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Geachte heer Fledderus,

Tot ons wendde zich de Vereniging van Eigenaren en Rijders van Tuigpaarden ("VERT"). De VERT wordt
geconfronteerd met regels van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie ("KNHS") die het voor de
VERT onmogelijk maakt om als vereniging actief te zijn en haar leden verhindert aan wedstrijden deel te
nemen. De KNHS handelt in strijd met de Mededingingswet en wordt vezocht om hier direct mee te staken.

Mededinqinqswet

Het mededingingsrecht is van toepassing op regelgeving van sportorganisaties voozover de leden (of de
sportorganisatie) een economische activiteit ontplooien. Hiervan is al snel sprake als sportorganisaties licenties
geven voor wedstrijden en sporters met deze wedstrijden inkomsten vergaren. Sportorganisaties moeten zich
in dit geval houden aan het kartelverbod en het verbod op misbruik van een economische machtspositie.

Het kartelverbod, neergelegd in artikel 6 van de Mededingingswet, houdt in dat een sportorganisatie geen
regels mag opstellen die de concurrentie onnodig beperken waardoor sporters worden belemmerd in hun
commerciële mogelijkheden. Een voorbeeld is de beschikking van de Europese Commissie ten aanzien van de
lnternationale Schaatsunie ("lSU').r De ISU hanteerde toelatingsregels die voorschreven dat schaatsers niet
mochten deelnemen aan niet-erkende evenementen. Bij overtreding volgde een levenslange schorsing.
Daarnaast moesten onafhankelijke organisaties die schaatsevenementen wilden organiseren eerst
toestemming krijgen van de ISU maar deze toestemming werd nooit verleend. De Europese Commissie
oordeelde dat dergelijke regels in strijd zijn met het kartelverbod, nu de regels tot doel hebben de concurrentie
te beperken.

Het verbod op misbruik van een economische machtspositie, neergelegd in artikel 24 van de
Mededingingswet, houdt in dat een dominante sportorganisatie geen misbruik van haar positie mag maken
door bijvoorbeeld concurrenten uit te sluiten van de markt of onredelijke voonruaarden aan sporters op te

Beschikking Europese Commissie 8 december 2017 , Zaak AT. 40208 - Toelatingsregels van de internationale schaatsunie.

Deze communicatie is vertrouwelijk en kan onderworpen zijn aan het beroepsgeheim. De prakt¡jk wordt uitgeoefend door Maverick Advocaten N.V.
(¡ngeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58426744). Op alle .elaties die worden aangegaan zijn de
algemene vooMaarden van Maverick Advocaten N.V. van toepassing. Deze algemene voorwaarden, die een aansprakelijkheidsbeperking bevatten,
zijn te v¡nden op de website www.maverick-law.com en worden u op verzoek kosteloos toegestuurd.
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leggen. Een machtspositie wordt aangenomen bij een marktaandeel van meer dan 50o/o.2 Er bestaat geen
twijfel dat de KNHS een machtspositie bekleedt.

Verboden qedraq KNHS

Op basis van het Algemeen Wedstrijdreglement van de KNHS, is het de leden van de KNHS niet toegestaan
deel te nemen aan wedstrijden die buiten de KNHS om worden georganiseerd.3 De KNHS kan een boete
opleggen aan leden die dit verbod overtreden.a Daarnaast dreigt de KNHS concoursuitschrijvende
verenigingen op straffe van een sanctie een licentie bij haar af te nemen voor alle wedstrijden die deze
verenigingen willen organiseren. Zowel de leden van de KNHS als de concoursuitschrijvende verenigingen
worden beperkt in hun commerciële mogelijkheden.

De KNHS maakt het concurrerende verenigingen onmogelijk om actief te zijn op de markt omdat zij
concoursuitschrijvende verenigingen ervan weerhoudt om wedstrijden met concurrerende verenigingen te
organiseren. De KNHS heeft onlangs bekendgemaakt dat zij zelf een nieuwe vereniging voor de
aangespannen sport wil opzetten. Dit benadrukt het concurrentiebeperkende oogmerk van het gedrag (en
regels) van de KNHS. De KNHS geeft híermee niet alleen aan dat zij initiatieven buiten haar om niet toestaat
en zelfs sanctíoneert, maar ook dat zij het bestaansrecht van de VERT wil ontnemen.

Deze beperkingen die de KNHS oplegt zijn in strijd met het kartelverbod en het verbod op misbruik van
machtspositie. Er is geen enkele rechtvaardiging voor de concurrentiebeperkende gedraging van de KNHS. De
gedragingen van de KNHS zijn niet gericht op het algemene belang van de paardensport, specifiek de
aangespannen sport. Dat wordt ook opgemerkt door concoursuitschrijvende verenigingen. Zij hebben
bovendien ook aangegeven dit zij vrij willen zijn om buiten de KNHS om wedstrijden te organiseren.s

Gevolqen

Voor deze overtreding van de mededingingsregels kan door de Autoriteit Consument & Markt ("ACM") een
hoge boete aan de KNHS worden opgelegd van maximaal40o/o van de omzet van de leden.6 Deze boete kan
worden verhaald op het bestuur van de KNHS en de leden van de KNHS.7 Ook kan het bestuur van de KNHS
persoonlijk worden beboet voor maximaal 900.000 euro.

Een bepaling uit een overeenkomst die in strijd is met artikelen 6 en24 van de Mededingingswet is bovendien
nietig op grond van artikel 3:40 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. De civiele rechter kan de nietigheid
vaststellen. Wettelijke conversie van de nietige bepaling is niet mogelijk.s De Hoge Raad heeft in het arrest van
Prisma geoordeeld dat de toepassing van artikel 3:42 van het Burgerlijk Wetboek onverenigbaar is met de
nietigheid zoals die is neergelegd in artikel 6 lid 2 van de Mededingingswet, dat gericht is op het uitbannen van
ongeoorloofde concurrentiebeperkende overeenkomsten.e lndien de nietigheid van de regels van de KNHS
wordt aangenomen, betekent dit dat zowel de leden van de KNHS als de concoursuitschrijvende verenigingen
niet gehouden zijn aan de regels van de KNHS.

HvJ EU 3 juli 1991 , C-62l86, ECLI:EU:C:1991:286 (Akzo Chemie) r.o.60.
Artikel 1 lid 7 van het Algemeen Wedstrijdreglement 2020.
Wedstrijdtarievenlijst van 1 januari 2020.
Zie onder meer de brief van de Vereniging het Fr¡ese tuigpaard van I juni 2020.
Artikel 57 van de Mededingingswet.
Artikel l2s van de lnstellingswet van de Autoriteit Consument & Markt.
Artikel 3:42 BW.
HR 18 december 2009, ECLI:NL:HR:2009:8J9439, r.o. 3.7 .1 - 3.7 .2.
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Bovendien zijn de KNHS en haar bestuurders aansprakelijk voor de schade die de VERT en de
concoursuitschrijvende verenigingen momenteel lijden waaronder de (buitengerechtelijke) kosten die zij op dit
moment hiervoor moet maken.1o ln een civiele procedure tegen de Nederlandse Vereniging van Makelaars
("NVM'), kwam het Gerechtshof Amsterdam tot het oordeel dat de NVM in strijd met artikel 6 van de
Mededingingswet heeft gehandeld. De NVM was hierdoor gedwongen te schikken voor een bedrag van 2,3
miljoen euro voor de schade die de eisende partij heeft geleden.ll

Sommatie

De KNHS wordt vezocht, indien nodig gesommeerd, binnen 14 dagen schriftelijk te bevestigen dat alle leden
van de KNHS vanaf heden deel mogen nemen aan wedstrijden die buiten de KNHS om worden georganiseerd
bij concoursuitschrijvende verenigingen en dat het concoursuitschrijvende verenigingen vrij staat om buiten de
KNHS om wedstrijden te organiseren.

lndien de KNHS niet aan dit vezoek voldoet dan zal de VERT rechtsmaatregelen treffen waaronder een
vezoek tot handhaving bij de ACM.

Onder voorbehoud van alle rechten en weren

Met vriendelijke groet,

rlo

J.M.M. van de Hel

10 HvJ EU 20 september 2001, C-453/99, ECLI:EU:C:2001 :4651r Hoge Raad 24 januari20'14, ECLI:NL:HR:2014:'149.
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