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Omdat onze roeiverenigingen ook met juridische consequenties van de coronacrisis worstelen, 

heeft de KNRB het één en ander op een rijtje gezet. In veel gestelde vragen van onze 

roeiverenigingen hebben we de antwoorden op een rijtje gezet. Daarnaast delen we deze notitie 

met u. Aan u de vraag om dit weer binnen uw roeivereniging te delen. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Het Coronavirus en de juridische gevolgen voor de sport  

 

De Nederlandse regering heeft op 23 maart de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van 

het coronavirus aangescherpt. Voor de sport betekent dit dat er tot 1 juni geen bijeenkomsten, 

(bij)scholingen, evenementen en toernooien mogen worden georganiseerd. Het verbod om 

sportaccommodaties open te stellen, geldt nog steeds in ieder geval tot en met 6 april.   

 

Moet ik betalen nu ik geen mogelijkheid heb tot sporten?  

Als gevolg van de maatregelen van de overheid ligt de georganiseerde sport volledig stil. Gelukkig begrijpt 

iedereen dat dit een uitzonderlijke situatie is en zien we veel wederzijds begrip. Toch zien we ook dat er zo 

langzaam aan al vragen komen over de gevolgen van alle maatregelen. Eerder schreef ik op deze plaats al over 

de gevolgen voor de besluitvorming binnen verenigingen nu de algemene vergaderingen in de normale vorm 

geen doorgang kunnen vinden. In deze bijdrage ga ik in op een andere kwestie die erg actueel is: Hoe zit het 

met de verschillende betalingsverplichtingen nu er in veel gevallen niets kan worden “geleverd”.  

 

Veel contractuele relaties binnen een sportvereniging    

Neem als voorbeeld de situatie van een tennisvereniging. Normaliter gaan 1 april de banen open en start het 

seizoen. De leden hebben vaak de contributiefactuur in januari of februari ontvangen voor het gehele seizoen. 

Mogelijk is er ook ingeschreven voor tennislessen bij de tennisschool die op zijn beurt een contract heeft met 

de vereniging voor het gebruik van de banen. In veel gevallen huurt de vereniging de banen en/of de grond van 

de gemeente tegen een veelal voor jaren vastgestelde huurprijs die door de vereniging moet worden voldaan. 

En niet zelden is de exploitatie van de kantine door de vereniging in handen gegeven aan een commerciële 

uitbater tegen een jaarlijkse vergoeding. De bond stuurt de vereniging een factuur voor de bondscontributie. 

Dit is zo maar een greep uit de diverse relaties die er bij een sportvereniging kunnen bestaan en waarbij 

normaliter diensten of prestaties worden geleverd tegen een bepaalde vergoeding. Hoe zit het met alle 

betalingsverplichtingen die hieruit voortvloeien?    

 

Vereniging en lidmaatschap        

Laten we beginnen met de relatie tussen de vereniging en de leden. Het spreekt voor zich dat als we hier 

zouden stellen dat het leden vrij staat om per direct het lidmaatschap te beëindigen nu er geen 

speelmogelijkheden zijn (en verwacht kan worden dat die er voorlopig ook niet komen), dat de continuïteit van 

de verenigingen dan direct in groot gevaar komt. Met als gevolg dat de vereniging haar verplichtingen 

tegenover alle andere leden, de bond en alle andere betrokken partijen niet meer na kan komen. Het zou een 

gigantisch domino-effect veroorzaken binnen de hele sportketen.  

Gelukkig kunnen we betogen dat dit niet het geval is. Uitgangspunt volgens de wet is dat opzegging van het 

lidmaatschap door het lid kan tegen het einde van het verenigingsjaar (boekjaar) met inachtneming van een 

opzegtermijn van vier weken. De statuten kunnen anders bepalen, maar dit komt in de praktijk weinig voor, 

dus dat lijkt voor de meeste verenigingen geen groot risico te zijn. Er zitten nog wel wat andere addertjes onder 

het gras. De wet kent namelijk nog uitzonderingen op grond waarvan onmiddellijke opzegging door een lid in 

sommige gevallen toch mogelijk is. Het voert te ver om daarover op deze plaats in detail op in te gaan, maar ik 

meen te kunnen stellen dat het onder de gegeven omstandigheden niet redelijk zou zijn om gebruik te willen 
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maken van de directe opzeggingsmogelijkheid van het lidmaatschap. Het betreft hier ook geen besluit tot 

beperking van het recht om te sporten dat is genomen door de vereniging, maar een door de overheid 

opgelegde noodmaatregel. Zoals hierboven aangegeven weegt het gevaar voor de continuïteit van de 

vereniging en daarmee de hele keten binnen de sport hier heel zwaar. De conclusie is dan ook dat we vast 

kunnen houden aan het uitgangspunt dat alle leden ook voor dit ongewone jaar gewoon aan hun 

contributieverplichtingen moeten voldoen, tenzij de eigen statuten van de vereniging een tussentijdse 

opzegmogelijkheid voor deze situatie bevatten.     

 

Betalingsverplichting in andere contractuele relaties             

Zoals ik al beschreef kunnen er binnen een sportvereniging nog verschillende andere contractuele relaties 

bestaan waarvan op dit moment niet duidelijk is hoe hiermee moet worden omgegaan. De wet voorziet in veel 

gevallen niet in een dwingend recht om verlaging van het afgesproken tarief of opschorting van de betaling te 

vorderen.  

 

Dat is bijvoorbeeld zo als het gaat om huur. De huurprijs moet dus in beginsel gewoon worden betaald, ook al 

kan er van het gehuurde geen gebruik worden gemaakt als gevolg van het coronavirus. Vanzelfsprekend 

kunnen in contracten en voorwaarden andere afspraken gelden, maar dat is in de praktijk voor deze 

coronamaatregelen vrijwel nooit het geval. Dit is dus bijvoorbeeld aan de orde voor de huur of verhuur van de 

sportaccommodatie of de kantine. Bovendien kan een doorlopend contract bij bijvoorbeeld een sportschool 

wel direct worden beëindigd, waarbij volgens de algemene voorwaarden vaak wel één maand opzegtermijn 

geldt. Alleen bij het eerste contract voor bepaalde tijd (meestal voor een jaar) geldt dit niet. Maar voor 

consumenten geldt in de regel wel een recht op compensatie als een dienst of afgesproken prestatie niet wordt 

geleverd. De commerciële sportaanbieders zoals fitnesscentra hebben hiermee te maken en staan nu voor 

grote problemen. 

 

Uitzonderlijke tijd vraagt om solidariteit 

Dit is een uitzonderlijke tijd. De gevolgen van het coronavirus zijn groot voor zowel consumenten als bedrijven. 

En ook de sport ontkomt hier niet aan. Het is normaal gesproken altijd goed om uit te gaan van de wettelijke 

bepalingen en uitgangspunten. De maatregelen rondom het coronavirus kunnen echter leiden tot bijzondere 

situaties. Het is aan een ieder om in deze situatie af te wegen of en hoe u gebruik wilt maken van uw wettelijke 

rechten. In veel gevallen is het goed om met contractpartijen in overleg te gaan over de gevolgen. Door oog te 

houden voor het grotere geheel en elkaars belangen voorkomen we, voor zover mogelijk, problemen in de hele 

sportketen. Zo tonen we solidariteit naar elkaar en kunnen we ervoor zorgen dat ook de sport door deze 

moeilijke situatie heen komt.  

 

Rotterdam, 26 maart 2020 

 

Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht 

Mr. Arthur van der Hoeff 

 

Binnen de KNRB is er een Corona Crisisteam actief dat alle, voor het roeien relevante en actuele, informatie 

omtrent het coronavirus volgt en op de hoogte stelt van de noodzakelijke updates via verschillende kanalen. 

Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met het algemene nummer van de KNRB (020 – 6462740). Om 

te voorkomen dat de telefoonlijn overbelast raakt, ontvangen we liever de vragen per e-mail. Dit kan 

naar wedstrijdzaken@knrb.nl.    


