgens nodig gehad zal hebben om deskundige
bijstand te regelen, kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet gezegd worden dat [eiser]
zodanig heeft getalmd met het gaan bewandelen van de aangewezen speciale rechtsgang dat de
voorzieningenrechter zich om die reden onbevoegd zou moeten verklaren. De voorzieningenrechter

acht zich derhalve bevoegd om van de vordering van [eiser] kennis te nemen.
4.5. [eiser] heeft aan zijn vorderingen – kort gezegd – ten grondslag gelegd dat hij niet vrijwillig (want
onder dreiging van een tuchtrechtelijke sanctie c.q. uitsluiting) medewerking heeft verleend aan de
dopingcontrole en dat de wijze waarop de dopingcontrole is uitgevoerd als een ontoelaatbare inbreuk
op zijn persoonlijke levenssfeer moet worden beschouwd. Met name het herhaald aandringen van de
tuchtcommissie op openheid onder dreiging van een sanctie en onder suggestie van
strafvermindering, alsmede het gebrek aan in vrijheid verleende toestemming door [eiser] voor de
verwerking door de NWWB van gegevens die de gezondheid van [eiser] betreffen is, aldus [eiser], in
strijd gehandeld met het bepaalde in de privacywetgeving in het algemeen en de Wet Bescherming
Persoonsgegevens (Wbp) in het bijzonder.
4.6. Het verweer van de NWWB komt er – kort gezegd – op neer dat [eiser] zich door zijn
lidmaatschap van de NWWB vrijwillig heeft gebonden aan diens regels, waaronder het
Dopingreglement en het Tuchtreglement. Op grond van deze regels kunnen topsporters als [eiser]
worden onderworpen aan dopingcontrole om het gebruik van verboden middelen door die sporters te
toetsen. Het feit dat sancties kunnen worden verbonden aan niet-medewerking aan een
dopingcontrole, maakt nog niet dat een eventuele toestemming voor het verrichten van een dergelijke
dopingcontrole om die reden niet vrijwillig zou zijn gegeven, aldus nog steeds de NWWB.
4.7. De voorzieningenrechter overweegt als volgt.
4.8. Op grond van artikel 6.a. van de statuten van de NWWB is op een overtreding van de statuten,
reglementen en/of besluiten (waaronder mede begrepen moet worden het Dopingreglement) de
tuchtrechtspraak van de NWWB van toepassing, welke tuchtrechtspraak is opgedragen aan de
tuchtcommissie en de commissie van beroep van de Stichting Instituut Sportrechtspraak. [eiser] is als
lid van de bond op grond van artikel 7 lid 1 van de statuten van de NWWB onderworpen aan
genoemde tuchtrechtspraak. De toetsing van beslissingen binnen een andere rechtsgang, als die van
de tuchtcommissie in het onderhavige geval, dienen in principe te worden verricht binnen de daarvoor
overeengekomen rechtsgang. De voorzieningenrechter kan de door de tuchtcommissie genomen
beslissing slechts marginaal toetsen. Als beoordelingscriterium heeft daarbij te gelden dat aannemelijk
is dat de beslissing van de tuchtcommissie om [eiser] te schorsen wegens overtreding van het
Dopingreglement als in strijd met een fundamenteel rechtsbeginsel in een daartegen door [eiser] nog
in te stellen beroep niet in stand zal blijven. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is
zulks niet aannemelijk. Daartoe is het volgende redengevend.
4.9. In de wereld van (top)sport is het zonder de incidentele uitvoering van een dopingtest vrijwel
onmogelijk om met zekerheid vast te kunnen stellen of er sprake is van gebruik van verboden stoffen
door sporters. De medewerking daaraan door de desbetreffende sporters is daarbij onontbeerlijk. In
het kader van de doelstelling van een dopingcontrole zal het verwerken van persoonsgegevens
betreffende iemands gezondheid bovendien tot op zekere hoogte onvermijdelijk zijn. Dat de door
[eiser] aangedragen mogelijkheid van het overleggen van een algemene doktersverklaring of het naar
waarheid invullen van een vragenlijst door de desbetreffende sporters daarvoor geen reëel alternatief
biedt, blijkt al uit het feit dat in het geval van [eiser] zèlf het gebruik van de verboden stof zonder
dopingtest niet aan het licht zou zijn gekomen, omdat [eiser] naar eigen zeggen tot geruime tijd ná de
gewraakte dopingtest geen weet had van zijn gebruik van de verboden stof in kwestie.
4.10. Dat er geen alternatief voorhanden is voor de wijze van controleren op gebruik van verboden
stoffen door sporters anders dan een dopingtest, rechtvaardigt in beginsel het hanteren van de
gebruikte methode, zodat dopingcontroles als de onderhavige voorshands dan ook geen inbreuk
lijken te maken op de privacywetgeving. Voor het verwerken van de persoonsgegevens betreffende
iemands gezondheid is weliswaar op grond van het bepaalde in de Wet Bescherming
Persoonsgegevens de toestemming van de desbetreffende persoon vereist, maar niet in geschil is dat
[eiser] toestemming heeft gegeven. Dat die toestemming in casu onvrijwillig zou zijn verleend, zoals
door [eiser] is aangevoerd, acht de voorzieningenrechter niet aannemelijk. [eiser] heeft zich als

topsporter en lid van de NWWB immers vrijwillig verbonden aan de statuten en reglementen van de
NWWB, waaronder het Dopingreglement. Op grond daarvan is [eiser] gehouden tot medewerking aan
dopingcontroles. Dat [eiser] gehandicapt is, doet daar (blijkens artikel 16 van het Dopingreglement)
niet aan af. Bovendien is gesteld noch gebleken dat [eiser] tijdens de dopingcontrole op enige wijze
heeft geprotesteerd tegen de dopingcontrole of het verwerken van zijn persoonsgegevens daartoe.
Het uitblijven van protest is ook logisch, daar [eiser], naar eigen zeggen, geen enkele reden had om
op dat moment te vermoeden dat de uitslag van de test positief zou uitvallen. Evenmin is gebleken
dat [eiser] tijdens de behandeling van de klacht, die als gevolg van de positiefbevinding bij de
tuchtcommissie is ingediend, enig bezwaar kenbaar heeft gemaakt over de (uitvoering van de)
dopingcontrole of zijn verleende toestemming voor het verwerken van zijn persoonsgegevens.
4.11. Bij de behandeling van de klacht als zodanig heeft de tuchtcommissie naar het voorlopig oordeel
van de voorzieningenrechter ook niet in strijd gehandeld met enige privacywetgeving of essentiële
rechtsbeginselen. Bij [eiser] is het gebruik van een verboden stof geconstateerd, welke constatering
noch ter mondelinge behandeling bij de tuchtcommissie, noch naderhand, door [eiser] is betwist. Een
plausibele verklaring voor het gebruik van de geconstateerde verboden stof kon [eiser] aanvankelijk
niet geven. Op het gebruik van de bedoelde verboden stof staat een straf van uitsluiting van door de
NWWB georganiseerde wedstrijden en trainingen van twee jaar. Na herhaald aandringen van de
tuchtcommissie heeft [eiser] alsnog een verklaring afgelegd. Door [eiser] niet direct van deelname van
wedstrijden uit te sluiten, maar hem (alsnog) in de gelegenheid te stellen om een verklaring te
verstrekken voor de aanwezigheid van de bedoelde verboden stof, heeft de tuchtcommissie juist
gehandeld conform hetgeen van haar in de gegeven omstandigheden verwacht mocht worden. Dat
[eiser] daarbij – al dan niet onder enig aandringen – bepaalde voor hem privacygevoelige feiten heeft
genoemd, is een keuze van [eiser] zelf geweest. Anders dan [eiser] leest de voorzieningenrechter in
de overgelegde uitspraak van de tuchtcommissie overigens niet dat de tuchtcommissie de bedoelde
privacygevoelige feiten ‘volledig heeft verwerkt in zijn beslissing’, in tegendeel. Door in haar rapport te
verwijzen naar ‘een ernstige aandoening’ en ‘medicijn x’, heeft de tuchtcommissie naar het voorlopig
oordeel van de voorzieningenrechter de privacy van [eiser] gerespecteerd. Het louter noemen van de
naam van de verboden stof als medicijn in de beslissing van de tuchtcommissie leidt naar het oordeel
van de voorzieningenrechter nog niet tot een (laat staan ernstige) schending van de persoonlijke
levenssfeer van [eiser]. Dat die informatie – zoals [eiser] betoogt – bij sommige medisch specialisten
wellicht een associatie zou kunnen oproepen met de ziekte van [eiser], doet daaraan niet af.
4.12. Op grond van het voorgaande acht de voorzieningenrechter geen grond aanwezig voor
toewijzing van de gevraagde voorzieningen onder de punten 1 en 3 van de vordering. Ten aanzien
van de onder 2 gevraagde voorziening is niet gebleken van enig spoedeisend belang van [eiser] bij
het treffen van die voorziening. Niet in te zien valt dat voor wat betreft dit onderdeel van de vordering
de uitkomst van de door [eiser] aangekondigde tuchtrechtelijke beroepsprocedure niet afgewacht kan
worden. Onderdeel 4 van de vordering van [eiser] is te weinig concreet om te kunnen worden
toegewezen. Gelet op het hiervoor overwogene is er ook geen grond om de onder de punten 5 en 6
van zijn vordering gevraagde voorzieningen te treffen. Alle gevraagde voorzieningen zullen daarom
worden geweigerd.

4.13. [eiser] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De
kosten aan de zijde van de NWWB worden begroot op:
- vast recht EUR 262,00
- salaris advocaat 816,00
Totaal EUR 1.078,00

5. De beslissing
De voorzieningenrechter

5.1. weigert de voorziening,
5.2. veroordeelt [eiser] in de proceskosten, aan de zijde van NWWB tot op heden begroot op EUR
1.078,00,
5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. van der Meer, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. S.M.P.
Langeveld, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 24 juli 2009.?
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Vonnis in kort geding van 10 juli 2013

in de zaak van

1. de vereniging
DANSSPORTVERENIGING D-SYNC'D,
gevestigd te Etten-Leur,
2. de stichting
STICHTING DANSPROMOTIE OOST-NEDERLAND,
gevestigd te Oldenzaal,

3. de stichting
STICHTING FORMATIE DANSSPORT STEP IN TIME,
gevestigd te Zwaag,
4. de stichting
STICHTING FORMATION DANSSPORT HOORN,
gevestigd te Hoorn,
5. de stichting
STICHTING OLD FOREST PROMOTION,
gevestigd te Oudenbosch,
eiseressen,
advocaat mr. E.M. Hoorenman te Zwaag,

tegen

de vereniging
NEDERLANDSE ALGEMENE DANSSPORT BOND,
gevestigd te Utrecht,
gedaagde,
advocaat mr. A.W. Brantjes te Amsterdam.

Eiseressen zullen hierna gezamenlijk Old Forest c.s. en gedaagde de bond genoemd worden.

1 De procedure
1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
-

de
de
de
de
de
de

dagvaarding met producties 1 tot en met 9 van 17 juni 2013,
brief van 24 juni 2013 met producties 1 tot en met 5 van de bond,
brief van 25 juni 2013 met productie 6 van de bond,
mondelinge behandeling van 26 juni 2013,
pleitnota van Old Forest c.s.,
pleitnota van de bond.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten
2.1. Eiseressen zijn rechtspersonen die één of meerdere teams trainen en in de gelegenheid stellen
tot het beoefenen van de formatiedanssport: een danssportvorm waarbij teams van in het
algemeen 16 dansers tegen elkaar uitkomen in competities.
2.2. Old Forest c.s. is lid van de bond en onderworpen aan de reglementen van de bond.

2.3. De bond beslist over de uitzending van de dansteams die namens Nederland aan de Europeseen de Wereldkampioenschappen (verder: EK en WK) deelnemen. Op die beslissing zijn het
“Uitzendreglement van de Nederlandse Algemene Danssport Bond” (update 30 december 2012),
verder te noemen het uitzendreglement, en het “Rankingreglement van de Nederlandse Algemene
Danssport Bond” (update 20 december 2012), verder te noemen het rankingreglement, van
toepassing.
2.4. In het uitzendreglement is onder meer bepaald:
“Artikel 3 Formatie
(…)
7 De winnaar van de Rankinglijst over het afgelopen Dansseizoen zal als eerste
vertegenwoordiger van de NADB worden uitgezonden voor deelname aan EK en/of WK. Indien een
EK en/of WK plaatsvindt terwijl de serie van grandprixwedstrijden in een Dansseizoen reeds is
aangevangen en er dientengevolge nog geen Rankinglijst kan worden vastgesteld, geldt dat de
eerste vertegenwoordiger van de NADB wordt bepaald aan de hand van de ranking over de
laatste drie grandprixwedstrijden (met inbegrip van het Vierlandentoernooi, maar exclusief het
Nederlands Kampioenschap). De Nederlands Kampioen zal als tweede vertegenwoordiger van de
NADB worden uitgezonden voor deelname aan EK en/of WK, mits dit formatieteam heeft
deelgenomen aan ten minste vier grandprixwedstrijden (met inbegrip van het Vierlandentoernooi,
maar exclusief het Nederlands Kampioenschap) in het afgelopen Dansseizoen.
Indien de Nederlands Kampioen ook de winnaar van de Rankinglijst van dat moment is, zal het
Formatieteam dat de tweede plaats bezet op de Rankinglijst worden uitgezonden als tweede
vertegenwoordiger van de NADB naar EK en/of WK.”
(…)
Artikel 4 Toezicht en handhaving

1 Toezicht en handhaving van het Uitzendreglement
De sportdirecteur is verantwoordelijk, tijdens het wedstrijdseizoen, voor het controleren en tot
uitvoering brengen van de regelgeving, zoals vastgelegd in het Uitzendreglement. De
Topsportcommissie in samenspraak met de Bondscoach heeft te allen tijde het recht van dit reglement
af te wijken.”
2.5. In het rankingreglement staat onder meer:
“Artikel 6 Ranking formatieteams
(…)
2 Alle grandprixwedstrijden gedurende een Dansseizoen zullen meetellen voor de Rankinglijst. Het
Nederlands kampioenschap telt derhalve niet mee voor de Rankinglijst. Het 4-landentoernooi,
Beneluxkampioenschap of andere wedstrijden worden aangemerkt als wedstrijd geldig voor de
ranking.
(…)
6 De Rankinglijst wordt na ieder Dansseizoen opnieuw vastgesteld, waarbij alle Formatieteams bij
aanvang van het Dansseizoen op nul beginnen.”
2.6. Na afloop van het dansseizoen 2012 (1 januari 2012 tot en met 31 december 2012) stond Step in
Time (team van Stichting Formatie Danssport Step in Time) op de eerste plaats en DSV Old Forest
(team van Stichting Old Forest Promotion, verder te noemen: Old Forest) op de tweede plaats van
de rankinglijst.
2.7. In het dansseizoen 2013 (vanaf 1 januari 2013) zijn tot op heden twee grandprixwedstrijden

gehouden, waarbij Step in Time twee keer op de eerste plaats is geëindigd en DSV Dance
Impression (verder te noemen Dance Impression) twee keer op de tweede plaats.
2.8. Bij e-mailbericht van 22 april 2013 heeft de bond aan Old Forest c.s. het volgende meegedeeld:
“Aan de vertegenwoordigers van de Formatie Teams,
Beste mensen,
Allereerst willen wij de Nederlandse Kampioenen van harte feliciteren met het behalen van hun
titel. Ook de andere teams gefeliciteerd met het resultaat. Nu gaan we op naar de Europese- en
Wereldkampioenschappen. De Topsportcommissie heeft in overleg met de Formatie Commissie en
het bestuur van de NADB het volgende besluit genomen.
WK Standaard in Tuymen 28 september 2013
Onder toepassing van artikel 3 lid 7 van het Uitzendreglement van de NADB nomineert de
Topsportcommissie de volgende formatieteams voor deelname aan het WK Standaard
Formatiedansen 2013:
1. Step in Time Formation Team
2. DSV Dance Impression
Step in Time Formation Team is de eerste vertegenwoordiger op grond van het feit dat dit team de
winnaar van de ranking is. Indien de winnaar van de ranking tevens de Nederlands Kampioen is,
zal het formatieteam dat de tweede plaats bezet op de rankinglijst worden uitgezonden als
tweede vertegenwoordiger van de NADB. Step in Time Formation Team is ook Nederlands
Kampioen 2013 geworden. DSV Dance Impression bezet de tweede plaats op de rankinglijst.
Onder verwijzing naar artikel 6 van het Rankingreglement van de NADB is de relevante rankinglijst
die over het dansseizoen dat is begonnen op 1 januari 2013. Daarmee omvat deze de
formatiewedstrijden van 12 januari en 23 maart 2013.
De NADB heeft er kennis van genomen dat de interpretatie van de ranking- en uitzendregels niet
door iedereen als eenvoudig wordt ervaren. De NADB wijst er in dit verband op dat een andere
interpretatie van de regels die zou leiden tot aanwijzing van andere teams, onrecht zou doen aan
de actuele krachtsverhoudingen. Alhoewel de NADB van mening is dat zo’n andere interpretatie
niet steekhoudend is, spreken wij uit dat in een dusdanig geval de NADB gebruik zou maken van
haar bevoegdheid om af te wijken. Ook in dat geval zou de NADB kiezen voor Step in Time
Formation team en voor DSV Dance Impression, omdat deze teams op dit moment duidelijk de
twee beste teams van Nederland zijn.
(…).

3 De vordering en het verweer

3.1. Old Forest c.s. vordert:
- de bond te verbieden Dance Impression uit te zenden naar het WK 2013;
- de bond te bevelen het team Old Forest uit te zenden naar het WK 2013;
- de bond te veroordelen in de kosten van de procedure.
Ter onderbouwing van haar vordering stelt Old Forest c.s. dat de bond in strijd met de geldende
reglementen het besluit om Dance Impression in plaats van Old Forest naar het WK uit te zenden,
heeft genomen.
3.2. De bond voert verweer.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling
4.1. Ten eerste heeft de bond de ontvankelijk van de dansteams, met uitzondering van Old Forest,
betwist wegens gebrek aan belang.
Old Forest c.s. heeft daarop gesteld dat Old Forest direct benadeeld is als gevolg van het besluit
van de bond, nu niet zij maar Dance Impression naar het WK wordt uitgezonden. De overige
dansteams hebben een afgeleid belang in de zin dat zij belang hebben bij een objectieve en
eenduidige naleving van de reglementen door de bond, aldus Old Forest c.s.
4.2. De gevorderde voorziening in dit kort geding heeft ten doel uitzending van Old Forest naar het
WK te bewerkstelligen in plaats van Dance Impression. Dat Old Forest daarbij belang heeft is niet
in geschil en is gegeven met het feit dat de uitkomst van deze procedure op haar van invloed is.
Hetzelfde zou gelden voor Dance Impression nu ook zij rechtstreeks door de uitkomst van de
procedure zou kunnen worden geraakt. De overige dansteams hebben bij de gevorderde
voorziening naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende belang. Het in algemene
zin beschreven belang bij een objectieve naleving van de reglementen kan in deze procedure niet
worden afgedwongen. De vordering strekt immers niet verder dan het treffen van voormelde
voorziening in dit specifieke geval.
Met uitzondering van Old Forest worden eiseressen daarom niet-ontvankelijk verklaard in hun
vordering.
4.3. Aldus resteert de vordering van Old Forest. De spoedeisendheid van die vordering is voldoende
aannemelijk nu beide partijen hebben onderstreept dat de voorbereidingen voor het WK op korte
termijn dienen aan te vangen.
4.4. Voor toewijzing van de gevorderde voorziening dient in hoge mate waarschijnlijk te zijn dat een
gelijkluidende vordering in een te voeren bodemprocedure zal worden toegewezen.
4.5. Door de bond is verweer gevoerd ten aanzien van de rechtsgrond waar Old Forest haar vordering
op baseert. Door de bond is echter niet geconcludeerd dat het Old Forest aan een rechtsgrond
ontbreekt. De voorzieningenrechter overweegt omtrent de rechtsgrond(en) van de vordering van
Old Forest, en vult die aan voor zover nodig, als volgt.
4.6. De rechtsverhouding tussen de bond en Old Forest, zijnde een vereniging en een lid van die
vereniging, wordt beheerst door het rechtspersonenrecht. Uit artikel 2:8 lid 1 BW volgt dat een
rechtspersoon en degenen die krachtens de wet en de statuten bij zijn organisatie zijn betrokken,
zich als zodanig jegens elkaar moeten gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid
wordt gevorderd.
Artikel 2:15 lid 1 sub b en c BW bepalen verder dat een besluit van een orgaan van een
rechtspersoon kan worden vernietigd als dat is genomen in strijd met respectievelijk de
redelijkheid en billijkheid als bedoeld in artikel 2:8 BW of een reglement.
4.7. In dit geval heeft Old Forest gemotiveerd gesteld dat het besluit in strijd met de reglementen is
genomen en daarmee komt de onder sub c genoemde grond voor vernietiging overeen. Aldus
dient hier eerst de vraag te worden beantwoord is of in hoge mate aannemelijk is dat het besluit
in strijd is met een reglement. De vervolgvraag is, indien de conclusie is dat sprake is van strijd
met het uitzendreglement, of in hoge mate aannemelijk is dat gelet op de redelijk en billijkheid die
partijen jegens elkaar in acht dienen te nemen het besluit in een te voeren bodemprocedure ook
zal worden vernietigd. De vernietiging kan namelijk achterwege blijven als bijvoorbeeld sprake is
van een overtreding van een bepaling in een reglement die van zeer geringe betekenis is.

Daar waar een bevoegdheid aan een orgaan toekomt en dat orgaan beleidsvrijheid toekomt ten
aanzien van de beslissing zal minder snel sprake zijn van strijd met redelijkheid en billijkheid en is
beginsel een meer marginale toets van toepassing. In dat geval zou de vraag dienen te worden
beantwoord of het orgaan bij afweging van alle bij het besluit betrokken belangen in redelijkheid
en billijkheid tot het besluit heeft kunnen komen. Van belang in het onderhavige geval is echter
dat in het uitzendreglement de onderhavige situatie juist is voorzien en is geregeld in artikel 3 lid
7 en die beleidsvrijheid dus juist sterk is ingeperkt.
4.8. Old Forest heeft gesteld dat het besluit van de bond in strijd met het uitzendreglement en het
rankingreglement is genomen. Volgens haar wordt waar in artikel 3 lid 7 tweede alinea van het
uitzendreglement wordt gesproken over “rankinglijst van dat moment” en later “rankinglijst”
bedoeld de rankinglijst over het afgelopen dansseizoen 2012. Een rankinglijst in het
formatiedansen ziet volgens haar altijd op een afgesloten seizoen. Aldus dient in het geval de
Nederlands kampioen tevens de eerste plaats op de rankinglijst van het afgelopen dansseizoen
(2012) bezet, het team dat de tweede plaats op de rankinglijst van het afgelopen dansseizoen
(2012) bezet, als tweede team te worden uitgezonden, zijnde Old Forest. Old Forest heeft daarbij
gemotiveerd betoogd dat haar uitleg in het licht van alle omstandigheden en met name in acht
genomen de geest van het gehele reglement, ook het meest voor de hand ligt.
4.9. De bond heeft daartegen ingebracht dat uit de toevoeging van de woorden “van dat moment” in
artikel 3 lid 7 tweede alinea in de eerste zin volgt dat een rankinglijst kennelijk ook in een nog
lopend sezioen (tussentijds) kan worden opgemaakt en dat die tussentijdse rankinglijst leidend is
voor de uitzending van de teams naar het WK. Aldus moet op grond van de resultaten van het
lopende dansseizoen (2013) Dance Impression als tweede team worden uitgezonden.
Volgens de bond maakt dus de objectieve en taalkundige uitleg van de bepaling, specifiek de
zinsnede “de Rankinglijst van dat moment” dat geen sprake kan zijn van een verwijzing naar de
rankinglijst over het afgelopen dansseizoen, maar enkel naar de rankinglijst van het huidige
(lopende) dansseizoen.
Ook is haar uitleg het meest in de geest van het reglement, nu daarmee verzekerd is dat het
sterktste team van dat moment wordt uitgezonden, aldus de bond.
4.10. Nu partijen verschillen van inzicht over de betekenis van artikel 3 lid 7 tweede alinea van het
reglement, dient deze bepaling te worden uitgelegd. Omdat het reglement naar zijn aard bestemd
is om de rechtspositie van een aantal derden te beïnvloeden, in het bijzonder de (toekomstige)
leden van de bond, en de leden, in het bijzonder Old Forest, slechts beperkte invloed hebben
gehad op de inhoud daarvan door middel van inspraak, dienen de bewoordingen daarvan naar
objectieve maatstaven te worden uitgelegd in het licht van de verdere inhoud van het reglement.
Bij de beoordeling zijn alle omstandigheden van het geval van belang.
4.11. Niet alleen zijn de bewoordingen van een bepaling, zoals hiervoor uiteengezet, niet
doorslaggevend, maar in dit geval maken enkel de bewoordingen van het reglement ook niet dat
de (taalkundige) uitleg van de bond bij voorbaat zeer sterk voor de hand ligt. Hierbij is van belang
dat voor de betreffende zinsnede “de Rankinglijst van dat moment” staat: “de winnaar van”, wat
impliceert dat sprake is van een al afgesloten geheel. Even zo goed kan aldus de rankinglijst van
dat moment terugslaan op de rankinglijst over het afgelopen dansseizoen die, ondanks dat reeds
een nieuw dansseizoen is begonnen op dat moment, nog steeds geldt.
De voorzieningenrechter volgt de bond dan ook niet in haar standpunt dat de bewoordingen van
het artikel reeds maken dat de door haar gebezigde uitleg meer voor de hand ligt.
4.12. De voorzieningenrechter zal nu ingaan op alle overige naar voren gebrachte feiten en
omstandigheden ter onderbouwing van welke uitleg het meest in voor de hand ligt in het licht van
het gehele reglement.
4.13. Old Forest heeft ter onderbouwing van haar stelling dat het begrip rankinglijst bij het

formatiedansen verwijst naar een afgesloten seizoen gewezen op de overige bewoordingen van
artikel 3 lid 7 van het uitzendreglement en artikel 6 lid 6 van het rankingreglement waarin staat
dat de rankinglijst na ieder Dansseizoen opnieuw wordt vastgesteld.
Daarbij heeft zij gesteld dat uit het hele reglement blijkt dat bij de keuze voor uitzending van de
dansteams naast goede resultaten ook duurzaamheid en vormbehoud meetellen. Dit is terug te
zien in de artikelen die gaan over de indidividuele klassen waarin diverse aanvullende eisen aan
de uit te zenden deelnemers gesteld (vormbehoud, plaats op de ranking, klasse, minimum aantal
deelgenomen wedstrijden), maar ook in de artikelen die specifiek gaan over de de formatieklasse.
Bijvoorbeeld blijkt dat uit artikel 3 lid 7 eerste alinea waarin staat dat in andere gevallen dan het
onderhavige - waarin de rankinglijst aanvoerder tevens Nederlands kampioen is - aanvullende
eisen gelden. Zo wordt de Nederlands kampioen niet zijnde het team dat de rankinglijst aanvoert,
uitgezonden als tweede team, onder de aanvullende eis dat dat team minimaal aan vier
wedstrijden heeft deelgenomen.
4.14. De bond heeft ook aangevoerd dat de door haar gegeven uitleg van het artikel het meest in de
geest van het reglement is. Hierbij heeft zij aangegeven dat voor de bond van belang is dat “het
sterkste team van dat moment” naar een EK/WK wordt gezonden, dat zij daarnaast nu eenmaal
een keuze moet maken en volgens haar haar uitleg tot de meeste duidelijkheid voor betrokkenen
leidt.
Volgens de bond doet de situatie dat de Nederlands kampioen tevens de eerste plaats op de
rangkinglijst en de toepassing van artikel 3 lid 7 tweede alinea, door haar genoemd de ‘terugval’regel, zich bij uitzondering voor.
4.15. De voorzieningenrechter overweegt nogmaals dat de bewoordingen in artikel 3 lid 7 tweede
alinea “de winnaar van de rankinglijst” impliceren dat sprake is van een afgerond geheel, zoals
dat ook reeds in de eerste zin van artikel 3 lid 7 het geval is waar ook wordt gesproken over “de
winnaar” en specifiek wordt benoemd “over het afgelopen dansseizoen”. Bovendien staat in de
daaropvolgende zin dat indien de serie van grandprixwedstrijden in een dansseizoen reeds is
aangevangen en er dientengevolge nog geen rankinglijst kan worden vastgesteld, hetgeen
impliceert dat als een dansseizoen is aangevangen, en nog loopt, er geen rankinglijst kan worden
opgemaakt. Daarbij heeft Old Forest er terecht op gewezen dat in artikel 6 lid 6 van het
rankingreglement staat dat de rankinglijst na ieder Dansseizoen opnieuw wordt vastgesteld.
Diezelfde bepaling is door de bond aangehaald om te onderstrepen dat ieder team bij aanvang
van een nieuw seizoen weer op 0 begint. Dat laatste brengt echter niet mee dat onder rankinglijst
zoals is opgenomen in artikel 3 lid 7 dus moet worden verstaan de huidige - niet afgesloten puntenlijst (die op 0 is begonnen).
4.16. De uitleg van Old Forest vindt ook steun in de overige bepalingen van het uitzendreglement
waarin aan uit te zenden dansteams in de individuele klasse en de klasse formatiedansen
zodanige eisen worden gesteld dat voor uitzending sprake moet zijn van een bepaalde
bestendigheid. Belangrijk is ook, zoals door Old Forest is betoogd, dat meer specifiek de keuze
voor het team dat als eerste zal worden uitgezonden op grond van artikel 3 lid 7 eerste alinea in
het geval sprake is van een reeds aangevangen dansseizoen, de rankinglijst als beslissende
factor wordt losgelaten en wordt gekeken naar de resultaten van de afgelopen 3
grandprixwedstrijden. Daar spreekt uit dat weliswaar waarde wordt gehecht aan de actuele
krachtsverhoudingen maar onder de voorwaarde dat sprake is van een bestendige lijn in goede
resultaten. Niet goed valt in te zien waarom bij de keuze voor het eerste team op grond van de
rankinglijst in het geval van een reeds aangevangen dansseizoen een minimum aantal
wedstrijden en het bestendige resultaat daarvan wel van belang is en bij de keuze voor het
tweede team niet. De bond heeft daarentegen niet naar (andere) delen van het reglement
verwezen waarbij enkel de actuele krachtsverhoudingen beslissend zijn zonder enige eis van
bestendigeheid. De uitleg van de bond volgende zou het dus zo kunnen zijn dat een dansteam
dat in het nieuwe dansseizoen slechts één wedstrijd goed heeft gepresteerd en (minimaal)
tweede is geworden, wordt uitgezonden. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter zou die

uitleg juist in strijd zijn met de wens van de bond om het sterktse team uit te zenden, nu alsdan
dus ook een ‘ééndagsvlieg’ kan worden uitgezonden.
4.17. Dat sprake zou zijn van een bewuste afwijking in de specifieke situatie dat de Nederlands
kampioen tevens de aanvoerder van de rankinglijst is, ten aanzien van de keuze voor het als
tweede uit te zenden team is door de bond niet aangevoerd en ook niet onderbouwd. Ter zitting is
namens de bond verklaard dat de personen die thans betrokken zijn bij de selectie niet al
betrokken waren bij het destijds opstellen van het reglement.
De voorzieningenrechter komt bovendien ook onaannemelijk voor dat sprake is van een
uitzonderingssituatie in het geval de ‘terugval’-regel toepassing vindt. In een beperkte competitie
als de onderhavige waarin de krachtsverhoudingen reeds jarenlang hetzelfde zijn komt het naar
de voorzieningenrechter aanneemt geregeld voor dat het team dat Nederlands kampioen is
tevens de rankinglijst aanvoert. Beide partijen hebben ter zitting ook verklaard dat dat in het
geval van Step in Time ook al jaren zo is. De afgelopen jaren was het tweede team op de
rankinglijst echter ook hetzelfde zodat er geen verschil bestond tussen de rankinglijst en de
actuele stand van zaken in het lopende dansseizoen. Pas met de komst van het nieuwe team
Dance Impression is hier verandering in gekomen en is de uitleg van het bewuste artikel relevant
geworden.
4.18. Op grond van al het voorgaande komt de uitleg van Old Forest de voorzieningenrechter in hoge
mate aannemelijk voor. Niet alleen heeft Old Forest gemotiveerd gesteld dat in het reglement meer
aanwijzingen te vinden zijn dat bij het formatiedansen is gekozen voor het begrip rankinglijst als
de lijst over een afgesloten dansseizoen, maar specifiek in het geval van toepassing van artikel 3
lid 7 tweede alinea leidt die uitleg ook tot het meest aannemelijke resultaat in het licht van het
gehele reglement en het doel en de strekking daarvan.
Het door de bond overgelegde overzicht van de punten zoals die tot dan toe in de gehouden
wedstrijden door de teams zijn behaald en waar de bond zich op beroept is aldus niet aan te
merken als rankinglijst en kan niet de basis vormen voor de uitzending van Dance Impression naar
het komende WK. Het besluit om Dance Impression uit te zenden is dan ook strijdig met artikel 3
lid 7 van het uitzendreglement.
4.19. Aan de subsidiaire stelling van Old Forest dat in het geval het begrip rankinglijst zo moet worden
opgevat dat daarmee wel het overzicht van de behaalde punten in een lopend dansseizoen wordt
bedoeld, een redelijk uitleg van het reglement meebrengt dat ook aan een als tweede uit te
zenden team aanvullende eisen zouden moeten worden gesteld, komt de voorzieningenrechter
niet toe.
4.20. De bond heeft zich subsidiair op het standpunt gesteld dat zelfs als op grond van artikel 3 lid 7
van het reglement Old Forest als tweede team naar het WK zou dienen te worden uitgezonden,
dat zij dan onder gebruikmaking van haar discretionaire bevoegdheid van artikel 4 lid 1 van het
uitzendrendreglement om af te wijken van het reglement, zou kiezen voor de uitzending van
Dance Impression naar het WK.
4.21. De discretionaire bevoegdheid waar de bond hier op doelt komt toe aan de Topsportcommissie
in samenspraak met de bondscoach. Het e-mailbericht van 22 april 2013 waarin de mededeling
welke teams zijn genomieerd voor deelname aan het WK is namens de Topsportcommissie
gestuurd maar daaruit blijkt niet in hoeverre de inhoud van het bericht wordt ondersteund door de
bondscoach. De in het bericht gegeven onderbouwing om af te wijken van het reglement is dat
Dance Impression duidelijk tot de twee beste teams van Nederland behoort. Nog daargelaten of
het e-mailbericht voldoet aan de formele vereisten overweegt dat de voorzieningenrechter dat de
aangegeven onderbouwing de afwijking niet kan dragen. In welke gevallen afgeweken kan
worden van het reglement is in artikel 4 lid 1 niet beschreven, maar dat maakt niet dat de bond de
vrijheid heeft om naar eigen goeddunken te kiezen voor een ander team dan het team dat op
grond van het reglement zou moeten worden uitgezonden. De in artikel 2:8 BW opgenomen

redelijkheid en billijkheid die partijen jegens elkaar hebben te betrachten brengt mee dat juist nu
voor de onderhavige situatie een specifieke bepaling is opgenomen in het reglement de
beleidsvrijheid die volgt uit artikel 4 lid 1 beperkt is. Daarmee is slechts ruimte om af te wijken in
uitzonderlijke gevallen. Dat daarvan sprake is in de onderhavige omstandigheden is in het emailbericht niet (objectief) onderbouwd maar is ook in de onderhavige procedure onvoldoende
aannemelijk geworden. Weliswaar is het team Dance Impression twee maal tweede geworden en
daarmee boven Old Forest geëindigd in de grandprixwedstrijden van 12 januari 2013 en 23 maart
2013 maar dat is onvoldoende uitzonderlijk om een beroep op de bevoegdheid tot afwijking te
dragen, mede nu juist de uitslagen van grandprixwedstrijden op een objectieve manier zijn
verdisconteerd in het reglement.
Old Forest heeft er daarbij terecht nog op gewezen dat het belang van de bond de afwijking ook
niet rechtvaardigt. Het EK/WK wordt ieder jaar gehouden dus bij aanhoudende goede resultaten
kan Dance Impression Nederland volgend jaar vertegenwoordigen. Ook is geen grote kans op
uitzonderlijke prestaties op het WK of het behalen van medailles aanwezig, nu zelfs het team dat
al jaren als eerste wordt uitgezonden, Step in Time, niet eens altijd de finale van EK/WK haalt.
Deze stellingen zijn door de bond niet betwist.
Aldus concludeert de voorzieningenrechter dat het besluit van de bond ook in strijd is met artikel 4
lid 1 van het reglement.
4.22. Tot slot overweegt de voorzieningenrechter dat de belangen van Old Forest direct worden
geraakt door het besluit van de bond en de aard van de betreffende bepalingen, die een
inhoudelijke toets van een te nemen besluit voorschrijven, maken dat overtreding daarvan niet
van geringe betekenis is. Daardoor is ook in hoge mate aannemelijk dat de geoordeelde
strijdigheid van het besluit met het reglement meebrengt dat het besluit in een te voeren
bodemprocedure zal worden vernietigd.
4.23. Nu in de gegeven omstandigheden een onmiddellijke voorziening is vereist en gelet op al het
voorgaande geen andere uitkomst aannemelijk is dan dat in plaats van Dance Impression Old
Forest zal dienen te worden uitgezonden naar het WK 2013, zullen de voorzieningen als
gevorderd worden toegewezen.
4.24. De bond zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De
kosten aan de zijde van Old Forest worden begroot op:
- dagvaarding € 103,86
- griffierecht € 589,00
- salaris advocaat € 816,00
Totaal € 1.508,86.

5 De beslissing
De voorzieningenrechter
5.1. verklaart eiseressen, met uitzondering van Old Forest, niet-ontvankelijk in hun vordering,
5.2. verbiedt de bond Dance Impression uit te zenden naar het WK 2013,
5.3. gebiedt de bond Old Forest uit te zenden naar het WK 2013,
5.4. veroordeelt de bond in de proceskosten, aan de zijde van Old Forest tot op heden begroot op
€ 1.508,86,

5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

Dit vonnis is gewezen door mr. M.E. Heinemann en in het openbaar uitgesproken op 10 juli 2013.

