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Jurisprudentie Arbitragecommissie KNVB

In dit artikel staat de jurisprudentie van de Arbitragecommissie van de KNVB centraal. In het eerste deel van

dit artikel zal aandacht worden besteed aan de formele (procesrechtelijke) aspecten van een procedure bij de

Arbitragecommissie van de KNVB. Vervolgens zullen de materiële (inhoudelijke) aspecten (lees: jurisprudentie)

worden besproken.

Voor dit artikel zijn in totaal 309 vonnissen van de Arbitragecommissie geanalyseerd, welke zijn gewezen tussen

21 september 1984 en 12 maart 2020. Met dit totaaloverzicht wordt verdere openheid gecreëerd met betrekking

tot de geschilbeslechting binnen de nationale voetbalsport, waarbij de bijdrage tevens als naslagwerk kan fun-

geren in geval van een procedure bij de Arbitragecommissie van de KNVB.

Inleiding

Alle geschillen tussen leden van de Koninklijke Neder-

landse Voetbalbond (KNVB) worden, voor zover deze

samenhangen met de voetbalsport, met uitsluiting van

de burgerlijke rechter beslecht door de Arbitragecommis-

sie van de KNVB (hierna: de Arbitragecommissie).1 Hoewel

de Arbitragecommissie als goede personen naar billijk-

heid beslist en derhalve niet strikt gehouden is aan eer-

dere uitspraken, houdt de Arbitragecommissie over het

algemeen een vaste lijn aan in haar vonnissen. In totaal

zijn voor dit artikel 309 vonnissen van de Arbitragecom-

missie geanalyseerd.2 Daarnaast zijn relevante vonnissen

van zowel de FIFA Dispute Resolution Chamber

(FIFA DRC), het Court of Arbitration for Sport (CAS) als-

mede van de civiele rechter bestudeerd. Om de jurispru-

dentie van de Arbitragecommissie in het juiste kader te

kunnen plaatsen en om een goed beeld te krijgen van de

achtergrond van de Arbitragecommissie als scheidsge-

recht, de toepasselijke wet- en regelgeving en de te vol-

gen procedure, zal allereerst ingegaan worden op de

formele (procesrechtelijke) aspecten. In het vervolg van

dit artikel zal worden ingegaan op de materiële (inhou-

delijke) aspecten (lees: jurisprudentie) van de Arbitrage-

commissie. Het merendeel van de geschillen die ter be-

slechting worden voorgelegd aan de Arbitragecommissie

betreffen arbeidsrechtelijke geschillen tussen een club

en een speler. Dergelijke geschillen vormen derhalve de

kern van het tweede deel van dit artikel. Verder zullen

arbeidsrechtelijke geschillen tussen clubs en trainers,

geschillen tussen clubs onderling, geschillen met betrek-

king tot intermediairs, royement van leden en de onrecht-

matige daad in de voetbalsport worden behandeld.

Formele aspecten

Arbitrage

Arbitrage is een van de meest voorkomende vormen van

alternatieve geschilbeslechting.3 Bij arbitrage onderwer-

pen partijen hun geschil aan een derde, die niet in de

hoedanigheid van overheidsrechter optreedt. Geschillen

worden beslecht door arbiters krachtens een overeen-

komst tussen de betrokken partijen.4 De wettelijke rege-

ling van arbitrage in Nederland is geregeld in het Vierde
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*

In artikel 6 van de statuten van de KNVB staat vermeld wie als leden van de KNVB hebben te gelden. Wanneer een geschil wordt voorgelegd aan de Arbitrage-

commissie en het geen geschil betreft dat samenhangt met de voetbalsport, tussen leden van de KNVB onderling, dan wel tussen leden van de KNVB en per-

1.

sonen wier lidmaatschap van de KNVB is geëindigd, leidt dat tot onbevoegdheid van de Arbitragecommissie. Zie in dit kader: Arbitragecommissie KNVB 6 maart

2019, nr. 1498 (PEC Zwolle/KNVB) (vonnis en de schriftelijke uitwerking van het arbitrale vonnis).

De geanalyseerde vonnissen zijn gewezen tussen 21 september 1984 en 12 maart 2020. De vonnissen die zijn geanalyseerd bevatten alle gepubliceerde

vonnissen zoals geplaatst op de website van de KNVB (knvb.nl/themas/college-van-arbiters/arbitrale-vonnissen) alsmede (ongepubliceerde) vonnissen die

tot de beschikking van de auteur staan, waaronder zoals opgenomen in de database van BMDW Advocaten.

2.

N. Peters, ‘Het belang van de plaats van arbitrage voor het toepasselijke recht’, Bb 2017/13, afl. 4, p. 41.3.

Het arbitragebeding/de arbitrageovereenkomst in een overeenkomst is een losstaande overeenkomst, die zelfstandig van de overeenkomst waarin deze is

opgenomen wordt beoordeeld.

4.
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Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

(Rv).5 Arbitrage wordt in verschillende sectoren, waaron-

der (de voetbal)sport, veel gebruikt.6 Arbitrage heeft in

kringen van handel, bedrijf en sport een hoge vlucht

genomen doordat arbitrale bedingen in toenemende

mate werden opgenomen in algemene contractvoorwaar-

den en omdat vaste scheidsgerechten binnen de branche

werden aangesteld.7 Als argumenten voor arbitrage

worden onder meer genoemd, dat het minder formalis-

tisch, sneller en goedkoper is dan de gewone rechtspraak,

dat het zo nodig door specifiek deskundige personen

kan geschieden en dat executie van arbitrale vonnissen

in meer landen mogelijk is dan tenuitvoerlegging van

uitspraken van de overheidsrechter. Als argumenten te-

gen arbitrage worden onder meer genoemd, dat arbitrage

duur kan zijn, omdat partijen zelf de arbiters moeten

betalen, dat arbiters soms over onvoldoende juridische

scholing en rechterlijke ervaring beschikken en dat na

de arbitrale procedure nog een of meer procedures voor

de overheidsrechter gevoerd kunnen worden waarbij

geldigheid en executabiliteit ter discussie kunnen komen

te staan.8 Uit het vervolg van dit artikel zal blijken dat

niet alle argumenten voor en tegen arbitrage van toepas-

sing zijn op arbitrage bij de Arbitragecommissie.9

De Arbitragecommissie KNVB

De bevoegdheid van de KNVB om geschillen tussen leden

van de KNVB te beslechten en de procedurele en mate-

riële waarborgen die aan een dergelijke procedure wor-

den gesteld, vloeien in de eerste plaats voort uit de sta-

tuten van de KNVB en de wet.10 Wanneer de Arbitrage-

commissie exact is aangesteld is onduidelijk.11 Wel is

bekend dat op 22 augustus 1956 een arbitraal vonnis is

gewezen door de Arbitragecommissie met betrekking

tot een geschil tussen Sparta Rotterdam en Feyenoord

omtrent de transfer van Tinus Bosselaar.12 Het toepasse-

lijke formele recht wordt vastgesteld aan de hand van

de plaats van arbitrage. De plaats van arbitrage bij de

KNVB is Zeist, Nederland,13 derhalve is de Eerste Titel

van het Vierde Boek van het Wetboek van Burgerlijke

Rechtsvordering van toepassing.14 De wetgever heeft de

plaats van arbitrage aangewezen als het enige relevante

aanknopingspunt voor toepasselijkheid van het Neder-

lands arbitragerecht.15

Het Arbitragereglement KNVB (hierna: het Arbitrageregle-

ment) voorziet in de wijze van behandeling van geschil-

len die door partijen worden voorgelegd aan de Arbitra-

gecommissie.16 Het Arbitragereglement dient als leidraad

voor elke procedure die voorgelegd wordt aan de Arbi-

tragecommissie. Uit het Arbitragereglement, gelezen in

samenhang met de statuten van de KNVB, vloeit voort

dat alle geschillen voor zover die samenhangen met de

voetbalsport in de ruimste zin des woords dienen te

worden onderworpen aan arbitrage.17 De leden van de

KNVB wordt hiermee de mogelijkheid geboden om een

geschil op een laagdrempelige wijze aan arbiters voor

te leggen.18 Wanneer beide partijen lid zijn van de KNVB

en zodoende de Arbitragecommissie dus bevoegd is van

het geschil kennis te nemen, maakt dat de Arbitragecom-

missie steeds bevoegd, los van een eventueel overeenge-

komen ander arbitrage-instituut. De leden van de KNVB

worden immers geacht zich aan de statuten en reglemen-

ten van de KNVB te houden.19 Wanneer een partij geen

Artikel 1020-1076 Rv, verdeeld in twee titels: Arbitrage in Nederland (artikel 1020-1073 Rv) en Arbitrage buiten Nederland (artikel 1074-1076 Rv). Dit ziet

op de procedure, het toepasselijk recht op het geschil/de overeenkomst kan van een ander land zijn.

5.

Voordelen van arbitrage in het algemeen zijn de deskundigheid en ervaring van de arbiters op een specifiek gebied, de vrijheid van partijen met betrekking

tot de te volgen procedure, beperkte mogelijkheid tot aantasting van het vonnis en anonimiteit van de procedure. Nadelen zijn echter de (mogelijke) onbe-

6.

kendheid van de niet-jurist arbiter met het recht en rechtsvragen, de extra kosten door honorarium, een twee-partijengeding en de procedure naar aanleiding

van arbitraal vonnis. Dit zijn algemene voor- en nadelen; voor arbitrage bij de KNVB zijn deze niet allemaal onverkort van toepassing.

W. Hugenholtz & W.H. Heemskerk, Hoofdlijnen van Nederlands Burgerlijk Procesrecht, Dordrecht: Convoy Uitgevers 2015, p. 274-275.7.

H.J. Snijders, ‘Geschilbeslechting buiten de overheidsrechter als centraal thema revisited en updated’, AA 2002, afl. 7/8, p. 12.8.

In verschillende mate geldt dit ook voor arbitrage bij het Court of Arbitration for Sport (CAS). Geschilbeslechting bij FIFA is, in tegenstelling tot geschilbeslechting

bij de KNVB en het CAS, geen arbitrage.

9.

D.M. Koolaard, ‘Geschilbeslechting en tuchtrecht’, in: S.F.H. Jellinghaus & G.A. Hahn (red.), Capita sportrecht, Oud-Turnhout/’s-Hertogenbosch: Gompel &

Svacina 2018, p. 71. Uit artikel 1020 lid 5 Rv kan een arbitraal beding in de statuten van een vereniging als overeenkomst tot arbitrage worden aangemerkt,

zie ook: Rb. Arnhem 26 januari 2005, ECLI:NL:RBARN:2005:AS8636.

10.

Ook bij het huidige secretariaat van de Arbitragecommissie bestaat deze onduidelijkheid.11.

Zie H.T. van Staveren, Het voetbalcontract, Deventer: Kluwer 1981, p. 297.12.

Artikel 33 lid 1 Arbitragereglement KNVB. De plaats van arbitrage betreft een juridisch begrip. In beginsel heeft dit niets te maken met de locatie waar de

zitting plaatsvindt. De plaats waar de zitting daadwerkelijk plaatsvindt kan elders zijn gelegen. Aanwijzing van de plaats van arbitrage heeft echter invloed

13.

op het indienen van eventuele vernietigingsacties en toepasselijk recht van de procedure. Ligt de plaats van arbitrage in Nederland, dan is de Eerste Titel van

het Vierde Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (artikel 1020-1073 Rv) van toepassing. De zittingen van de Arbitragecommissie vinden

plaats in Zeist.

Artikel 1020-1073 Rv.14.

Uit artikel 1073 lid 1 Rv volgt dat hetgeen in de eerste titel (artikel 1020-1073 Rv) is bepaald van toepassing is indien de plaats van arbitrage in Nederland is

gelegen.

15.

Arbitragereglementen hebben de status van een overeenkomst. Reglementen zijn er in het algemeen om partijen te begeleiden. Belangrijke aspecten zijn het

aanwijzen van arbiters, tijdige afwikkeling en kwaliteitsbewaking.

16.

Specifiek: artikel 1 van het Arbitragereglement, gelezen in samenhang met artikel 8 van de statuten van de KNVB, in het bijzonder artikel 8 lid 3 sub a van

de statuten en artikel 1 lid 1 van het Arbitragereglement. Dit geldt voor geschillen die voortvloeien tussen leden van de KNVB onderling, leden van de KNVB

17.

en personen wier lidmaatschap van de KNVB is geëindigd maar waarbij het geschil is ontstaan vóórdat lidmaatschap eindigde en leden van de KNVB en derden

als die partijen op enig moment zijn overeengekomen het geschil te onderwerpen aan arbitrage op de voet van het arbitragereglement. Zie ook: Rb. Arnhem

26 januari 2005, ECLI:NL:RBARN:2005:AS8636, waarin de vraag werd gesteld of het betalen van een voorschot voortvloeiende uit een overeenkomst samenhangt

met de voetbalsport in de ruimste zin van het woord.

Voordeel van de Arbitragecommissie is dat deze bestaat uit zowel personen met juridische kennis als ook met kennis en ervaring in de voetbalbranche. Ook

is de arbitrageprocedure voor partijen minder kostbaar dan een procedure bij de civiele rechter.

18.

Arbitragecommissie KNVB 29 oktober 2006, nr. 1131, r.o. 4 (HVV Te Werve/HSV Celeritas).19.
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lid is van de KNVB, kan bevoegdheid van de Arbitrage-

commissie worden aangenomen indien partijen op enig

moment overeenkomen hun geschil te onderwerpen aan

arbitrage op de voet van het Arbitragereglement. Partijen

dienen hierbij aan te geven expliciet akkoord te gaan

met arbitrage.20 Wanneer expliciete overeenstemming

tussen partijen ontbreekt, zal de Arbitragecommissie

zich onbevoegd verklaren over het geschil te oordelen.21

In geval van spelers en trainers is de jurisdictie van de

Arbitragecommissie ook vastgelegd in de toepasselijke

cao’s. Daarnaast is in de arbeidsovereenkomsten van

spelers en trainers in de regel een arbitraal beding opge-

nomen welke verwijst naar de bevoegdheid van de Arbi-

tragecommissie.22 Bij spelers wordt zulks ook verplicht

gesteld middels het standaard spelerscontract, zoals

volgt uit de KNVB-reglementen.23 Strikt formeel gezien

zijn dergelijke bepalingen in arbeidsovereenkomsten

niet noodzakelijk nu de bevoegdheid van de Arbitrage-

commissie zoals aangegeven reeds voortvloeit uit de

statuten en reglementen van de KNVB.24 Naast spelers

en trainers, zijn ook intermediairs in het kader van hun

registratie bij de KNVB verplicht om in hun vertegenwoor-

digingsovereenkomst op te nemen dat de Arbitragecom-

missie met uitsluiting van de gewone rechter bevoegd

is kennis te nemen van toekomstige geschillen. Verder

zijn op basis van de statuten van de KNVB geschillen

tussen leden en oud-leden alsmede geschillen met be-

trekking tot intermediairs onderworpen aan arbitrage

op de voet van het Arbitragereglement.25

De Arbitragecommissie is niet enkel bevoegd in het be-

slechten van nationale geschillen, maar ook in het be-

slechten van internationale geschillen die samenhangen

met de voetbalsport. Een geschil heeft een internationale

dimensie indien partijen verschillende nationaliteiten

hebben.26 Denk aan een Nederlandse club en een speler

die als oud-lid naar een buitenlandse club transfereert.

De FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players

(hierna: RSTP), bevat algemene en bindende regels met

betrekking tot onder andere de overschrijvingen van

betaaldvoetbalspelers tussen twee verschillende nationa-

le bonden.27 Hoewel artikel 22 van de RSTP bepaalt dat

FIFA bevoegd is om kennis te nemen van geschillen tus-

sen een club en een speler met een internationale dimen-

sie, bestaat een uitzondering op deze regel indien par-

tijen expliciet gekozen hebben om geschillen voor te

leggen aan een onafhankelijke arbitragecommissie op

nationaal niveau, welke is opgericht binnen de nationale

sportbond.28 Dat is ook door de FIFA DRC en het CAS zo

bepaald.29 Belangrijke vereisten zijn onder andere dat

de arbitragecommissie ‘fair proceedings’ garandeert en

dat het scheidsgerecht het principe van gelijke vertegen-

woordiging door spelers en clubs respecteert.

Arbiters

In het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is een

regeling opgenomen met betrekking tot de benoeming

van arbiters in een arbitrageprocedure.30 De benoeming

van arbiters bij de Arbitragecommissie is verder uitge-

werkt in het Arbitragereglement.31 Hoewel de arbiters

van de Arbitragecommissie leden zijn van de KNVB die

door de bondsvergadering van de KNVB worden be-

noemd, is de Arbitragecommissie een onafhankelijk or-

gaan van de KNVB en opereren de arbiters ook geheel

onafhankelijk van de KNVB. De Arbitragecommissie be-

staat uit twee verschillende soorten arbiters, te weten

uit A-arbiters – arbiters met een juridische achtergrond

en lid van de KNVB – en uit B-arbiters – arbiters met

kennis en ervaring op het gebied van trainersaangelegen-

heden, spelersaangelegenheden of bestuurdersaangele-

genheden. Hierdoor wordt de juridische kwaliteit binnen

de geschilbeslechting gewaarborgd en bevat het

scheidsgerecht de kennis en knowhow om rekening te

kunnen houden met de geldende gebruiken en gewoontes

Arbitragecommissie KNVB 18 juli 2002, nr. 908 (Sparta Rotterdam/De Santana e.a.).20.

Zie bijvoorbeeld: Arbitragecommissie KNVB 24 juni 2014, nr. 1396 (IJsselmeervogels/Mengerink) en Arbitragecommissie KNVB 6 maart 2019, nr. 1498

(PEC Zwolle/KNVB).

21.

D.M. Koolaard, ‘Geschilbeslechting en tuchtrecht’, in: S.F.H. Jellinghaus & G.A. Hahn (red.), Capita sportrecht, Oud-Turnhout/’s-Hertogenbosch: Gompel &

Svacina 2018, p. 71.

22.

In FIFA Circular nr. 1171, 24 november 2008, is opgenomen aan welke minimumvereisten een professioneel spelerscontract volgens de FIFA dient te voldoen.

Op basis van de jurisprudentie van de FIFA DRC dient een arbeidsovereenkomst van de speler minimaal de naam van de partijen, het onderwerp, de duur van

23.

de arbeidsverhouding, het salaris en de handtekeningen te bevatten, zie DRC 10 mei 2012, nr. 512476, DRC 25 september 2014, nr. 09142368 en DRC

1 maart 2012, nr. 3121034. Zie verder F.M. de Weger, The Jurisprudence of the FIFA Dispute Resolution Chamber, The Hague: T.M.C. Asser Press 2016, p. 131-

162.

Echter biedt het opnemen van een dergelijke forumkeuzeclausule een extra waarborg.24.

Artikel 1 lid 1 sub e Arbitragereglement KNVB. Een arbitraal beding in de statuten van verenigingen, stichtingen, naamloze vennootschappen en besloten

vennootschappen heeft te gelden als een arbitraal beding als bedoeld in artikel 1020 lid 5 Rv. De wilsverklaring die is gelegen in de toetreding als lid impliceert

25.

(eventueel stilzwijgende) aanvaarding van het arbitraal beding. Zie ook: Heemskerk, in: GS Burgerlijke Rechtsvordering, Boek III, titel 1 (oud), aant. 4; zie voor

de binding aan het arbitraal beding bij wijziging van de statuten 8.6.2 in fine en G.J. Meijer, Overeenkomst tot arbitrage (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. 13),

Deventer: Kluwer 2011/8.6.2.

F.M. de Weger, The Jurisprudence of the FIFA Dispute Resolution Chamber, The Hague: T.M.C. Asser Press 2016, p. 46-47. Zie onder meer DRC 7 februari

2014, nr. 02143217.

26.

Artikel 1 lid 1 FIFA RSTP.27.

De Arbitragecommissie voldoet in beginsel aan de minimum vereisten uit FIFA Circular nr. 1010, 20 december 2005. In dit kader zijn ook de FIFA National

Dispute Resolution Chamber (NDRC) Standard Regulations van belang, hierin staan de (minimale) vereisten voor nationale geschilbeslechtinginstanties per

onderwerp nader uitgewerkt.

28.

Zie: FIFA DRC 17 augustus 2006, nr. 861174; CAS 2010/A/2289, vonnis van 3 augustus 2011 (S.C. Sporting Club S.A. Vaslui/Marko Ljubinkovic) en CAS

2014/A/3864, vonnis van 31 juli 2015 (AFC Astra/Laionel da Silva Ramalho & Fédération Internationale de Football Association (FIFA)).

29.

Zie artikel 1023-1028 Rv.30.

Zie Hoofdstuk II Arbitragereglement KNVB.31.
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binnen de voetbalbranche. Per zaak bestaat het

scheidsgerecht uit (in principe) drie arbiters, één A-arbi-

ter en twee B-arbiters.32 De mogelijkheid bestaat dat

slechts één arbiter over het geschil oordeelt.33 In 2008

is het Arbitragereglement gewijzigd en dienen partijen

uiterlijk voor de mondelinge behandeling om één enkele

arbiter te verzoeken.34 Door de wijziging van het Arbitra-

gereglement op dit punt, hebben de partijen meer tijd

gekregen om een dergelijk verzoek te doen.35 Verder is

bij de bondsvergadering van 8 december 2008 bepaald

dat B-arbiters slechts benoembaar zijn indien zij een

partij van bestuurders, oefenmeesters en/of spelers

vertegenwoordigen.36

Bij het beslechten van geschillen beslissen de arbiters

als goede personen naar billijkheid, houden ze rekening

met de geldende gebruiken en gewoontes binnen de

voetbalbranche en beslist het scheidsgerecht bij meer-

derheid van stemmen.37 De wettelijke basis hiervan is

te vinden in artikel 1054 lid 4 jo. lid 3 Rv. Dit artikel

bepaalt dat indien een scheidsgerecht als goede personen

naar billijkheid beslist, het scheidsgerecht in alle geval-

len rekening dient te houden met de toepasselijke han-

delsgebruiken. Goede personen naar billijkheid zijn niet

gebonden aan de geschreven of ongeschreven regels van

het recht, met uitzondering van rechtsnormen die betrek-

king hebben op de openbare orde of de goede zeden.38

Daarnaast zijn de arbiters in beginsel niet gehouden aan

eerdere uitspraken.39 Ingeval de partijen een rechtskeuze

hebben gemaakt, beslist het scheidsgerecht naar de door

partijen aangewezen regelen des rechts.40 In het geval

dat partijen geen rechtskeuze hebben gemaakt, beslist

het scheidsgerecht volgens de regelen des rechts die het

in aanmerking acht te komen. Hierbij dienen tevens de

toepasselijke handelsgebruiken in acht genomen te

worden.41 Voornoemde punten bij elkaar genomen blijken

er in de praktijk onder andere voor te zorgen dat partijen

terughoudendheid betrachten om een geschil voor te

leggen aan de Arbitragecommissie en dat het schikken

van geschillen de voorkeur geniet. Hierbij speelt tevens

mee dat partijen liever ook negatieve publiciteit willen

voorkomen in de wetenschap dat de mondelinge behan-

delingen bij de Arbitragecommissie in beginsel openbaar

zijn, zoals hierna nog aan bod komt.

Ter illustratie van het verloop van het aantal procedures

bij de Arbitragecommissie in de meest recente seizoenen

enkele cijfers; in het seizoen 2017/2018 zijn 33 verzoek-

schriften tot arbitrage ingediend,42 op basis hiervan zijn

28 mondelinge behandelingen ingepland, in 10 zaken is

voor de zittingsdatum alsnog overeenstemming bereikt

en in één zaak is het vonnis aangehouden en is na de

zittingsdatum overeenstemming bereikt. In het seizoen

2018/2019 zijn 27 verzoekschriften tot arbitrage inge-

diend,43 op basis hiervan zijn 22 mondelinge behande-

lingen ingepland, in zeven zaken is voor de zittingsda-

tum overeenstemming bereikt en in drie zaken is tijdens

de zitting overeenstemming bereikt.44

Verloop van de procedure

De procedure bij de Arbitragecommissie verloopt zoals

reeds aangegeven aan de hand van het Arbitrageregle-

ment. Wanneer er sprake is van een geschil, wordt dit

aanhangig gemaakt door indiening van een verzoek-

schrift bij de algemeen secretaris van het college van

arbiters.45 Er is sprake van een geschil wanneer een van

de partijen vindt dat er een geschil is. Bij het verzoek-

schrift dienen alle schriftelijke stukken die voor de be-

oordeling van het geschil van belang zijn, zoals contrac-

ten, verklaringen van anderen en een eventueel aan de

procedure voorafgaande briefwisseling, te worden

overgelegd.46 Indien de verzoeker spoedarbitrage of be-

handeling door een enkelvoudige kamer wenst, moet hij

dit uitdrukkelijk in het verzoekschrift vermelden.47

Terstond nadat de algemeen secretaris het verzoekschrift

Artikel 5 Arbitragereglement KNVB.32.

Zie bijvoorbeeld: Arbitragecommissie KNVB 31 juli 2012, nr. 1350 (AGOVV Apeldoorn/Van Arum).33.

Voor de wijziging moesten partijen daar voor of bij het indienen van het verzoekschrift om vragen.34.

I. van de Pas & S.F.H. Jellinghaus, ‘Wijzigingen Arbitragereglement KNVB’, TvS&R 2009, afl. 1, p. 16.35.

Dit heeft te maken met de wijziging van het tweede lid van artikel 5 van het Arbitragereglement. Er is geen sprake meer van ‘bij voorkeur’, maar leden moeten

daadwerkelijk over deze ervaring beschikking, zie: I. van de Pas & S.F.H. Jellinghaus, ‘Wijzigingen Arbitragereglement KNVB’, TvS&R 2009, afl. 1, p. 16.

36.

Artikel 71 Arbitragereglement KNVB. Dit artikel bepaalt dat de Arbitragecommissie met inachtneming van het bepaalde in de wet als goede personen naar

billijkheid en bij meerderheid van stemmen beslist.

37.

W. Hugenholtz & W.H. Heemskerk, Hoofdlijnen van Nederlands Burgerlijk Procesrecht, Dordrecht: Convoy Uitgevers 2015, p. 282.38.

Stare decisis is derhalve in het algemeen niet onverkort van toepassing in de procedure; N. Béguin, Jusletter 2009/5, p. 7.39.

Opgemerkt zij dat er onderscheid is tussen het formeel recht en het materieel recht dat bij arbitrage van toepassing is. Het formeel recht is het recht dat op

de arbitrage zelf van toepassing is; het procesrecht. Het materieel recht is het recht dat het scheidsgerecht op de zaak (het geschil) zelf moet toepassen, dat

40.

partijen eventueel van toepassing hebben verklaard. Zie onder andere: G.J. Meijer, Overeenkomst tot arbitrage (Burgerlijk Proces & Praktijk nr. 13), Deventer:

Kluwer 2011/7.

Artikel 1054 lid 4 jo. lid 2 Rv.41.

Waarvan vijf zaken via mediation.42.

Waarvan tevens vijf zaken via mediation.43.

Met dank aan: mr. R. Peltenburg, Jurist en Algemeen Secretaris Arbitragecommissie KNVB; gegevens ontvangen op 12 november 2019.44.

Artikel 34 Arbitragereglement KNVB.45.

Het verzoekschrift vermeldt: (I) de naam, het adres en de woonplaats van de eiser; (II) het e-mailadres waarop de eiser gedurende de arbitrage beschikbaar

is; (III) de naam, het adres, de woonplaats en, voor zover bekend, het e-mailadres van de verweerder; (IV) een duidelijk omschrijving van het geschil; (V) een

46.

duidelijke omschrijving van de vordering; en (VI) de grond voor de bevoegdheid van de Arbitragecommissie in de zin van het Arbitragereglement om het geschil

te beslechten.

Van de 309 geanalyseerde vonnissen was in 133 zaken sprake van een spoedgeding. De Arbitragecommissie stelt een verkorte termijn waarbinnen de ver-

weerder een verweerschrift kan indienen. Wanneer de verweerder niet binnen de gestelde termijn een verweerschrift indient, behoudt hij desondanks het

47.

recht om ter zitting verweer te voeren en is artikel 77 Arbitragereglement niet van toepassing (vonnis bij niet voeren verweer). In Hoofdstuk VIII van het Arbi-

tragereglement wordt het spoedgeding nader uitgewerkt.
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op juiste wijze heeft ontvangen, bericht hij de verweer-

der dat deze een verweerschrift kan indienen. Indien de

verweerder een verweerschrift wenst in te dienen, moet

zulks binnen drie weken na het bericht van de algemeen

secretaris gebeuren.48 Voor de wijziging van het Arbitra-

gereglement in 2008 was de termijn bepaald op uiterlijk

vier dagen voor de zitting. Hetzelfde gold voor de indie-

ning van het verweerschrift. Sinds de wijziging bepaalt

de voorzitter wanneer het verweerschrift uiterlijk moet

worden ingediend.49 Het verweerschrift dient met rede-

nen omkleed te zijn.50 Na indiening van het verweer-

schrift doet de algemeen secretaris zo spoedig mogelijk

schriftelijk mededeling aan de partijen met betrekking

tot de dag, tijd en plaats van de zitting. Zolang geen

verweerschrift is ingediend en geen zitting heeft

plaatsgevonden, kan de eiser zijn vordering nog intrek-

ken.51

Wijzigen, vermeerderen en verminderen van de

eis

Het is voor de eiser mogelijk om zijn vordering te ver-

minderen, te wijzigen of te vermeerderen. Dit dient

uiterlijk te geschieden bij aanvang van de laatste zitting

dan wel, ingeval geen zitting heeft plaatsgevonden of

de partijen na de laatste zitting nog in de gelegenheid

zijn gesteld om verdere schriftelijke toelichtingen in te

dienen, uiterlijk in de laatste verdere schriftelijke toe-

lichting die door de eiser wordt ingediend.52 Het is mo-

gelijk dat de verweerder zich tegen een wijziging of

vermeerdering van de vordering verzet. Het verzet is

gegrond indien de partij door de wijziging van de eis in

haar verdediging onredelijk wordt bemoeilijkt of indien

het geding daardoor onredelijk wordt vertraagd.53 Uit

de jurisprudentie blijkt dat het bij deze beoordeling te-

vens een rol speelt of de partij onvoldoende tijd en gele-

genheid heeft gehad om zich hiertegen te verweren.54

Hier blijkt volgens de Arbitragecommissie niet snel

sprake van te zijn.

Overeenkomstig een procedure bij de overheidsrechter,

is het voor de verweerder mogelijk om een tegenvorde-

ring in te dienen,55 kan een derde zich in het geding

voegen of tussenkomen,56 of kunnen gedingen geheel of

gedeeltelijk worden samengevoegd.57 Iedere partij kan

tevens in iedere stand van het geding de Arbitragecom-

missie verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Een dergelijk verzoek moet echter wel samenhangen met

de hoofdzaak.58

Taal

De procedure wordt gevoerd in de Nederlandse taal. Het

verzoekschrift, verweerschrift, de nadere toelichtingen

en andere berichten dienen in beginsel in de Nederlandse

taal te zijn opgesteld. Ingeval een partij een bescheid

overlegt dat niet in de Nederlandse of Engelse taal is

gesteld, dient zij daarvan tevens een vertaling in de Ne-

derlandse taal over te leggen, welke voor eensluidend is

verklaard door een in Nederland toegelaten beëdigde

vertaler.59

Openbare zittingen

Hoewel door velen vertrouwelijkheid als een voordeel

van arbitrage wordt gezien, is de mondelinge behande-

ling van het geschil bij de Arbitragecommissie open-

baar.60 Op grond van gewichtige redenen kan de Arbitra-

gecommissie echter wel bepalen dat een zitting geheel

of gedeeltelijk achter gesloten deuren plaatsvindt.61 De

Arbitragecommissie tilt zwaar aan het uitgangspunt dat

de mondelinge behandeling van het geschil in de open-

baarheid plaatsvindt, en wijst verzoeken om de behan-

deling achter gesloten deuren te houden derhalve veelal

af.62 Het beginsel van de openbaarheid is vastgelegd in

onder andere artikel 6 Europees Verdrag voor de Rechten

Tenzij de voorzitter van de Arbitragecommissie, hierom verzocht door de ene partij en gehoord de andere partij, voor ommekomst van de termijn van indiening,

deze termijn, op grond van bijzondere omstandigheden, een of meermalen heeft verlengd; zie artikel 35 lid 2 Arbitragereglement KNVB. In geschillen waarin

48.

om een spoedprocedure is verzocht, bepaalt de secretaris van de Arbitragecommissie de termijn waarbinnen het verweerschrift ingediend dient te worden,

zie artikel 69 Arbitragereglement KNVB.

I. van de Pas & S.F.H. Jellinghaus, ‘Wijzigingen Arbitragereglement KNVB’, TvS&R 2009, afl. 1, p. 17. Echter is dit geen fatale termijn; wanneer het verweerschrift

te laat is ingediend, al dan niet met reconventionele vorderingen, wordt het verweerschrift in behandeling genomen indien de Arbitragecommissie acht dat

49.

de eisende partij voldoende tijd heeft gehad zich deugdelijk voor te bereiden, zie: Arbitragecommissie KNVB 12 juli 2019, nr. 1500, r.o. 16 (Versteegh/Caro-

lina).

Het verweerschrift vermeldt de naam, het adres en de woonplaats van de verweerder, alsmede het e-mailadres waarop de verweerder gedurende de arbitrage

bereikbaar is, zie artikel 35 lid 3 Arbitragereglement KNVB.

50.

Artikel 58 lid 1 Arbitragereglement KNVB. De intrekking geschiedt door mededeling hiervan door de eiser. De eiser kan na genoemd moment zijn vordering

slechts nog intrekken, indien de verweerder daarin toestemt, hetzij mondeling ter zitting, hetzij door een officiële mededeling.

51.

Artikel 59 Arbitragereglement KNVB.52.

Artikel 59 lid 4 Arbitragereglement KNVB.53.

Arbitragecommissie KNVB 29 december 2010, nr. 1296, r.o. 6 (Van Ettinger/SVH); Arbitragecommissie KNVB 18 april 2012, nr. 1327, r.o. 4 (Van Garderin-

gen/Sportvereniging Nieuw Utrecht) en Arbitragecommissie KNVB 5 april 2018, nr. 1473, r.o. 7 (Oliseh/Fortuna Sittard B.V.).

54.

Artikel 60 Arbitragereglement KNVB.55.

Artikel 61 Arbitragereglement KNVB.56.

Artikel 63 Arbitragereglement KNVB.57.

Artikel 67 lid 1 Arbitragereglement KNVB. Zie onder meer: Arbitragecommissie KNVB 7 maart 2007, nr. 1060A (Kokmeijer/Bouaouzan & Sparta Rotterdam).58.

Artikel 31 lid 1 en 2 Arbitragereglement KNVB.59.

De vertrouwelijkheidseis van arbitrage is niet dwingend van aard. Voor zover partijen kiezen voor openbaarheid in een of meer van de vermelde opzichten,

laat zich dat respecteren. Dat kan dus ook geschieden door de keuze voor een bepaald reglement en instituut, zie: H.J. Snijders, ‘Beslotenheid in plaats van

openbaarheid’, in: GS Burgerlijke Rechtsvordering, art. 1057 Rv, aant. 6.

60.

Artikel 32 lid 1 Arbitragereglement KNVB.61.

Dit staat haaks op het veel genoemde voordeel van vertrouwelijkheid in arbitrageprocedures.62.
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van de Mens en heeft ten doel om door publieke controle

de onpartijdigheid van de rechtspraak te bevorderen.63

Onvoldoende gewichtige redenen om de zitting niet in

het openbaar te houden zijn er indien de ter zitting te

verwachte media-aandacht een onrustige situatie binnen

de club danig zou verergeren en een openbare zitting

het imago van partijen zou kunnen schaden. De Arbitra-

gecommissie meent namelijk dat media-aandacht op

zichzelf geen gewichtige reden oplevert.64 Ook een pu-

bliciteitsgevoelige kwestie als surseance van een club is

in beginsel een onvoldoende zwaarwichtige reden om

de zitting achter gesloten deuren voort te zetten.65 Net

zomin is er sprake van een zwaarwichtige reden indien

er gesproken zal worden over contracten en salarissen

of wanneer tijdens de mondelinge behandeling noodza-

kelijkerwijs naar vertrouwelijke stukken en documenten

wordt verwezen.66 Zo werd in de zaak Ajax/Van der Zee

na overleg met partijen bepaald dat een beperkt deel

van de mondelinge behandeling in het openbaar plaats-

vond. In voornoemde zaak werden onder andere scou-

tingrapporten en het aankoopbeleid van de club bespro-

ken.67 Op basis van de jurisprudentie kan geen eenduidig

antwoord worden gegeven op de vraag waar de grens

exact ligt. Van geval tot geval zal dit worden beoordeeld

en hangt zulks dus af van de specifieke omstandigheden

van het geval.

Bewijs

De verdeling van de bewijslast, de toelaatbaarheid van

bewijsmiddelen en de waardering van het bewijsmate-

riaal staan ter vrije beoordeling van de Arbitragecommis-

sie.68 Uitgangspunt is dat de partij die belast wordt met

het bewijs ook het risico draagt indien dat bewijs niet

wordt geleverd.69 Verder acht de Arbitragecommissie

zich slechts gebonden aan de feiten en omstandigheden

zoals deze door partijen over en weer in de onderhavige

procedure naar voren zijn gebracht, en niet aan feitelijke

stellingen van derden die geen partij zijn in de arbitra-

geprocedure.70 Voor de vaststelling van feiten is het

mogelijk dat de Arbitragecommissie zich baseert op

verklaringen van getuigen zowel in onderlinge samen-

hang als separaat bezien.71 Geluidsopnames van telefoon-

gesprekken waar voorafgaand geen toestemming voor

is gevraagd om deze op te nemen, acht de Arbitragecom-

missie niet toelaatbaar. De Arbitragecommissie acht het

onbehoorlijk als geluidsopnamen van een telefoonge-

sprek worden gemaakt terwijl de andere partij niet weet

dat er geluidsopnamen worden gemaakt. Dergelijk ver-

kregen bewijs wordt buiten de procedure geplaatst als

onrechtmatig verkregen.72 De Hoge Raad heeft hierom-

trent een minder strikte benadering. De Hoge Raad acht

het opnemen van telefoongesprekken zonder toestem-

ming van de wederpartij op zichzelf niet onrechtmatig,

enkel tenzij er sprake is van ‘bijkomende omstandighe-

den’, te beoordelen aan de hand van de specifieke om-

standigheden van het geval.73 De Hoge Raad lijkt met

betrekking tot de bewijsmiddelen derhalve meer waarde

te hechten aan de waarheidsvinding en minder aan de

door partijen in acht te nemen zorgvuldigheidseisen dan

dat de Arbitragecommissie dat thans doet.

Kosten

Met een procedure bij de Arbitragecommissie zijn kosten

gemoeid.74 De arbitragekosten bestaan onder andere uit

de kosten die voor de KNVB aan de arbitrage zijn verbon-

den en uit andere kosten die de arbitrage naar het oor-

deel van de Arbitragecommissie noodzakelijk heeft

meegebracht.75 Of en in hoeverre de kosten van rechts-

bijstand van partijen hierin dienen te worden begrepen

is aan de vrije beoordeling van de Arbitragecommissie

overgelaten. In beginsel veroordeelt de Arbitragecommis-

sie de partij die in het ongelijk is gesteld tot betaling

van de kosten van de arbitrage.76 In de meest recente

vonnissen variëren de kosten van de KNVB tussen de

€ 450 en € 1250.77 De kosten van de in het gelijkgestelde

partij variëren tussen de € 375 en € 750.78 Indien elk der

partijen gedeeltelijk in het ongelijk is gesteld, kan de

Arbitragecommissie elk der partijen veroordelen tot be-

Arbitragecommissie KNVB 14 januari 2008, nr. 1187 (Postma/ADO Den Haag).63.

Zoals bedoeld in artikel 31 Arbitragereglement, zie: Arbitragecommissie KNVB 7 januari 2009, nr. 1234 (Arts/FC Utrecht).64.

Arbitragecommissie KNVB 15 november 2000, nr. 830, r.o. 4 (FC Den Bosch/Speijer).65.

Zie: Arbitragecommissie KNVB 14 januari 2008, nr. 1187, r.o. 4 (Postma/ADO Den Haag) en Arbitragecommissie KNVB 15 augustus 2012, nr. 1352, r.o. 5

(Büttner/Vitesse).

66.

Arbitragecommissie KNVB 24 februari 2011, nr. 1300 (Ajax/Van der Zee).67.

Artikel 42 Arbitragereglement KNVB.68.

Arbitragecommissie KNVB 19 december 2011, nr. 1299 (Lagendijk/Ntibazonkiza).69.

Arbitragecommissie KNVB 14 maart 2018, nr. 1466, r.o. 19 (Friends & Football/FC Twente).70.

Arbitragecommissie KNVB 30 juni 2010, nr. 1287 (Achilles ’29/Hempenius).71.

Arbitragecommissie KNVB 13 april 2006, nr. 1091, r.o. 13 (De Boer/De Tubanters).72.

HR 16 oktober 1987, NJ 1988/850, m.nt. EEA; herhaald in HR 7 februari 1992, NJ 1993/78, m.nt. HTS.73.

Hier wijkt de KNVB af van artikel 32 van de FIFA National Dispute Resolution Chamber (NDRC) Standard Regulations, waarin staat vermeld dat enkel voor ge-

tuigenbewijs kosten in rekening gebracht mogen worden.

74.

Artikel 85 Arbitragereglement KNVB.75.

In Arbitragecommissie KNVB 28 februari 2001, nr. 845 (MVV/De Jong) won de club weliswaar, maar compenseerde de Arbitragecommissie de kosten.76.

Het bondsbestuur heeft bij vergadering van 21 september 1998 besloten dat het maximale bedrag aan KNVB-kosten bij arbitragezaken vastgesteld moet

worden op € 2268,90 voor amateurzaken en € 4537,80 voor betaaldvoetbalzaken.

77.

De meest voorkomende kosten voor de KNVB zijn € 450, € 475 en € 950 en voor de in het gelijkstelde partij € 500 en € 750.78.
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taling van een door de Arbitragecommissie te bepalen

gedeelte van de kosten.79 Hierbij houdt de Arbitragecom-

missie ook rekening met relevante factoren, zoals de

toegewezen bedragen en de handelswijze van de betrok-

ken partij(en).80 Met betrekking tot de kosten voor arbi-

trage wijkt de Arbitragecommissie af van de standaard-

bepalingen die zijn opgesteld door FIFA voor nationale

geschilbeslechtinginstanties.81

Vonnis

Een vonnis van de Arbitragecommissie is een voor par-

tijen bindend vonnis. Het vonnis kan een tussenvonnis,

een gedeeltelijk eindvonnis (deelvonnis) of een eindvon-

nis zijn. De Arbitragecommissie is vrij te bepalen wan-

neer vonnis zal worden gewezen.82 Uit de geanalyseerde

vonnissen blijkt dat de Arbitragecommissie gemiddeld

binnen twee tot vier weken vonnis wijst.83 Veelal zijn

partijen gebaat bij een beslissing op (zeer) korte termijn,

bijvoorbeeld tijdens de beperkte periodes die gelden

voor de overschrijving van spelers, de zogeheten

‘transferwindows’. Ter illustratie; in de zaak

Letschert/Roda JC diende de mondelinge behandeling

op 28 augustus 2014 en deed de Arbitragecommissie de

volgende dag uitspraak, hetgeen te maken had met de

naderende transfertermijn van 31 augustus.84 Om die

reden werd in de zaken Postma/ADO Den Haag en Dost/sc

Heerenveen op de dag van de mondelinge behandeling

vonnis gewezen.85 Ook voor arbitrale vonnissen geldt

dat zij moeten zijn gemotiveerd en de gronden voor de

beslissing moeten inhouden.86 Dit in tegenstelling tot

de beslissingen in FIFA-procedures, die in de regel zonder

nadere motivatie aan partijen worden verstrekt.87 De

motiveringseis bij de Arbitragecommissie geldt echter

niet voor een vonnis waarin alleen de hoedanigheid of

de toestand van zaken is vastgesteld, en ook niet in ge-

vallen waarin partijen schriftelijk overeenkomen dat

geen gronden voor de beslissing worden gegeven.88

Publicatie vonnis

Sinds de wijziging van het reglement in 2008 worden de

vonnissen van de Arbitragecommissie gepubliceerd.89

De volledige tekst van deze vonnissen is te vinden op

de website van de KNVB. De voorzitter van de Arbitrage-

commissie behoudt wel het recht om vonnissen te ano-

nimiseren dan wel niet te publiceren. Overigens is het

wel mogelijk om een niet op de website gepubliceerd

vonnis tegen vergoeding van kosten op te vragen bij de

algemeen secretaris.90 Met het oog op de huidige priva-

cywetgeving kan men zich met recht afvragen of het

niet-geanonimiseerd publiceren van de vonnissen heden

ten dage nog houdbaar en juridisch te verdedigen is. Zo

kan de vraag gesteld worden op basis van welke grond-

slag uit de Algemene verordening gegevensbescherming

(AVG) de publicatie van namen van natuurlijke personen

gestoeld is en of daarbij wel is voldaan aan het vereiste

van dataminimalisatie.91 Deze discussie valt echter bui-

ten het bereik van dit artikel.

Gezag van gewijsde

De door de Arbitragecommissie vastgestelde rechtsver-

houding hebben de partijen te aanvaarden. Het gezag

van gewijsde is beperkt tot de partijen die bij de proce-

dure betrokken waren en strekt zich niet uit tot een

partij die niet aan die procedure heeft deelgenomen.92

In een ander geding tussen dezelfde partijen heeft een

dergelijke beslissing ook het gezag van gewijsde, met

ingang van de dag waarop ze is gegeven.93

Verzet en hoger beroep

De wet kent geen verzet tegen een arbitraal vonnis. Ook

hoger beroep bij de gewone rechter staat niet open. Ar-

bitraal hoger beroep tegen een arbitraal vonnis is slechts

Artikel 88 lid 1 Arbitragereglement KNVB.79.

Arbitragecommissie KNVB 22 juli 2008, nr. 1192, r.o. 9 (Alves/AZ); Arbitragecommissie KNVB 26 maart 2009, nr. 1235 (SEG/Gerson) & Arbitragecommissie

KNVB 30 januari 2020, nr. 1524, r.o. 24 (Bouw/VVSB).

80.

Zie artikel 31 van de FIFA National Dispute Resolution Chamber (NDRC) Standard Regulations. Hierin is bepaald dat er geen kosten zijn verbonden aan de

procedure. Bij FIFA dient een voorschot betaald te worden wat kan oplopen tot CHF 5.000. Procedures bij FIFA zijn met betrekking tot arbeidsgeschillen

81.

zonder procedurele kosten. Voor een procedure bij het CAS dient naast de CAS Court Office fee van CHF 1.000 een voorschot voldaan te worden, welke kan

oplopen in de tienduizenden Zwitserse franken. Aan het einde van de procedure zullen de definitieve arbitragekosten worden vastgesteld.

Artikel 75 Arbitragereglement KNVB.82.

Afhankelijk van het soort geschil kan dit ook oplopen tot zes weken. Vonnis op dezelfde dag als de mondelinge behandeling is ook mogelijk, bijvoorbeeld

bij een mondeling vonnis.

83.

Arbitragecommissie KNVB 29 augustus 2014, nr. 1408 (Letschert/Roda JC).84.

Arbitragecommissie KNVB 14 januari 2008, nr. 1187 (Postma/ADO Den Haag) en Arbitragecommissie KNVB 31 januari 2011, nr. 1302 (Dost/sc Heerenveen).85.

Zie voor de motivering van arbitrale vonnissen de bijdragen van S.L. Buruma en J.C. Schultz in: Gemotiveerd gehuldigd (Van Boeschoten-bundel), Zwolle: Tjeenk

Willink 1993, p. 187 en 199.

86.

Waarbij partijen alsdan nog wel de gronden, al dan niet tegen betaling, kunnen opvragen, zie artikel 15 FIFA Procedural Rules. Geschilbeslechting bij FIFA is,

in tegenstelling tot geschilbeslechting bij de KNVB en het CAS, geen arbitrage. Beslissingen van FIFA hebben ook geen bindende werking en kunnen enkel

worden afgedwongen via de statuten en verordeningen van FIFA.

87.

Zie artikel 1057 lid 5 sub a Rv.88.

Anders dan voor vonnissen van de overheidsrechter geldt voor arbitrale vonnissen niet het openbaarheidsbeginsel, maar integendeel (althans bij arbitrage

in Nederland) het beginsel van vertrouwelijkheid. zie: H.J. Snijders, Nederlands Arbitragerecht, 2018/6.9.6.1.

89.

I. van de Pas & S.F.H. Jellinghaus, ‘Wijzigingen Arbitragereglement KNVB’, TvS&R 2009, afl. 1, p. 17.90.

Zie artikel 5 lid 1 sub c AVG.91.

Arbitragecommissie KNVB 19 december 2014, nr. 1409, r.o. 6 (Sparta Rotterdam/AZ).92.

Dit uitgangspunt is door de wetgever neergelegd in onder andere artikel 236 Rv en bij arbitrage in artikel 1059 Rv. Zie ook: Arbitragecommissie KNVB 18 juli

2018, nr. 1478, r.o. 13 (Oliseh/Fortuna Sittard).

93.
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mogelijk indien de partijen daarin bij overeenkomst

hebben voorzien.94 De mogelijkheid voor arbitraal hoger

beroep bij het CAS is uitgesloten tegen vonnissen van

de Arbitragecommissie.95 De KNVB probeert de mogelijk-

heid om hoger beroep in te kunnen stellen tegen vonnis-

sen van de Arbitragecommissie tegen te houden, omdat

met een hogerberoepsregeling mogelijk in strijd gehan-

deld kan worden met het nationale recht.96 Dit kan het

geval zijn doordat buitenlandse arbiters een oordeel

zullen moeten vellen over Nederlandsrechtelijke situa-

ties. Tevens zal de snelheid uit de procedure gaan en

zullen er hogere kosten aan de procedure verbonden

zijn. Dit heeft te maken met het feit dat er dan geproce-

deerd zal moeten worden in het Engels of Frans, en

eventueel naar Zwitserland afgereisd zal moeten worden

voor een zitting.97 In de praktijk blijkt dat de betrokken

partijen, om dezelfde redenen als hiervoor genoemd,

positief tegenover de uitsluiting van de mogelijkheid tot

hoger beroep staan. Wel erkennen de KNVB en zijn leden

het CAS als hoogste beroepsinstantie met betrekking tot

onherroepelijke en bindende uitspraken van (juridische

organen van) FIFA en worden de op de KNVB en/of zijn

leden van toepassing zijnde uitspraken van het CAS na-

geleefd.98 Dit houdt echter niet in dat de Arbitragecom-

missie de vonnissen van FIFA en CAS inhoudelijk ook

moet volgen, hetgeen een veelvoorkomende misvatting

is.99

Vernietiging

Wanneer vonnis is gewezen door de Arbitragecommissie,

kan het arbitrale vonnis door het gerechtshof of de Hoge

Raad nog wel worden vernietigd.100 Het betreft hier een

rechtsmiddel en geen hogere voorziening. Sinds de

wetswijziging van 1 januari 2015 dient de vordering tot

vernietiging niet langer te worden ingesteld bij de

rechtbank, maar bij het gerechtshof van het ressort

waarin de plaats van arbitrage is gelegen.101 De procedure

is een gewone procedure in eerste aanleg voor het hof.

Tegen het arrest van het hof staat cassatieberoep open

bij de Hoge Raad. Een vordering tot vernietiging van een

arbitraal tussenvonnis kan slechts tezamen met de vor-

dering tot vernietiging van het (geheel of gedeeltelijk)

arbitrale eindvonnis worden ingesteld.102 Vernietiging

van een arbitraal vonnis kan in Nederland op basis van

een of meer van de volgende gronden:

– wanneer een geldige overeenkomst tot arbitrage

ontbreekt;

– wanneer het scheidsgerecht in strijd met de daar-

voor geldende regelen is samengesteld;

– wanneer het scheidsgerecht zich niet aan zijn op-

dracht heeft gehouden;

– wanneer het vonnis niet overeenkomstig artikel

1057 Rv is ondertekend of met redenen is omkleed;

– wanneer het vonnis of de wijze waarop dit tot stand

is gekomen in strijd is met de openbare orde.103

Bij de beantwoording van de vraag of er gronden voor

vernietiging van een arbitraal vonnis bestaan, is het uit-

gangspunt dat de rechter terughoudendheid moet be-

trachten. De vernietigingsprocedure mag niet als een

verkapt hoger beroep worden gebruikt. Het effectief

functioneren van arbitrale rechtspleging brengt mee dat

de burgerlijke rechter slechts in sprekende gevallen dient

in te grijpen in arbitrale beslissingen.104 Sinds het be-

staan van de Arbitragecommissie KNVB is slechts een-

maal een vonnis door de civiele rechter vernietigd. Deze

vernietiging is echter in hoger beroep weer vernietigd.105

Een partiële vernietiging van een arbitraal vonnis vond

plaats met betrekking tot de toekenning van de ontbin-

dingsvergoeding bij ontbinding van de arbeidsovereen-

komst van een trainer.106 Tegen dit arrest is geen cassatie

ingesteld, waardoor het arrest onherroepelijk is gewor-

den.107 Een verzoek tot vernietiging van een arbitraal

vonnis met als grondslag dat het vonnis niet met redenen

omkleed zou zijn en dat het vonnis in strijd met de

Artikel 1061b Rv. Deze overeenkomst dient te voldoen aan de vereisten uit artikel 1020 en 1021 Rv alsmede aan de vereisten uit artikel 10:166 en 167 BW.94.

D.M. Koolaard, ‘Geschilbeslechting en tuchtrecht’, in: S.F.H. Jellinghaus & G.A. Hahn (red.), Capita sportrecht, Oud-Turnhout/’s-Hertogenbosch: Gompel &

Svacina 2018, p. 71.

95.

Het is niet uitgesloten dat het CAS mogelijk wel (indirecte) jurisdictie zal aannemen, zie CAS 2008/A/161715, vonnis van 15 april 2009 (Claudio Pizarro/Fe-

deración Peruana de Fútbol). Zie tevens: A. Duval & A. Rigozzi (red.), Yearbook of International Sports Arbitration 2015, The Hague: T.M.C. Asser Press 2016,

p. 284-285.

96.

CAS 2007/A/1298, vonnis van 30 januari 2008, JIN 2008/368, m.nt. S.F.H. Jellinghaus (Wigan Athletic AFC Limited/Heart of Midlothian PLC). Zie voor een

uitgebreid artikel in het Tijdschrift voor Arbitrage over de procedure voor het CAS onder meer: F.M. de Weger, ‘De procedure voor het internationale sportar-

bitragehof CAS’, TvA 2018, afl. 1.

97.

Artikel 8 lid 4 Statuten KNVB 2018.98.

Zo verschilt de visie van de Arbitragecommissie met die van FIFA en het CAS met betrekking tot het beperken van het zelfbeschikkingsrecht van de speler en

het eenzijdig optiebeding.

99.

De vordering tot vernietiging is geregeld in artikel 1064a-1067 Rv.100.

De plaats van arbitrage is conform artikel 33 lid 1 van het Arbitragereglement KNVB gelegen in Zeist, derhalve is het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op

grond van artikel 1064a lid 1 Rv bevoegd.

101.

Artikel 1064a lid 3 Rv.102.

Artikel 1065 Rv.103.

HR 17 januari 2003, NJ 2004/384, r.o. 3.3 (IMS/Modsaf I), herhaald in: HR 21 september 2018, 17/03478, r.o. 3.24.104.

Arbitragecommissie KNVB 16 juni 2000, nr. 781 (Sportclub Caberg/Paul Caris).105.

Hof Arnhem-Leeuwarden 20 augustus 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:6207, r.o. 2.3, (het arbitraal vonnis wat ten grondslag lag was aan deze civiele procedure

is: Arbitragecommissie KNVB 28 juni 2011, nr. 1309 (Meindertsma/Harkemase Boys)), zie hiervoor ook: Hof Arnhem-Leeuwarden 28 augustus 2012,

106.

ECLI:NL:GHARN:2012:BX6583, TvA 2013/8; Hof Arnhem-Leeuwarden 19 maart 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:BZ5724 en Rb. Noord-Nederland 21 oktober 2013,

ECLI:NL:RBNNE:2013:6309, TvA 2014/21. Laatstgenoemde uitspraak betrof een verzoek tot toekenning van een ontbindingsvergoeding.

Arbitragecommissie KNVB 28 juni 2011, nr. 1309 (Meindertsma/Harkemase Boys).107.
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openbare orde en/of goede zeden zou zijn, werd afgewe-

zen.108 Door de mogelijkheid tot het vernietigen van het

arbitrale vonnis bestaat er een zeker controlemechanisme

op de kwaliteit en onafhankelijkheid van de arbitragepro-

cedure en op de naleving van de regels van de openbare

orde door de civiele rechter.109

Materiële aspecten

Na de formele (procesrechtelijke) aspecten van een pro-

cedure bij de Arbitragecommissie zal in het vervolg van

dit artikel worden ingegaan op de materiële (inhoudelij-

ke) aspecten (lees: jurisprudentie) van de Arbitragecom-

missie. Zoals reeds aangegeven betreft het merendeel

van de geschillen die ter beslechting wordt voorgelegd

aan de Arbitragecommissie arbeidsrechtelijke geschillen

tussen een club en een speler. Dergelijke geschillen

vormen derhalve de kern van het tweede deel van dit

artikel. Verder zullen arbeidsrechtelijke geschillen tussen

clubs en trainers, clubs onderling en geschillen met be-

trekking tot intermediairs, royement en de onrechtmatige

daad in de voetbalsport worden behandeld. De jurispru-

dentie is onderverdeeld per onderwerp, waarbij eerst

alle arbeidsrechtelijke geschillen aan bod zullen komen.

De arbeidsovereenkomst

De overeenkomst die tussen een speler en een club wordt

gesloten, wordt sinds de kantonrechter te Rotterdam in

1967 overeenkomstig oordeelde, als arbeidsovereen-

komst gekwalificeerd.110 Verder volgt uit rechtspraak

van het Europees Hof van Justitie dat een professionele

voetballer effectief een werknemer is.111 De relatie tussen

een professionele voetbalspeler en een betaaldvoetbalor-

ganisatie betreft een bijzondere rechtsrelatie. Deze rela-

tie wordt niet enkel door het reguliere Nederlandse en

Europese (arbeids)recht beheerst maar ook in grote mate

door de reglementen van de KNVB en de FIFA. Daarnaast

wordt de arbeidsovereenkomst van contractspelers in

Nederland beheerst door de toepasselijke bedrijfstak-

cao voor Contractspelers Betaald Voetbal Nederland.112

Naast de contractspeler is ook de trainer van een betaald-

voetbalorganisatie werkzaam op basis van een arbeids-

overeenkomst. Het Hof ’s-Gravenhage bepaalde in het-

zelfde jaar als de uitspraak van de kantonrechter te

Rotterdam dat een trainer van een voetbalvereniging,

die aangesteld is overeenkomstig de modelarbeidsover-

eenkomst van de KNVB, net zoals een voetbalspeler zijn

werkzaamheden op grond van een arbeidsovereenkomst

verricht.113

De omstandigheden waarin de onderhandelingen tot het

sluiten van een arbeidsovereenkomst in het betaald

voetbal plaatsvinden, zijn vrij specifiek en atypisch te

noemen. Zo zijn de termijnen van overschrijvingen – de

termijnen waarbinnen spelers van club kunnen wisselen –

kort,114 is de loopbaan als betaaldvoetbalspeler relatief

kort, zijn de bedragen die bij de overschrijvingen ge-

moeid zijn aanzienlijk en staat de beëindigingsvergoe-

ding (lees: afkoopsom) veelal niet in verhouding tot de

resterende waarde van het lopende contract. Ook dient

een club, die een arbeidsovereenkomst wil sluiten met

een speler die een arbeidsovereenkomst heeft gesloten

met een andere club, laatstgenoemde club vooraf

schriftelijk te informeren over zijn voornemen de desbe-

treffende speler daartoe te benaderen.115 Wanneer het

een internationale overschrijving betreft dient zelfs

toestemming verleend te worden door de huidige club

van de speler om met haar contractspeler in onderhan-

deling te mogen treden.116 Let wel, schending van deze

regel heeft in beginsel tuchtrechtelijke consequenties,

doch kan zelfs civielrechtelijke gevolgen hebben.117

Verder kan een contractspeler slechts een arbeidsover-

eenkomst met een andere club sluiten als zijn huidige

arbeidsovereenkomst is beëindigd of binnen zes maan-

den zal eindigen.118 Dit heeft zowel nationaal als inter-

nationaal te gelden.119 Ter voorkoming van misverstan-

den; een nationale overschrijving is te allen tijde een

overschrijving binnen één nationale voetbalbond. Een

internationale overschrijving betreft een overschrijving

Rb. Utrecht 4 november 2009, ECLI:NL:RBUTR:2009:BK4955.108.

D.M. Koolaard, ‘Geschilbeslechting en tuchtrecht’, in: S.F.H. Jellinghaus & G.A. Hahn (red.), Capita sportrecht, Oud-Turnhout/’s-Hertogenbosch: Gompel &

Svacina 2018, p. 72.

109.

Ktr. Rotterdam 5 april 1967, NJ 1967/418 (Laseroms/Sparta Rotterdam).110.

HvJ EG 15 december 1995, C-415/93 (Bosman) en HvJ EG 12 april 2005, C-265/03 (Simutenkov/Ministerio de Educación y Cultura en Real Federación Española

de Fútbol (RFEF)).

111.

H.W.P. van den Hout, ‘Arbeidsverhoudingen in het professionele voetbal’, ArbeidsRecht 2008/18.112.

Hof ’s-Gravenhage 26 mei 1967, BNB 1967/205 (Oefenmeester/KNVB).113.

Voor de overschrijving van een speler gelden twee jaarlijkse overschrijvingsperiodes: in de zomer gedurende een periode van 12 weken en in de winter ge-

durende een periode van 4 weken, zie: artikel 9 lid 1 Reglement Overschrijvingsbepalingen Betaald Voetbal KNVB.

114.

Zie artikel 6A lid 1 Algemeen Reglement KNVB.115.

Zie de toelichting in de FIFA Commentary bij artikel 18 lid 3, p. 54 en FIFA Circular nr. 1075, 18 januari 2007.116.

Arbitragecommissie KNVB 28 april 2000, nr. 780 (s.v. Roda JC/Perez).117.

Als contractspeler in de zin van de KNVB-reglementen heeft te gelden een natuurlijk persoon van 16 jaar of ouder, die met een club of met een gelieerde

stichting, een door het bestuur amateurvoetbal of het bestuur betaald voetbal geregistreerde arbeidsovereenkomst heeft afgesloten, krachtens welke hij een

118.

geldelijke vergoeding ontvangt voor zijn deelname aan wedstrijden en/of trainingen. De omvang van een geregistreerde arbeidsovereenkomst in het amateur-

voetbal zal ten minste 12 uur per week bedragen. De overeenkomst met een amateurspeler kan ook mondeling tot stand komen.

Artikel 6A lid 2 Algemeen Reglement KNVB en artikel 46 lid 2 Reglement Betaald Voetbal KNVB. Zie voor internationale overschrijving: artikel 18 lid 3 FIFA

RSTP.

119.
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van een speler die tussen twee verschillende nationale

bonden wordt overgeschreven.120

In de arbeidsovereenkomst van de speler worden naast

de essentiële elementen,121 tal van andere zaken vastge-

legd. Dit zijn onder andere zaken ten aanzien van wed-

strijdpremies, imagorechten, ziekte en arbeidsongeschikt-

heid, maar ook het uitsluiten van het deelnemen aan

bepaalde activiteiten die de werkzaamheden van de

speler voor de club mogelijkerwijs in gevaar kunnen

brengen.122 Hoewel een arbeidsovereenkomst mondeling

gesloten kan worden en mondelinge afspraken tijdens

de onderhandelingen over een arbeidsovereenkomst

derhalve ook bindend zijn,123 dient de arbeidsovereen-

komst met een contractspeler en een betaaldvoetbalor-

ganisatie op basis van het Reglement Betaald Voetbal

schriftelijk te worden vastgelegd.124 Daarnaast dient de

arbeidsovereenkomst geregistreerd te worden bij de

KNVB.125 De rechtsgeldigheid van de arbeidsovereen-

komst van een speler mag niet afhankelijk worden ge-

steld van de uitslag van een (positieve) medische keuring

of het verkrijgen van een tewerkstellingsvergunning.126

Dit is overeenkomstig de internationale regelgeving; ook

op basis van de reglementen van FIFA is het namelijk

niet toegestaan om de arbeidsovereenkomst van een

speler afhankelijk te stellen van een positieve medische

keuring of het verkrijgen van een tewerkstellingsvergun-

ning.127 In de praktijk nemen clubs de voorwaarde van

een positieve medische keuring op in de essentialia

vóórdat de arbeidsovereenkomst wordt getekend.128

Precontractuele fase

Aan het sluiten van een overeenkomst gaat meestal een

periode van voorbereidingen en onderhandelingen

vooraf, de zogeheten ‘precontractuele fase’. Gedurende

deze fase zijn partijen niet altijd vrij om de onderhande-

lingen af te breken zonder dat de afbrekende partij een

schadevergoedingsverplichting heeft. Dit geldt in het

algemeen ook voor de onderhandelingen met betrekking

tot het sluiten van een arbeidsovereenkomst.129 Op basis

van de jurisprudentie van de Arbitragecommissie kan

worden gesteld dat het een speler vrijstaat om met ande-

re clubs te onderhandelen over een arbeidsovereenkomst,

zolang er nog geen volledige overeenstemming over een

arbeidsovereenkomst is bereikt.130 Ook staat het een

speler in beginsel vrij om met meerdere clubs tegelijk

te onderhandelen over een nieuwe arbeidsovereen-

komst.131 De Arbitragecommissie lijkt minder snel dan

de civiele rechter aan te nemen dat een arbeidsovereen-

komst van een speler tot stand is gekomen. De Arbitra-

gecommissie is zodoende mogelijk ook terughoudender

in het aannemen van precontractuele aansprakelijkheid

dan de civiele rechter.132 De mogelijkheid tot het ont-

staan van gerechtvaardigd totstandkomingsvertrouwen

gedurende de onderhandelingen ten aanzien van de ar-

beidsovereenkomst van de speler lijkt, op basis van de

schaarse jurisprudentie die er is met betrekking tot dit

leerstuk, niet snel te worden aangenomen. Alleen in zeer

uitzonderlijke gevallen kan het afbreken van de onder-

handelingen onrechtmatig worden bevonden. Waar de

civiele rechter de overeenstemming over de essentiële

elementen in beginsel doorslaggevend acht voor de tot-

standkoming van de overeenkomst, lijkt zulks niet te

gelden voor de Arbitragecommissie. In ieder geval lijkt

er geen sprake van een ‘tweede fase’, zoals die in de lite-

ratuur naar aanleiding van het arrest Plas/Valburg is

ontstaan.133 De Arbitragecommissie kent een royale

‘eerste fase’, die haar grens mogelijk vindt in onaanvaard-

F.M. de Weger, ‘Voetbaltransfers’, in: S.F.H. Jellinghaus & G.A. Hahn (red.), Capita sportrecht, Oud-Turnhout/’s-Hertogenbosch: Gompel & Svacina 2018, p. 190.120.

De essentialia negotii van een arbeidsovereenkomst in internationaal perspectief zijn op basis van jurisprudentie van de FIFA DRC dat, naast de handtekening

van beide partijen, overeenstemming dient te bestaan over de duur van de arbeidsovereenkomst, de vergoeding voor de speler, de verplichtingen voor beide

121.

partijen en de plaats van uitvoering van de verplichtingen, zie: DRC 23 februari 2007, nr. 27409/56703; DRC 10 januari 2008, nr. 18745; DRC 3 oktober

2008, nr. 10895; DRC 22 juli 2010, nr. 7101522; DRC 24 oktober 2011, nr. 10111169; DRC 21 september 2012, nr. 0912978; DRC 30 augustus 2013, nr.

08131218; DRC 19 februari 2015, nr. 02151388; DRC 26 november 2015, nr. 11151019; DRC 29 juli 206, nr. 07161227 en DRC 13 oktober 2016, nr.

1016028.

F.M. de Weger, ‘Voetbaltransfers’, in: S.F.H. Jellinghaus & G.A. Hahn (red.), Capita sportrecht, Oud-Turnhout/’s-Hertogenbosch: Gompel & Svacina 2018, p. 198.122.

M. Mosselman, Inleiding Sport en Recht, Nieuwegein: Arko Sports Media 2012, p. 139.123.

Artikel 53 lid 1 Reglement Betaald Voetbal KNVB.124.

Zie onder andere: Arbitragecommissie KNVB 29 januari 2018, nr. 1472, r.o. 10 (Wouters/Achilles ’29).125.

Artikel 53 lid 2 Reglement Betaald Voetbal KNVB. Een ontbindende voorwaarde met betrekking tot de medische keuring behelst dat bij het plaatsvinden van

een negatieve medische keuring de arbeidsovereenkomst van rechtswege ten einde komt. Conform de civiele rechtspraak kunnen clubs in arbeidsovereen-

126.

komsten van directeuren in beginsel met succes een beroep doen op een clausule met een opschortende voorwaarde, wanneer de werknemer geen tewerk-

stellingsvergunning heeft verkregen, zie: FBO Voetbalzaken, 2020, nr. 1. De werkgever kan in dergelijke gevallen een geslaagd beroep doen op artikel 7:669

lid 3 sub h (h-grond), zie: Kamerstukken II 2013/14, 33818, nr. 3, p. 46. Zie tevens: Arbitragecommissie KNVB 31 december 2019, nr. 1518, r.o. 18 (Evmenov/

FC Den Bosch).

Artikel 18 lid 4 FIFA RSTP. Uit de vaste jurisprudentie van de FIFA DRC volgt dat de geldigheid van een arbeidsovereenkomst tevens niet afhankelijk gesteld

mag worden van het verkrijgen van een International Transfer Certificate (ITC) en regels inzake de registratie en/of goedkeuring van contracten op grond van

127.

het nationale sportreglement, bijvoorbeeld een limiet op de registratie van buitenlanders, zie: DRC 17 december 2015, nr. 12151086; DRC 19 januari 2017,

nr. 01171432 en DRC 9 mei 2019, nr. 05191505.

De FBO raadt clubs, conform de regelgeving en de jurisprudentie van de Arbitragecommissie, af om een opschortende voorwaarde en/of een ontbindende

voorwaarde ten aanzien van een positieve uitslag van de medische keuring op te nemen in de arbeidsovereenkomst.

128.

In het algemene arbeidsrecht heeft de sollicitatiefase als de precontractuele fase te gelden, zie: R.F. Kötter, De rechtspositie van de sollicitant en van de

werknemer tijdens de proeftijd (diss. Leiden), 2010, p. 5.

129.

Arbitragecommissie KNVB 8 mei 2000, nr. 786 (Go Ahead Eagles/Zonneveld & NEC) en Arbitragecommissie KNVB 26 juli 2011, nr. 862 (AZ/Connolly).130.

De Arbitragecommissie neemt dit ook als uitgangspunt bij de beoordeling van de schadevergoedingsvordering wegens het onaanvaardbaar afbreken van de

onderhandelingen. Dit kan anders zijn indien de club exclusiviteit heeft bedongen met betrekking tot de onderhandelingen. Daarnaast wordt er ook naar ge-

131.

keken of er sprake is van een continu onderhandelingsproces. Nationaal: Arbitragecommissie KNVB 26 juli 2011, nr. 862 (AZ/Connolly). Internationaal: DRC

23 februari 2007, nr. 27409 en CAS 2014/A/3573, vonnis van 29 januari 2015 (Damian Alejandro Manso/Al Ittihad Club).

Zie onder meer: HR 18 juni 1982, NJ 1983/732, m.nt. C.J.H. Brunner (Plas/Valburg) en HR 12 augustus 2005, NJ 2005/46 (CBB/JPO).132.

HR 18 juni 1982, NJ 1983/732, m.nt. C.J.H. Brunner (Plas/Valburg).133.
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baarheid. Het afbreken van de onderhandelingen zou

dan onbehoorlijk zijn, waarbij de grondslag van het on-

aanvaardbaar afbreken van de onderhandelingen in de

beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid

en/of in de zorgvuldigheidsnorm gelegen kan zijn.134

Totstandkoming arbeidsovereenkomst

De Arbitragecommissie spreekt pas van een rechtsgeldig

gesloten arbeidsovereenkomst als ondubbelzinnig is

gebleken,135 dan wel uit feiten en/of omstandigheden

geconcludeerd kan worden dat onvoorwaardelijk is inge-

stemd met een concreet voorstel.136 Het bewijs van die

stelling dient door de verzoekende partij geleverd te

worden. Hierbij wordt onder meer gekeken of er sprake

is van enig ondertekend schriftelijk stuk of dat verklarin-

gen van getuigen kunnen worden geleverd.137 Ook geldt

het schriftelijkheidsvereiste uit het Reglement Betaald

Voetbal.138 Van doorslaggevend belang voor de beoorde-

ling van de rechtspositie van partijen is de vraag wat

tussen hen is overeengekomen.139 Uit de jurisprudentie

van de Arbitragecommissie volgt dat, op basis van het

rechtsvermoeden, de arbeidsovereenkomst van een

trainer/coach mondeling overeengekomen kan worden.140

Bij de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst

worden spelers veelal bijgestaan door een intermediair.

Wanneer een speler wordt bijgestaan door een interme-

diair, moet deze geregistreerd staan bij de KNVB. Opge-

merkt zij dat FIFA voornemens is om een nieuw systeem

met betrekking tot de vertegenwoordiging van spelers

op te zetten, waarbij het thans geldende registratiesys-

teem zal komen te vervallen en wederom met licenties

zal worden gewerkt.141 Gelet op de beschermingsgedach-

te welke uit het oude Reglement Spelersmakelaars volgt,

meent de Arbitragecommissie dat een speler die ten tijde

van contractonderhandelingen wordt bijgestaan door

een niet-gelicentieerde spelersmakelaar, niet is gebonden

aan het daaruit voortvloeiende onderhandelingsresultaat,

tenzij (onder meer) (1) dat onderhandelingsresultaat

vóór de definitieve instemming van de speler door een

gelicentieerde spelersmakelaar met de speler wordt be-

sproken,142 of (2) tussen het moment waarop de onder-

handelingen eindigen en de speler met het resultaat van

die onderhandelingen instemt, zoveel tijd verstrijkt dat

de beslissing van de speler in te stemmen als autonome,

niet direct – in tijd – met die onderhandelingen verweven

beslissing heeft te gelden.143 Een beroep op deze bescher-

mingsgedachte komt een speler niet toe indien de speler

zich desbewust jarenlang heeft laten vertegenwoordigen

en/of adviseren door (een) niet bevoegde spelersmake-

laar(s) en daarmee doorgaat, althans dit gedoogt, zelfs

nadat hij zich heeft beroepen op de ‘onbevoegdheid’ van

deze adviseurs. De speler handelt dan zelfs in strijd met

de redelijkheid en billijkheid door zich op een dergelijke

beschermingsgedachte te beroepen.144

Tekengeld

Bij aanvang van de arbeidsovereenkomst, althans kort

na aanvang van de arbeidsovereenkomst, is het niet on-

gebruikelijk dat tekengeld door de club aan de speler

wordt betaald. Deze betalingen hebben, tenzij partijen

uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, geen voor-

waardelijk karakter. In het algemeen wordt aangenomen,

en zoals in diverse uitspraken van de Arbitragecommissie

is bevestigd, dat terugvordering van het betaalde teken-

geld niet mogelijk is.145 Terugvordering verdraagt zich

ook niet met het karakter dat het tekengeld in de voet-

balwereld heeft. Volgens vaste jurisprudentie valt teken-

geld onder de zogenaamde fondspremiebasis en dient

het aan het CFK te worden afgedragen.146 Eveneens is

vaste jurisprudentie dat het CFK een zelfstandig recht

heeft tegenover de werkgever. Evident is dat, indien het

De redelijkheid en billijkheid uit artikel 6:2 lid 2 BW, de zorgvuldigheidsnorm op basis van artikel 6:162 BW.134.

Van een arbeidsovereenkomst is sprake indien door de werknemer werkzaamheden worden verricht, loon wordt betaald en sprake is van werkgeversgezag,

zie Arbitragecommissie KNVB 31 december 2019, nr. 1518 (Evmenov/FC Den Bosch). Het antwoord op de vraag of tussen partijen een arbeidsovereenkomst

als bedoeld in artikel 7:610 BW bestaat, wordt beoordeeld aan de hand van HR 14 november 1997, NJ 1998/149 (Groen/Schroevers).

135.

In Arbitragecommissie KNVB 10 juli 1996, nr. 567 (Jalink/Sparta Rotterdam) werd gekeken naar het feit dat de speler een bedrag accepteerde ten behoeve

van de aankoop van een auto, hetgeen behoorde tot de secundaire voorwaarden van de nieuwe arbeidsovereenkomst. Hij stortte dit bedrag niet terug terwijl

136.

hij betwiste dat overeenstemming bestond over de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst. Het accepteren van het bedrag door het niet terug te storten

leverde naar het oordeel van de Arbitragecommissie bewijs op voor het bestaan van de arbeidsovereenkomst. Internationaal geldt dat enkel sprake is van

een rechtsgeldige arbeidsovereenkomst indien deze door partijen is ondertekend, zie: DRC 16 augustus 2019, nr. 08192658. Naast de handtekening van

beide partijen dient overeenstemming te bestaan over de duur van het contract, de vergoeding voor de speler, de verplichtingen voor beide partijen en de

plaats van uitvoering van de verplichtingen, zie: DRC 23 februari 2007, nr. 27409/56703; DRC 10 januari 2008, nr. 18745; DRC 3 oktober 2008, nr. 10895;

DRC 22 juli 2010, nr. 7101522; DRC 24 oktober 2011, nr. 10111169; DRC 21 september 2012, nr. 0912978; DRC 30 augustus 2013, nr. 08131218; DRC

19 februari 2015, nr. 02151388; DRC 26 november 2015, nr. 11151019; DRC 29 juli 206, nr. 07161227 en DRC 13 oktober 2016, nr. 1016028.

Om getuigenverklaringen bij te laten dragen aan het bewijs dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen tot stand is gekomen dan wel is verlengd, dienen de

getuigen wel aanwezig te zijn geweest bij de gesprekken c.q. de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst, zie: Arbitragecommissie KNVB 23 januari

2020, nr. 1511 (Uithof/Prinsenland).

137.

Zie artikel 53 lid 1 Reglement Betaald Voetbal KNVB.138.

Arbitragecommissie KNVB 14 juli 1998, nr. 675 (Helmond Sport/Kantelberg).139.

Artikel 7:610a BW bepaalt dat hij die ten behoeve van een ander tegen beloning gedurende drie opeenvolgende maanden wekelijks, dan wel gedurende ten

minste 20 uur per maand arbeid verricht, wordt vermoed deze arbeid te verrichten op basis van een arbeidsovereenkomst, zie tevens Arbitragecommissie

KNVB 14 juli 2008, nr. 1200 (De Wolf/Türkiyemspor).

140.

Zie: FIFA Media Release, ‘Football stakeholders endorse landmark reforms of the transfer system’, 25 september 2018.141.

Althans een persoon zoals bedoeld in artikel 1 lid 2 Reglement Spelersmakelaars (oud).142.

Arbitragecommissie KNVB 28 juli 2006, nr. 1112, r.o. 10 (ADO Den Haag/Sillah).143.

Arbitragecommissie KNVB 30 januari 2008, nr. 1192, r.o. 10 (Alves/AZ).144.

Arbitragecommissie KNVB 27 maart 2000, nr. 777, r.o. 20-21 (Rayer/Excelsior).145.

Het CFK is een beleggingsinstelling die de unieke overbruggingsregeling uitvoert voor beroepsvoetballers en -wielrenners in Nederland. Deze regeling heeft

als doel de speler na zijn professionele sportcarrière een financiële basis te bieden waardoor hij zich (beter) kan richten op zijn nieuwe loopbaan. Indien partijen

146.
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tekengeld op de gebruikelijke wijze en kort na het sluiten

van de arbeidsovereenkomst door de club is voldaan, de

club geen recht heeft op terugbetaling indien de arbeids-

overeenkomst kort daarna ten einde komt.147 Verder is

het vaste jurisprudentie van de Arbitragecommissie dat

een speler er belang bij kan hebben dat de club wordt

veroordeeld tot storting van de verschuldigde premies

in het CFK-fonds. Een dergelijke vordering ligt in beginsel

voor toewijzing gereed. De veroordeling tot het storten

van de verschuldigde premies kan versterkt worden door

middel van het opleggen van een dwangsom.148 Volgens

de Arbitragecommissie gaat het in dezen niet om een

loonvordering, maar om een zelfstandig recht van het

CFK, hetgeen impliceert dat geen wettelijke rente kan

worden toegewezen over het gevorderde bedrag dat aan

het CFK dient te worden afgedragen.149 Vergoeding van

de wettelijke rente en betaling van de wettelijke verho-

ging ex artikel 7A:1638q BW (oud; thans artikel 7:625

BW) kan niet worden toegewezen over bedragen die onder

de zogenaamde fondspremiebasis vallen en gestort die-

nen te worden in het CFK. Een en ander in het bijzonder

vanwege het zelfstandig recht van het CFK en de inhou-

dingsplicht van de club.150

Bedoeling van partijen

Wanneer een arbeidsovereenkomst is gesloten, kunnen

er geschillen ontstaan met betrekking tot de inhoud van

de overeenkomst. De Arbitragecommissie stelt het ant-

woord op de vraag hoe in een schriftelijk contract de

verhouding van partijen is geregeld, en of de overeen-

komst een leemte laat die moet worden aangevuld, vast

naar geldende rechtspraak.151 De vraag wordt niet alleen

beantwoord op grond van een zuiver taalkundige uitleg,

maar ook middels de zin die partijen in de gegeven om-

standigheden over en weer redelijkerwijs aan de con-

tractsbepalingen mochten toekennen en aan hetgeen zij

te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten ver-

wachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke

maatschappelijke kringen partijen behoren en welke

rechtskennis van partijen kan worden verwacht.152

Daarnaast wordt ook gekeken naar wat in de correspon-

dentie vermeld is en wat gebruikelijk is binnen de voet-

balbranche.153 De Arbitragecommissie houdt bij de be-

antwoording van deze vraag rekening met het feit dat

betaaldvoetbalorganisaties geleid worden door profes-

sionele bestuurders en dat spelers zich bij contracton-

derhandelingen laten bijstaan door intermediairs en/of

(professionele) adviseurs. In dergelijke omstandigheden

worden partijen geacht zich bewust te zijn van de con-

tracten die zij sluiten en van de over en weer daaruit

voortvloeiende voor- en nadelen. Dit betekent dat par-

tijen, uitzonderingen daargelaten, willens en wetens

contracteren zoals zij contracteren en dat zij elkaar in

beginsel mogen houden aan de tussen hen gesloten ar-

beidsovereenkomsten.154

Het staat de Arbitragecommissie vrij een contractsbepa-

ling waaromtrent partijen niet een eensluidend standpunt

hebben ingenomen, zelfstandig uit te leggen.155 Echter,

wanneer onduidelijke bepalingen in een arbeidsovereen-

komst zijn opgenomen, komen deze onduidelijkheden

in beginsel voor rekening van de werkgever.156 Wanneer

een speler professionele ondersteuning heeft kunnen

krijgen,157 meent de Arbitragecommissie dat onduidelijk-

heden en lacunes in de overeenkomst in gelijke mate

aan ieder der partijen behoren te worden toegerekend.158

In geval van tegenstrijdige bepalingen in de arbeidsover-

eenkomst met bijvoorbeeld de regeling van de spelers-

raad, is de Arbitragecommissie van mening dat het be-

lang van de werknemer dient te prevaleren. Daarbij wordt

overwogen dat de speler er bij het tekenen van de arbeids-

overeenkomst niet op bedacht hoeft te zijn dat in andere

vastgelegde regelingen ook dergelijke regelingen opge-

nomen zullen worden. Dit zou temeer klemmen wanneer

nadien overeengekomen regeling met de spelersraad de

wel een vorm van tekengeld overeen willen komen maar de speler niet wil dat dit geld aan het CFK wordt afgedragen, kunnen partijen bijvoorbeeld overeen-

komen dat de speler een bonus ontvangt ter hoogte van het tekengeld bij een op zekerheid gestelde gebeurtenis.

Arbitragecommissie KNVB 27 maart 2000, nr. 777, r.o. 20-21 (Rayer/Excelsior).147.

Benelux-Gerechtshof 9 juli 1981, NJ 1982/190.148.

Arbitragecommissie KNVB 12 juli 2002, nr. 902 (Fortuna Sittard/Hamming) en Arbitragecommissie KNVB 12 juli 2002, nr. 904 (Fortuna Sittard/Krijgsman).

Zie ook Arbitragecommissie KNVB 21 oktober 2013, nr. 1380 (Emeran/Fortuna Sittard).

149.

Arbitragecommissie KNVB 20 juli 1995, nr. 528, r.o. 22 (Bogarde/Sparta Rotterdam), zie ook Arbitragecommissie KNVB 7 april 1995, nr. 514, r.o. 24

(Smeets/Volendam).

150.

De civiele rechtspraak HR 13 maart 1981, NJ 1981/635 (Haviltex) wordt door de Arbitragecommissie gevolgd, zie onder andere: Arbitragecommissie KNVB

27 maart 2013, nr. 1362, r.o. 10 (WSC/AZ); Arbitragecommissie KNVB 21 oktober 2013, nr. 1385, r.o. 8 (FDS/ADO); Arbitragecommissie KNVB 30 december

151.

2013, nr. 1388, r.o. 14 (FC Emmen/ADO Den Haag); Arbitragecommissie KNVB 8 mei 2014, nr. 1398, r.o. 11 & 27 (Ten Caat/WHC); Arbitragecommissie KNVB

28 juli 2014, nr. 1401, r.o. 10 (Van Boksel/DSO); Arbitragecommissie KNVB 19 december 2017, nr. 1463, r.o. 24 (Vonk/Telstar); Arbitragecommissie KNVB

20 december 2018, nr. 1489, r.o. 12 (Hake/FC Twente ’65); Arbitragecommissie KNVB 20 december 2018, nr. 1492, r.o. 12 (Holla/FC Twente ’65) en Arbitra-

gecommissie KNVB 20 december 2018, nr. 1493, r.o. 10 (8 ex-spelers/FC Twente ’65).

De civiele rechtspraak HR 13 maart 1981, NJ 1981/635 (Haviltex) wordt door de Arbitragecommissie gevolgd, zie onder andere: Arbitragecommissie KNVB

27 maart 2013, nr. 1362, r.o. 10 (WSC/AZ); Arbitragecommissie KNVB 21 oktober 2013, nr. 1385, r.o. 8 (FDS/ADO); Arbitragecommissie KNVB 30 december

152.

2013, nr. 1388, r.o. 14 (FC Emmen/ADO Den Haag); Arbitragecommissie KNVB 8 mei 2014, nr. 1398, r.o. 11 en 27 (Ten Caat/WHC); Arbitragecommissie KNVB

28 juli 2014, nr. 1401, r.o. 10 (Van Boksel/DSO); Arbitragecommissie KNVB 19 december 2017, nr. 1463, r.o. 24 (Vonk/Telstar); Arbitragecommissie KNVB

20 december 2018, nr. 1489, r.o. 12 (Hake/FC Twente ’65); Arbitragecommissie KNVB 20 december 2018, nr. 1492, r.o. 12 (Holla/FC Twente ’65) en Arbitra-

gecommissie KNVB 20 december 2018, nr. 1493, r.o. 10 (8 ex-spelers/FC Twente ’65).

Arbitragecommissie KNVB 21 september 2009, nr. 1264, r.o. 4 (Sparta Rotterdam/RKC Waalwijk) en Arbitragecommissie KNVB 11 oktober 2011, nr. 1314,

r.o. 10-11 (Van Diermen/Bursac).

153.

Arbitragecommissie KNVB 31 januari 2011, nr. 1302, r.o. 17-19 (Dost/sc Heerenveen).154.

Arbitragecommissie KNVB 11 december 2007, nr. 1147, r.o. 9 (Van Noortwijk/Vitesse).155.

Vergelijk artikel 6:258 lid 2 BW, zie: Arbitragecommissie KNVB 20 juli 1995, nr. 528, r.o. 20 (Bogarde/Sparta Rotterdam).156.

Bijvoorbeeld wanneer de speler is aangesloten bij de VVCS.157.

Arbitragecommissie KNVB 20 juli 1995, nr. 528, r.o. 20 (Bogarde/Sparta Rotterdam).158.
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rechten van de speler uit de arbeidsovereenkomst aan-

zienlijk beperkt.159

Bepaalde tijd arbeidsovereenkomsten

Een arbeidsovereenkomst tussen een betaaldvoetbalor-

ganisatie en een speler kan slechts voor bepaalde tijd

worden aangegaan.160 Wanneer in het betaald voetbal

arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd zouden

bestaan, dan zou een speler gedurende het seizoen

kunnen opzeggen en transfervrij kunnen overstappen

naar een andere club.161 Op basis van het bekende

Bosman-arrest zijn clubs bij het einde van de arbeids-

overeenkomst met spelers niet langer gerechtigd om

(transfer)vergoedingen te vragen of te bedingen.162 Als

gevolg daarvan trachten clubs met spelers meerjarige

arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan,

waardoor, indien een andere club tussentijds een speler

wenst ‘over te nemen’, de club in het kader van die tus-

sentijdse beëindiging van de arbeidsovereenkomst (toch)

een beëindigingsvergoeding kan verlangen van de speler.

In de praktijk wordt de beëindigingsvergoeding door de

nieuwe club betaald. Dit wordt in de volksmond veelal

een transfervergoeding of transfersom genoemd. Juri-

disch gezien is dit echter niet juist, omdat het immers

een beëindigingsvergoeding (lees: een afkoopsom) betreft

die de speler als werknemer verschuldigd is aan zijn

werkgever ter zake van de tussentijdse beëindiging met

wederzijds goedvinden van zijn arbeidsovereenkomst

voor bepaalde tijd. Door het sluiten van meerjarige ar-

beidsovereenkomsten voor bepaalde tijd trachten clubs

de voor hen negatieve effecten van het Bosman-arrest te

mitigeren. Het voordeel voor een club bij meerjarige ar-

beidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is – naast dat

de club in beginsel gedurende de periode over de speler

kan beschikken – ook gelegen in de mogelijkheid om bij

een tussentijdse beëindiging alsnog een vergoeding te

bedingen. Het nadeel is dat de club aan de meerjarige

arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd ook gebonden

blijft indien de speler in de optiek van de club niet of

minder voldoet. De voor- en nadelen voor de speler zijn

spiegelbeeldig; de speler heeft aan de ene kant de zeker-

heid van de meerjarige arbeidsovereenkomst, ook in het

geval de prestaties onder de maat zijn. Anderzijds wordt

hij beperkt in de mogelijkheden tussentijds van club te

veranderen indien de oude en de nieuwe club het niet

eens worden over een afkoopvergoeding.163

Tussentijdse beëindiging

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan slechts

tussentijds worden opgezegd indien voor ieder der par-

tijen dat recht schriftelijk is overeengekomen.164 Dit

uiteraard met inachtneming van de wettelijk toegestane

opzegtermijn.165 Op grond van artikel 7:671b en 671c

BW kan op verzoek van respectievelijk de werkgever en

de werknemer de arbeidsovereenkomst voor bepaalde

tijd worden ontbonden. Specifiek met het oog op het

transfersysteem is een nieuw vierde lid toegevoegd aan

artikel 7:671c BW op basis waarvan de Arbitragecommis-

sie een hoger bedrag kan vaststellen dan de restwaarde

van de arbeidsovereenkomst.166 Daarnaast biedt de wet

de mogelijkheid om een arbeidsovereenkomst onverwijld

op te zeggen.167

Wanneer partijen geen tussentijdse opzegmogelijkheid

zijn overeengekomen, neemt de Arbitragecommissie in

beginsel als uitgangspunt dat (de contante waarde van)

de resterende contractduur vergoed dient te worden. Er

kan sprake zijn van omstandigheden die maken dat bil-

lijk is te achten dat de beëindigingsvergoeding enigszins

wordt beperkt.168 Verder worden aan het rechtsgeldig

opzeggen van de arbeidsovereenkomst door een werkne-

Arbitragecommissie KNVB 19 mei 1999, nr. 719, r.o. 13.3 (Gesthuizen/NAC).159.

Zie artikel 6 lid 1 CAO voor Contractspelers Betaald Voetbal Nederland. Zie ook: E. Lankers, Een wereld te winnen. Professionalisering van de arbeidsverhou-

dingen van beroepssporters in Nederland, Nieuwegein: Arko Sports Media 2009, p. 22-23; Y van Gemerden & M. Hoogenveen, ‘Over tussentijdse beëindiging

160.

van het spelerscontract van profvoetballers’, TvS&R 2011, afl. 4, p. 135; R.C. Branco Martins, ‘De professionele voetballer en de beëindiging van zijn arbeids-

overeenkomst’, TvO 2019, afl. 1, p. 3.

F.M. de Weger, De rechten van de voetbalspeler, Amsterdam: Uitgeverij Forza Fides Publishing 2009, p. 104. ADO Den Haag is in 2018 met doelman Zwinkels

wel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd overeengekomen. Zwinkels is sinds 2005 als doelman werkzaam bij ADO Den Haag. Zie in dit kader ook

artikel 53 lid 6 Reglement Betaald Voetbal KNVB.

161.

HvJ EG 15 december 1995, C-415/93, NJ 1996/637. Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid zijn werkgevers verplicht om werknemers uiterlijk een

maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst te informeren over het verlengen of beëindigen van de arbeidsovereenkomst; de zogeheten ‘aanzegplicht’.

162.

Met betrekking tot aflopende arbeidsovereenkomsten geldt artikel 6 CAO voor Contractspelers Betaald Voetbal. De eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde

tijd van de speler eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen periode. De verlengde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt

met inachtneming van de wettelijke beëindigingsmogelijkheden of door de mededeling aan de speler of de club, zoals in artikel 6 lid 5 en 6 CAO voor Con-

tractspelers Betaald Voetbal 2017-2021. De club dient deze mededeling uiterlijk op 31 maart van het jaar waarin de overeenkomst afloopt aan de speler te

doen. De speler dient de mededeling uiterlijk op 15 mei van het jaar waarin de arbeidsovereenkomst afloopt aan de club te doen. Wanneer een dergelijke

mededeling niet of niet tijdig wordt gedaan, wordt de overeenkomst van rechtswege voortgezet voor de duur van een jaar.

Arbitragecommissie KNVB 8 augustus 2007, nr. 1164, r.o. 15 (Suarez/FC Groningen) en Arbitragecommissie KNVB 8 augustus 2007, nr. 1165, r.o. 17 (Bakens/

RKC Waalwijk).

163.

Zie ook: Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 juni 2015, 2015-0000159867 (Regeling ketenbepaling bijzondere functies

en hogere vergoeding kantonrechter) en Arbitragecommissie KNVB 4 juli 2012, nr. 1339, r.o. 8 (Olympia ’18/Cornelissen); zie tevens artikel 7:677 lid 3 BW.

164.

Zowel in de literatuur als in de (lagere) rechtspraak wordt ervan uitgegaan dat een tussentijdse opzegging, zonder dat een tussentijds opzegbeding is over-

eengekomen, wel rechtsgeldig is, maar dat er onregelmatig is opgezegd en de wederpartij gerechtigd is tot een schadevergoeding als bedoeld in artikel 7:680

BW.

165.

Zie tevens: F.M. de Weger, ‘Voetbaltransfers’, in: S.F.H. Jellinghaus & G.A. Hahn (red.), Capita sportrecht, Oud-Turnhout/’s-Hertogenbosch: Gompel & Svacina

2018, p. 204.

166.

Zie artikel 7:677 lid 1 BW en F.M. de Weger, De rechten van de voetbalspeler, Amsterdam: Uitgeverij Forza Fides Publishing 2009, p. 105.167.

De zorgwekkende financiële positie van de club kan een dempend effect hebben op de toe te kennen beëindigingsvergoeding. Wanneer een trainer zonder

voorafgaand contact met het bestuur een contractueel vastgelegde training schrapt, kan dit tevens een dempend effect op de vergoeding hebben, zie: Arbi-

tragecommissie KNVB 17 september 2013, nr. 1378A en 1378B, r.o. 25-27 (Van den Berg/ARC).

168.
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mer in de wet en jurisprudentie hoge eisen gesteld.169

Naar vaste rechtspraak van de Hoge Raad is een duidelij-

ke en ondubbelzinnige gerichte verklaring op de beëin-

diging van de arbeidsovereenkomst van de werknemer

noodzakelijk.170 Deze strenge eisen dienen ertoe de

werknemer te behoeden voor de ernstige gevolgen die

een vrijwillige beëindiging van het dienstverband kan

hebben. De werkgever dient zo nodig te onderzoeken of

de werknemer de beëindiging met alle daaraan verbonden

gevolgen daadwerkelijk wenst.171 Deze strenge toets

geldt zowel ten aanzien van de ontslagname door de

werknemer als diens medewerking aan een beëindiging

met wederzijds goedvinden. De Arbitragecommissie eist

volledige duidelijkheid, niet een mate van waarschijnlijk-

heid.172 Van een partiële opzegging van de arbeidsover-

eenkomst kan volgens de Arbitragecommissie geen

sprake zijn.173

Spelers en clubs kunnen middels het opnemen van spe-

cifieke bepalingen de speler in meer of mindere mate

expliciet de mogelijkheid geven de arbeidsovereenkomst

gedurende de looptijd van de overeenkomst (toch) tus-

sentijds te (doen) beëindigen. Veelvoorkomend is dat

een gelimiteerde beëindigingsvergoeding wordt overeen-

gekomen of dat anderszins wordt vastgelegd wanneer

de club aan een beëindigingswens van de speler zal

meewerken.174 Verder kunnen partijen (voor zover nodig)

in de arbeidsovereenkomst vastleggen dat zij gedurende

een deel van de duur van de overeenkomst in ieder geval

aan elkaar verbonden blijven,175 zonder dat daarmee de

bevoegdheid van de Arbitragecommissie om tot ontbin-

ding te besluiten kan worden ontnomen.176

Wanneer partijen de mogelijkheid van tussentijdse op-

zegging zijn overeengekomen mits een bepaald bedrag

betaald zal worden, kan de uitleg van een dergelijke be-

paling niet anders worden uitgelegd dan dat de club

dient mee te werken aan een overgang van de speler naar

een andere club, indien de beëindigingsvergoeding (lees:

afkoopsom) die in de clausule bepaald is betaald wordt.

Een andere interpretatie van een dergelijke bepaling is

niet goed denkbaar. Met name kan niet worden aanvaard

dat voor een overgang naar een nieuwe club nogmaals

toestemming van de huidige club vereist zou zijn. In dat

geval zou de bepaling betreffende gefixeerde beëindi-

gingsvergoeding immers zinledig zijn.177 Dergelijke

clausules strekken naar hun aard niet ten voordele van

de club, maar worden opgenomen in het belang van de

contractspeler.178 De Arbitragecommissie is van oordeel

dat een clausule met een gefixeerde beëindigingsvergoe-

ding in een overeenkomst tussen partijen niet strijdig

is met de vrijheid van de speler om elders werkzaam te

zijn. De vrije keuze van de speler om ergens anders

werkzaam te zijn, wordt door een dergelijke clausule

niet beperkt, integendeel, uit de clausule blijkt juist dat

partijen daarmee rekening hebben gehouden. Daarbij is

het opnemen van een gelimiteerde beëindigingsvergoe-

ding met een zodanige inhoud of strekking niet in strijd

met de goede zeden of de openbare orde.179

De letterlijke tekst van een bepaling betreffende een

gefixeerde beëindigingsvergoeding kan verschillend

worden uitgelegd, maar die onduidelijkheid kan, mede

gelet op de algemene lijn in de jurisprudentie, niet ten

nadele van de speler worden uitgelegd.180 Dat het in ar-

beidsovereenkomsten tussen voetballers en clubs be-

paald niet ongebruikelijk is dat een gefixeerde dan wel

gelimiteerde beëindigingsvergoeding is of wordt opgeno-

men,181 houdt evenwel niet in dat de Arbitragecommissie

daaraan zonder meer gebonden is. Niet uitgesloten is

namelijk dat de overeengekomen vergoedingssom als

een onbillijke vergoeding kan worden gekwalificeerd.

De Arbitragecommissie zal alsdan een dergelijke door

de speler opgeworpen stelling dienen te beoordelen aan

de hand van de in concreto aangevoerde feiten en om-

standigheden.182

Eenzijdige optie

Naast de tussentijdse opzegmogelijkheid is een andere

zeer populaire en veelvoorkomende clausule in de ar-

beidsovereenkomst van een speler de eenzijdige optie.

Clubs willen graag de mogelijkheid hebben om eenzijdig

Arbitragecommissie KNVB 3 oktober 2012, nr. 1348, r.o. 14 (De Treffers/Grot) en Arbitragecommissie KNVB 15 juni 2017, nr. 1447 (Prins/VV Stanfries).169.

Zie HR 28 mei 1982, NJ 1983/2 (Coolwijk/Kroes).170.

Zie onder meer: HR 16 juni 1989, NJ 1989/655 (Yilmaz/Vlees en Sate Specialist B.V.).171.

Arbitragecommissie KNVB 29 december 2010, nr. 1296, r.o. 10-11 (Van Ettinger/SVH).172.

Arbitragecommissie KNVB 29 oktober 2008, nr. 1212, r.o. 7 (Bolman/FC Den Bosch). Recentere civiele rechtspraak toont aan dat van een partiële beëindiging

van de arbeidsovereenkomst in verschillende gevallen wel sprake kan zijn. Wanneer de arbeidsovereenkomst in aangepaste vorm wordt voortgezet en in

173.

feite dus ook gedeeltelijk wordt beëindigd, is tevens een transitievergoeding verschuldigd naar evenredigheid van de omvang van de beëindiging. Zie onder

andere: HR 14 september 2018, NJB 2018/1706 (Stichting Kolom) en K. Hakvoort, ‘De gedeeltelijke transitievergoeding volgens de Hoge Raad’, ArbeidsRecht

2018/51, p. 28-34.

Een dergelijke bepaling wordt aldus niet zo uitgelegd dat een werknemer altijd de arbeidsovereenkomst tussentijds kan beëindigen, maar dat alleen bij een

overgang naar een betaaldvoetbalorganisatie het bedrag verschuldigd is, zie: Arbitragecommissie KNVB 21 maart 2017, nr. 1443 (Van de Haar/Spakenburg).

174.

Zie bijvoorbeeld: Arbitragecommissie KNVB 30 juli 1998, nr. 702 (Gebroeders de Boer/Ajax).175.

Arbitragecommissie KNVB 8 augustus 2007, nr. 1164 (Suarez/FC Groningen) en Arbitragecommissie KNVB 8 augustus 2007, nr. 1165 (Bakens/RKC Waalwijk).176.

Arbitragecommissie KNVB 14 januari 2008, nr. 1187, r.o. 16 (Postma/ADO Den Haag).177.

Arbitragecommissie KNVB 9 juli 1996, nr. 658, r.o. 11-14 (Larsson/Feyenoord).178.

Arbitragecommissie KNVB 5 juni 1996, nr. 560, r.o. 10 (Vonk/RKC Waalwijk) en Arbitragecommissie KNVB 7 augustus 1996, nr. 576, r.o. 10-11 (Zoetebier/

Volendam).

179.

Arbitragecommissie KNVB 20 juli 1995, nr. 528, r.o. 20 (Bogarde/Sparta Rotterdam) en Arbitragecommissie KNVB 9 juli 1996, nr. 658, r.o. 12 (Larsson/Feyenoord).180.

Wanneer enkel een som is overeengekomen en uit de tekst niet blijkt dat de tussentijdse overgang naar een andere club tevens nog afhankelijk zou zijn van

de toestemming van de club, vormt de toestemming van de club geen opschortende voorwaarde, zie: Arbitragecommissie KNVB 21 juli 1997, nr. 628, r.o.

14 (Larsson/Feyenoord).

181.

Arbitragecommissie KNVB 7 augustus 1996, nr. 576, r.o. 11 (Zoetebier/Volendam).182.
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de met de speler aangegane arbeidsovereenkomst voor

bepaalde tijd te verlengen. Door middel van een eenzijdig

optiebeding verbindt de speler zich op voorhand jegens

de club een overeenkomst te sluiten wanneer de club dit

wenst. Indien de club het aanbod aanvaardt komt een

arbeidsovereenkomst tot stand.183 Het beding is niet

anders te kenschetsen dan een onherroepelijk aanbod

van de speler om de arbeidsovereenkomst te verlen-

gen.184 Een dergelijk eenzijdige optie is een beding in

de zin van artikel 6:219 lid 3 BW en is niet onverenigbaar

met de ontslagbeschermingsbepalingen zoals neergelegd

in Boek 7 titel 10 BW.185 Het beding is evenmin onverenig-

baar met het gesloten systeem van ontslagbescherming

in engere zin.186 Er is immers geen sprake van een een-

zijdige bevoegdheid om tot tussentijds ontslag over te

gaan, maar om de arbeidsovereenkomst te verlengen.187

De Arbitragecommissie geeft aan dat zulks niet onverlet

laat dat ieder eenzijdig optiebeding steeds rechtsgeldig

kan worden geacht en – mede gelet op de bijzondere

positie van het eenzijdig optiebeding in het arbeids-

recht – afhankelijk van alle omstandigheden van het in-

dividuele geval nagegaan dient te worden of het beding

geldig is te achten.188 Het beding kan slechts worden

aangetast door middel van de mogelijkheden die de wet

biedt om een rechtshandeling aan te tasten.189

Tot op heden is op nationaal niveau slechts in twee uit-

spraken bij de Arbitragecommissie een vonnis gewezen

over de eenzijdige optie. In beide zaken werd de optie

geldig bevonden.190 Op internationaal niveau zijn echter

vele zaken behandeld. Uit de internationale geschilbe-

slechting blijkt dat de FIFA DRC veel kritischer dan de

Arbitragecommissie aankijkt tegen de rechtsgeldigheid

van een eenzijdige optie. Het CAS lijkt een middenweg

te kiezen en bekijkt de eenzijdige optie van geval tot

geval. Internationaal wordt de geldigheid van de optie

in ieder geval getoetst aan een aantal criteria.191 Zo volgt

uit de internationale jurisprudentie dat voor het aanne-

men van de rechtsgeldigheid van een dergelijk beding

(i) het salaris in de optiejaren moet zijn vastgesteld en

óók een aanzienlijke verbetering moet betreffen (substan-

tiële financiële verbetering van 20% wordt in de regel

aangehouden), (ii) de optie duidelijk moet zijn vastgelegd

in de arbeidsovereenkomst, bij voorkeur aan het einde

van de overeenkomst, (iii) de initiële arbeidsovereen-

komst inclusief de optiejaren niet excessief lang mag

zijn, (iv) de optiejaren in redelijke verhouding tot de

duur van de arbeidsovereenkomst dienen te staan,192

(v) het aantal opties gelimiteerd moet zijn tot één en

(vi) er sprake moet zijn van tijdige inroeping van de

clausule.193 Let wel; de voorwaarden moeten niet al te

rigide worden beoordeeld, maar de voorwaarden moeten

in onderlinge samenhang tot rechtsgeldigheid dan wel

nietigheid leiden. Waarbij geldt dat in de internationale

geschilbeslechting de salarisverbetering een zeer belang-

rijke, zo niet de belangrijkste voorwaarde is.

Rechtsgeldigheid ontbindende voorwaarde

Het komt ook voor dat clubs clausules met een ontbin-

dende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst opnemen.

Tot dusver heeft de Arbitragecommissie enkel in de zaak

Bouchiba/Sparta Rotterdam geoordeeld over de geldig-

heid van een ontbindende voorwaarde. Het betrof een

ontbindende voorwaarde die de rechtsgeldigheid van de

arbeidsovereenkomst van de speler koppelde aan het

niet plaatsvinden van een promotie.194 De absolute

voorwaarden voor het aannemen van de rechtsgeldigheid

van een ontbindende voorwaarde zijn dat het intreden

van de benoemde gebeurtenis objectief bepaalbaar én

niet van de wil of van de subjectieve waardering van een

der partijen afhankelijk is. Vervolgens dient – van geval

tot geval – te worden beoordeeld of de ontbindende

voorwaarde, gelet op de grote betekenis welke aan het

gesloten ontslagstelsel wordt toegekend, redelijkerwijs

met dat stelsel te verenigen is.195 Een ontbindende

voorwaarde is in de visie van de Arbitragecommissie

redelijkerwijs met het gesloten ontslagstelsel te vereni-

gen in gevallen waarin aan de arbeidsprestatie geen in-

houd meer gegeven kan worden en derhalve bij inhoude-

lijke toetsing door derden de beëindiging van de arbeids-

overeenkomst redelijkerwijs als een gegeven dient te

worden beschouwd. Bij de inhoudelijke toetsing van de

beëindiging van de arbeidsovereenkomst (geabstraheerd

van de contractuele ontbindende voorwaarde) door de

J. van Drongelen, ‘Het eenzijdige optiebeding’, TvS&R, 2010, afl. 1, p. 1-6.183.

De optieverstrekker geeft aan zich te willen binden met een onherroepelijk aanbod en laat het aan de wederpartij om hierop in te gaan door middel van aan-

vaarding.

184.

Uit de uitspraken van de FIFA DRC en het CAS – waaraan de Arbitragecommissie niet rechtstreeks gebonden is, maar waarvan (enige) reflexwerking kan uitgaan –

volgt overigens ook niet dat naar hun aard optiebedingen steeds niet geldig worden geacht.

185.

In de literatuur wordt het optiebeding echter slechts in uitzonderingsgevallen verenigbaar met het arbeidsrecht geacht, zie bijvoorbeeld: A.F. Bungener &

E. Verhulp, ‘De eenzijdige verlengingsoptie in de arbeidsovereenkomst’, ArbeidsRecht 2004/64.

186.

Arbitragecommissie KNVB 4 juni 2004, nr. 1022, r.o. 17 (Ajax/Trabelsi).187.

Arbitragecommissie KNVB 29 augustus 2014, nr. 1408, r.o. 9-13 (Letschert/Roda JC).188.

Zie artikel 3:44 BW.189.

Zie hiervoor: Arbitragecommissie KNVB 4 juni 2004, nr. 1022, r.o. 17 (Ajax/Trabelsi) en Arbitragecommissie KNVB 29 augustus 2014, nr. 1408, r.o. 9-13

(Letschert/Roda JC).

190.

Deze criteria worden in de praktijk veelal ook op nationaal niveau aangehouden.191.

In beginsel niet langer dan 5 jaar. Zie hiervoor: FBO Voetbalzaken 2014, afl. 5.192.

De criteria binden de Arbitragecommissie op zichzelf niet, maar kunnen wel in individuele gevallen een rol spelen, bijvoorbeeld als mogelijke uitwerking van

een wilsgebrek, zoals bedoeld in artikel 3:44 lid 1 jo. lid 4 BW. Zie voor de internationale jurisprudentie onder meer DRC 31 juli 2014, nr. 07141003; CAS

193.

2013/A/3160, vonnis van 4 maart 2014 (Grêmio Football Porto Alegrense/Maximiliano Gastón López) en CAS 2014/A/3852, vonnis van 11 januari 2016 (Ascoli

Calcio 1898 S.p.A./Papa Waigo N’diaye & Al Wahda Sports and Cultural Club).

Arbitragecommissie KNVB 11 augustus 2003, nr. 978 (Bouchiba/Sparta Rotterdam).194.

HR 6 maart 1992, NJ 1992/509 (Mungra/Van Melr); HR 24 mei 1996, NJ 1996/685 (Van Zijl/Van Koppen); HR 13 februari 1998, NJ 1998/708 (Arrindell/Port

de Plaisance) en HR 1 februari 2002, JAR 2002/45 (Monte/BNA).

195.
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daartoe geëigende onafhankelijke derde wordt gelet op

de omstandigheden van het geval (het intreden van de

gebeurtenis). Indien niet (direct en zonder meer) de

beëindiging in de rede ligt, is een ontbindende voorwaar-

de welke die omstandigheid tot uitgangspunt voor

beëindiging van rechtswege van de arbeidsovereenkomst

neemt een te grote inbreuk op het gesloten ontslagstelsel

en daarom nietig te achten. Met andere woorden: als de

onafhankelijke derde redelijkerwijs een reële beoorde-

lingsmarge heeft (gehad) om wel of niet te ontbinden

respectievelijk toestemming voor opzegging te geven,

is de ontbindende voorwaarde nietig. Indien die marge

er redelijkerwijs niet zou zijn, is deze geldig mits aan

de overige voorwaarden is voldaan.196 Uit de jurispruden-

tie van de Arbitragecommissie blijkt verder dat voor de

rechtsgeldigheid van een ontbindende dan wel opschor-

tende voorwaarde in ieder geval van cruciaal belang is

dat deze zo uitdrukkelijk en ondubbelzinnig mogelijk

wordt omschreven. Dit vereiste geldt ter voorkoming

van onduidelijkheden in een later stadium.197 Interessant

is verder nog om te vermelden dat er vanuit internatio-

naal perspectief, zowel door de FIFA DRC als het CAS,

anders wordt aangekeken tegen de rechtsgeldigheid van

vergelijkbare clausules. De FIFA DRC en het CAS lijken

namelijk meer ruimte te bieden voor de rechtsgeldigheid

van ontbindende voorwaarden in arbeidsovereenkomsten

van spelers dan de Arbitragecommissie.198

Non-actiefstelling

Met betrekking tot een op non-actiefstelling is het vaste

jurisprudentie van de Arbitragecommissie dat een

werknemer het recht heeft het naar tijdruimte vastgestel-

de loon te behouden, ook als hij de overeengekomen

arbeid niet heeft verricht door een oorzaak die in rede-

lijkheid voor rekening van de werkgever behoort te ko-

men.199

Hoewel op grond van wetgeving en jurisprudentie geen

sprake is van een (absoluut) recht van een werknemer

om te worden tewerkgesteld, dient op grond van het

goed werkgeverschap de werkgever aannemelijk te ma-

ken dat er voldoende gegronde redenen zijn om toelating

van de werknemer tot de arbeid te weigeren.200 De Arbi-

tragecommissie zelve heeft steeds tot uitgangspunt ge-

nomen dat, tenzij sprake is van bijzonder omstandighe-

den die maken dat het van de werkgever redelijkerwijs

niet (meer) te vergen valt de werknemer tot de arbeid

toe te laten, de werknemer daartoe wel in de gelegenheid

dient te worden gesteld. Zulks klemt in de (voetbal)sport

des te meer, nu gewoonlijk spelers en trainers een bij-

zonder belang hebben bij het feitelijk kunnen voortzet-

ten van hun werkzaamheden, nu zij daarmee hun vakbe-

kwaamheid en ‘marktwaarde’ op peil kunnen houden.201

Een op non-actiefstelling wordt in het algemeen als een

ordemaatregel van de werkgever gezien in situaties

waarbij in redelijkheid van de werkgever niet gevergd

kan worden de werknemer nog langer op de werkvloer

te handhaven. Zonder goede grond daarvoor wordt zo’n

maatregel als diffamerend voor de werknemer gezien en

doet deze – als een goede grond ontbreekt – afbreuk aan

de reputatie van de werknemer.202 Bij een speler wordt

een op non-actiefstelling (of schorsing) als ernstige dis-

ciplinaire maatregel beschouwd, waar, gelet op het ka-

rakter van het dienstverband, niet al te snel toe mag

worden overgegaan.203 Een beroepsvoetballer heeft in

het algemeen een groot belang bij het middels deelname

aan groepstrainingen kunnen onderhouden van zijn

conditie en om door middel van zijn inzet op de trainin-

gen een plaats in een van de elftallen af te dwingen.204

Een schorsing of een op non-actiefstelling ligt in de

risicosfeer van de werkgever en is een oorzaak die in

redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te

komen in de zin van artikel 7:628 lid 1 BW. Tijdens de

op non-actiefstelling is de werkgever dan ook verplicht

tot doorbetaling van het loon. Dat is zelfs het geval in

de situatie wanneer de werknemer de op non-actiefstel-

ling aan zichzelf te wijten heeft of de werkgever gegron-

de reden had om de werknemer op non-actief te stel-

len.205 De op non-actief gestelde werknemer heeft ook

recht op ander geldloon dan hetgeen naar tijdruimte

wordt vastgesteld, zoals de wedstrijdpremies, indien dit

loon afhankelijk is van de uitkomst van de te verrichten

arbeid en niet van andere elementen, zoals bijvoorbeeld

de winst van de werkgever.206 Het al dan niet verkrijgen

van wedstrijdpremies is naar het oordeel van de Arbitra-

gecommissie de uitkomst van verrichte arbeid. Volgens

de Arbitragecommissie heeft in ieder geval de trai-

ner/coach naar zijn aard (enige) invloed op het al dan

Arbitragecommissie KNVB 11 augustus 2003, nr. 978, r.o. 8-12 (Bouchiba/Sparta Rotterdam).196.

Arbitragecommissie KNVB 1989-1990, nr. 377 (Feyenoord/FC Groningen).197.

Zie onder meer: DRC 7 februari 2014, nr. 0214233; DRC 5 november 2015, nr. 11151618; DRC 19 april 2018, nr. 04181649 en CAS 2008/A/1447, vonnis

van 29 augustus 2008 (E./Diyarbakirspor).

198.

Arbitragecommissie KNVB 10 november 2010, nr. 1292 r.o. 6 (Brakus/Laakkwartier), de Arbitragecommissie verwijst onder andere naar: HR 21 maart 2003,

JAR 2003/91.

199.

De Arbitragecommissie meent dat van een goed werkgever mag worden verwacht dat indien er verstoringen in onderlinge verhoudingen ontstaan, die versto-

ringen worden besproken en dat – zo nodig met ondersteuning van derden – afspraken worden gemaakt om tot verbetering daarvan te komen. Zie: Arbitra-

gecommissie KNVB 24 februari 2011, nr. 1300, r.o. 26 (Ajax/Van der Zee).

200.

Arbitragecommissie KNVB 7 januari 2009, nr. 1234, r.o. 10 (Arts/FC Utrecht).201.

Arbitragecommissie KNVB 15 april 2009, nr. 1249 en 1250, r.o. 8 (Everse/FC Zwolle). Het is ook mogelijk dat de Arbitragecommissie rekening houdt met im-

materiële schade en op basis daarvan een vergoeding toekent, zie: Arbitragecommissie KNVB 24 juli 1997, nr. 617, r.o. 4.4 (H.F.C. Haarlem/Hendriks).

202.

Bovendien is een op non-actiefstelling naar haar aard een tijdelijke maatregel.203.

Arbitragecommissie KNVB 2 juni 2004, nr. 1018, r.o. 12 (Sektioui/Willem II). Zie voor een vergelijkbare redenering: Arbitragecommissie KNVB 20 april 2018,

nr. 1477, r.o. 15-16 en 20 (Johnson/Telstar).

204.

Arbitragecommissie KNVB 10 november 2010, nr. 1292 (Brakus/Laakkwartier).205.

HR 24 september 1999, NJ 1999/737 (Welgelegen/Bonden).206.
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niet behalen van bedoelde wedstrijdpremies en valt dat

effect ook niet (direct) weg bij het op non-actief stellen

van de werknemer. De Arbitragecommissie neemt tot

uitgangspunt dat indien een trainer/coach op non-actief

wordt gesteld aan hem wedstrijdpremies toekomen over

de periode van non-activiteit, tenzij sprake is van bijzon-

dere omstandigheden die bijvoorbeeld kunnen zijn gele-

gen in de lange duur van de op non-actiefstelling of de

bijzondere (afwijkende) prestaties welke na de op non-

actiefstelling zijn bereikt.207

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens

bijzondere omstandigheden

Vast uitgangspunt in de jurisprudentie van de Arbitrage-

commissie is dat overeenkomsten dienen te worden na-

gekomen.208 Daarnaast wordt vooropgesteld dat ieder

der partijen te allen tijde bevoegd is een verzoek tot

ontbinding van de arbeidsovereenkomst in te dienen,

ook als het een zogenaamde arbeidsovereenkomst voor

bepaalde tijd betreft. Op basis van artikel 7:671c BW kan

de werknemer verzoeken de arbeidsovereenkomst te

ontbinden wegens omstandigheden die van dien aard

zijn dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve dade-

lijk of na korte tijd behoort te eindigen. Indien er sprake

is van gewichtige redenen (die kunnen bestaan uit een

dringende reden of uit een wijziging der omstandighe-

den) dient volgens de Arbitragecommissie de arbeids-

overeenkomst te worden ontbonden.209 Niet snel zal

sprake zijn van een zodanige verandering in de omstan-

digheden dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve

behoort te eindigen, zo geeft de Arbitragecommissie

aan.210 Ook wanneer zich zeer bijzondere omstandighe-

den voordoen kan de ontbinding van de arbeidsovereen-

komst gerechtvaardigd zijn, al dan niet onder toekenning

van een vergoeding.211 Die bijzondere omstandigheden

zijn in ieder concreet geval te toetsen en zijn afhankelijk

van alle in dat concrete geval spelende omstandigheden,

waaronder de vraag of partijen al dan niet beoogd hebben

een voorziening te treffen over de mogelijkheid van een

tussentijdse beëindiging, of er sprake is van een onher-

stelbaar verstoorde arbeidsrelatie,212 dan wel of er

sprake is van een zowel aanmerkelijke sportieve als fi-

nanciële positieverbetering,213 de lengte van de tussen

partijen gesloten arbeidsovereenkomst,214 de tijd dat de

overeenkomst al heeft voortgeduurd, de leeftijd van de

speler, of de arbeidsovereenkomst recent is gesloten of

verlengd, alsmede het tijdstip waarop en met ingang

waarvan de ontbinding wordt verlangd.215 Een noodzake-

lijke bedrijfseconomische herstructurering en een

slechte financiële situatie kunnen voor de club mogelijk

verandering van omstandigheden als bedoeld in artikel

7:671b BW opleveren.216 Een dergelijke situatie zou ertoe

kunnen leiden dat de club de selectie en technische staf

dient te reorganiseren en in aantal dient terug te brengen.

Dit zou wellicht op zich aanleiding kunnen geven tot

ontbinding van arbeidsovereenkomsten. De ontbindingen

van de arbeidsovereenkomsten zouden dan hun recht-

vaardiging moeten vinden in een voldoende – ook in fi-

nancieel opzicht – onderbouwd en een redelijke zeker-

heid en vertrouwen gevend reorganisatieplan.217 Daaren-

Arbitragecommissie KNVB 18 oktober 2007, nr. 1167, r.o. 8-10 (SC Cambuur Leeuwarden/Wesseling) en Arbitragecommissie KNVB 16 november 1992, nr.

442 (Dorjee/Feyenoord).

207.

Arbitragecommissie KNVB 30 juli 1998, nr. 702 (Gebroeders de Boer/Ajax); Arbitragecommissie KNVB 15 juli 2005, nr. 1075 (Hofstede/VVV); Arbitragecom-

missie KNVB 2 februari 2006, nr. 1100 (Samaras/SC Heerenveen); Arbitragecommissie KNVB 8 augustus 2007, nr. 1164 (Suarez/FC Groningen); Arbitragecom-

208.

missie KNVB 8 augustus 2007, nr. 1165 (Bakens/RKC Waalwijk); Arbitragecommissie KNVB 1 juli 2008, nr. 1204 (Poortvliet/Helmond Sport) en Arbitragecom-

missie KNVB 31 januari 2011, nr. 1302, r.o. 12 (Dost/sc Heerenveen).

Arbitragecommissie KNVB 31 oktober 2000, nr. 808 (Heracles Almelo/Jörns).209.

Arbitragecommissie KNVB 31 januari 2011, nr. 1302, r.o. 17-19 (Dost/sc Heerenveen).210.

Arbitragecommissie KNVB 30 juli 1998, nr. 702 (Gebroeders De Boer/Ajax); opgemerkt zij dat de situaties van spelers en trainers niet op één lijn gesteld

kunnen worden, zie: Arbitragecommissie KNVB 11 december 1997, nr. 652 (Wotte/ADO Den Haag); en voor een fysiotherapeut: Arbitragecommissie KNVB

17 juli 2006, nr. 1118 (Den Os/Stichting Sponsoring Topsport).

211.

Arbitragecommissie KNVB 28 mei 2004, nr. 1017, r.o. 12 en 17 (FC Groningen/Vrede).212.

Voor sportieve verbetering wordt onder andere gekeken naar (beker)competitie, spelen van Europees voetbal, resultaten uit recente verleden en toekomstige

ambitie. Een dergelijke grond dient wel aangevoerd te worden, zie: Arbitragecommissie KNVB 17 juli 1997, nr. 616, r.o. 27 (Magielse/RBC Roosendaal). Sub-

213.

stantieel financieel verbeteren wordt in ieder geval aangenomen indien het salaris zeer ruim boven het huidige salaris ligt. Deze verbetering komt niet enkel

vast te staan bij de overgang van de Nederlandse eredivisie naar bijvoorbeeld de Engelse Premier League, zie: Arbitragecommissie KNVB 10 juli 1998, nr. 677

(Keizer/Cambuur Leeuwarden) en Arbitragecommissie KNVB 2 februari 2006, nr. 1100, r.o. 13-15 (Samaras/SC Heerenveen); in Arbitragecommissie KNVB

28 juli 1997, nr. 618 (Arts/Cambuur Leeuwarden) achtte de Arbitragecommissie een financiële verbetering aanwezig indien het basissalaris verdubbelde en

het premiestelsel en tekengeld een extra financiële verbetering betekende, zie ook: Arbitragecommissie KNVB 14 juli 1997, nr. 611 (Promes/HFC Haarlem)

en Arbitragecommissie KNVB 1 juli 2008, nr. 1204 (Poortvliet/Helmond Sport); het voorstel van de nieuwe club wordt vergeleken met het salaris dat de speler

op basis van zijn huidige arbeidsovereenkomst bij de club verdient, zie: Arbitragecommissie KNVB 15 juli 2005, nr. 1075, r.o. 17-19 (Hofstede/VVV). Hoewel

de financiële positieverbetering op zichzelf geenszins altijd van beslissend gewicht kan zijn, is deze gekoppeld aan een ernstige vertrouwensbreuk, van zo-

danig gewicht dat deze een gewichtige reden om de arbeidsovereenkomst te ontbinden oplevert, zie: Arbitragecommissie KNVB 10 juli 1996, nr. 567, r.o. 9

(Jalink/Sparta Rotterdam).

Waarbij de Arbitragecommissie reflexwerking toekent aan het begrip ‘Protected Period’ zoals gedefinieerd in de FIFA RSTP, zie onder meer: Arbitragecommissie

KNVB 8 augustus 2007, nr. 1165 (Bakens/RKC Waalwijk) en Arbitragecommissie KNVB 8 augustus 2007, nr. 1164 (Suarez/FC Groningen).

214.

Arbitragecommissie KNVB 15 augustus 2012, nr. 1352, r.o. 11 (Büttner/Vitesse).215.

Het toenmalig van toepassing zijnde artikel 7:685 BW is door de invoering van de Wwz op 1 juli 2015 komen te vervallen. Het artikel is vervangen door artikel

7:671b en 671c BW. Met de komst van de Wwz is het algemeen geformuleerde criterium voor de werkgever ingeruild voor een gesloten stelsel waarbij de

216.

arbeidsovereenkomst enkel ontbonden kan worden indien daar een in de wet opgesomde limitatieve ‘redelijke grond’ voor is. Zie: O. van Hellenberg Hubar

& S. Remers, ‘De pro forma onder de WWZ: contra forma!’, ArbeidsRecht 2016/24, afl. 5, p.13. Het criterium voor ontbinding op grond van artikel 7:671c BW

komt overeen met artikel 7:685 lid 2 BW en betreft een open norm, namelijk de verandering in omstandigheden.

De noodzaak om de selectie terug te brengen kan aangetoond worden door verschillende stukken aan te leveren met toelichting waaruit blijkt dat ingrijpende

bezuinigingen noodzakelijk zijn en dat deze moeten plaatsvinden door middel van bezuinigingen op onder andere personeelskosten, waarbij tevens aan het

217.

‘billijkheidshalve’ criterium als bedoeld in artikel 7:685 BW (oud) voldaan diende te zijn. Zie: de Den Bosch-zaken: Arbitragecommissie KNVB 15 november

2000, nr. 821-830.
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boven moet voldoende aannemelijk gemaakt worden

waarom juist deze werknemer(s) moet(en) vertrekken.218

Indien een club de arbeidsovereenkomst met de speler

wil ontbinden op basis van disfunctioneren en een ver-

stoorde arbeidsverhouding, dient de club aan te tonen

dat er voldoende gewichtige redenen zijn die tot een

ontbinding van de arbeidsovereenkomst moeten leiden.

Uitgangspunt hierbij is dat de speler herhaaldelijk en

stelselmatig niet aan de verplichtingen jegens de club

heeft voldaan en derhalve zich niet heeft gedragen zoals

verlangd mag worden van een goed werknemer.219 Over

het algemeen kan worden aangenomen dat bij drie of

vier ‘zware’ overtredingen de arbeidsovereenkomst kan

worden ontbonden.220

Onvoorziene omstandigheden

Uit de parlementaire geschiedenis volgt dat aan de eisen

voor de aanpassing van de arbeidsovereenkomst op basis

van onvoorziene omstandigheden niet spoedig zal zijn

voldaan, temeer omdat de redelijkheid en billijkheid

immers op de eerste plaats trouw verlangen aan het ge-

geven woord en afwijking slechts bij hoge uitzondering

is toegestaan.221 Uit de parlementaire geschiedenis volgt

volgens de Arbitragecommissie dat een rechter bij de

toepassing van artikel 6:258 BW dezelfde terughoudend-

heid moet betrachten als uit de bewoordingen van artikel

6:248 lid 2 BW (‘onaanvaardbaar’) voor de beperkende

werking van de redelijkheid en billijkheid voortvloeit.

De onvoorziene omstandigheden moeten van dien aard

zijn dat geen ongewijzigde instandhouding van de con-

tractuele rechtsverhouding mag worden verwacht. Deze

hoge maatstaf, waaraan niet spoedig zal zijn voldaan,

wordt ook door de Arbitragecommissie gevolgd.222 Met

betrekking tot degradatie (en ook promotie) is bepaald

dat dit onlosmakelijk verbonden is met de voetbalsport.

Indien partijen ter zake geen contractuele voorziening

zijn overeengekomen, zal dan ook niet snel worden ge-

oordeeld dat handhaving van een eerdere contractuele

afspraak vanwege degradatie/promotie naar maatstaven

van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.223

Dringende reden

Op grond van de wet en uit de jurisprudentie van de

Arbitragecommissie volgt dat voor een rechtsgeldig

ontslag op staande voet sprake dient te zijn van een

objectieve en subjectieve dringende reden, terwijl het

ontslag op staande voet onverwijld dient plaats te vinden

onder gelijktijdige mededeling van de aan het ontslag

op staande voet ten grondslag liggende redenen.224 Bij

de beoordeling van de vraag of een terecht ontslag op

staande voet is gegeven, moet er rekening mee worden

gehouden dat een ontslag op staande voet een uiterst

middel is dat een werkgever ter beschikking staat, en

dat daar alleen gebruik van gemaakt kan worden indien

de werknemer zich zodanig heeft misdragen dat van de

werkgever redelijkerwijs niet langer gevergd kan worden

de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Bij de be-

oordeling dient ook de vraag betrokken te worden of de

werkgever met een minder vergaande sanctie had kunnen

volstaan.225 Indien aan een van deze eisen niet is voldaan,

is aan de orde of er feiten en omstandigheden aanwezig

zijn die rechtvaardigen dat de arbeidsovereenkomst op

grond van een dringende reden moet worden ontbonden.

In een geval van opzegging van een arbeidsovereenkomst

op grond van een dringende reden dient deze reden on-

verwijld aan de wederpartij te worden meegedeeld. De

strekking hiervan is volgens de Arbitragecommissie dat

voor de wederpartij onmiddellijk duidelijk behoort te

zijn welke eigenschappen of gedragingen de ander heb-

ben genoopt tot het beëindigen van de dienstbetrekking.

De wederpartij moet zich immers na de mededeling

kunnen beraden of zij de opgegeven reden(en) als juist

erkent en als dringend ervaart. De werkgever die de

werknemer aldus heeft ontslagen, dient in geval van

betwisting van de dringende reden door de werknemer,

te stellen en zo nodig te bewijzen dat de door de werk-

gever medegedeelde ontslaggrond zich heeft voorgedaan

en is aan te merken als dringende reden.226 Een club

komt wel enige tijd toe om – wanneer een club het ver-

moeden krijgt van het bestaan van een dringende reden –

dit vermoeden nader te onderzoeken en de betrokkene

eerst in de gelegenheid te stellen om zijn visie op het

geheel te geven.227 Een club hoeft immers niet uit te

sluiten dat andere redenen niet ten grondslag lagen aan

het niet voldoen van de afspraken. De Arbitragecommis-

sie heeft daarbij aangegeven een periode van vijf dagen

vrij lang te vinden.228

Uit de jurisprudentie van de Arbitragecommissie valt op

te maken dat er sprake van een dringende reden is wan-

neer vaststaat dat een speler bijvoorbeeld betrokken is

geweest bij een aantal inbraken en hij door misdrijf

Arbitragecommissie KNVB 12 juli 2002, nr. 907 (Fortuna Sittard/Vergeer) en Arbitragecommissie KNVB 18 juli 2002, nr. 908 (Sparta Rotterdam/Santana e.a.).218.

Of als van een goed en professioneel handelende beroepsspeler mag worden verwacht.219.

Arbitragecommissie KNVB 5 december 2005, nr. 1081 (Cambuur Leeuwarden/Akachar) en Arbitragecommissie KNVB 15 december 2010, nr. 1297 (Sparta

Rotterdam/Boakye).

220.

Als bedoeld in artikel 6:258 BW.221.

Arbitragecommissie KNVB 31 januari 2011, nr. 1302, r.o. 12 (Dost/sc Heerenveen).222.

Arbitragecommissie KNVB 17 september 2013, nr. 1378A en 1378B, r.o. 20 (Van den Berg/ARC).223.

Amateurverenigingen mogen, gelet op het bijzondere karakter van de amateurvereniging, een iets ruimere termijn aannemen, zie: Arbitragecommissie KNVB

3 september 2009, nr. 1258, r.o. 5-6 (Kers/Altius).

224.

Arbitragecommissie KNVB 6 juli 2001, nr. 854 (Van Galen/RBC Roosendaal).225.

Arbitragecommissie KNVB 12 maart 2020, nr. 1520, r.o. 16 (Hutten/The White Boys).226.

Voor de rechtsgeldigheid van een ontslag op staande voet geldt niet de eis dat het bestaan van een dringende reden al ten tijde van het ontslag onomstotelijk

vaststaat. Het bewijs dat de dringende reden aanwezig was, zie: HR 18 januari 2019, NJ 2019/90.

227.

Arbitragecommissie KNVB 30 november 1999, nr. 766, r.o. 7 (Nwakire/FC Utrecht).228.
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verkregen goederen verkoopt aan medespelers, het we-

derrechtelijk toe-eigenen van een pinpas van een collega

en daarmee heeft getracht het geld van diens bankreke-

ning af te halen,229 of wanneer een speler in strijd met

de waarheid de aan hem door de club ter beschikking

gesteld leaseauto als gestolen opgeeft.230 Het demonstra-

tief weglopen na een wissel, het weggooien van het

wedstrijdshirt en in discussie gaan met het publiek in

het stadion onder toeziend oog van televisiecamera’s en

andere media leveren in beginsel geen dringende reden

op.231 Verder is het vaste jurisprudentie dat indien van

een door de werkgever als dringende reden voor het

ontslag aan de werknemer medegedeeld feitencomplex,

na betwisting door de werknemer, slechts een gedeelte

in rechte komt vast te staan, het ontslag niettemin zal

kunnen gelden als te zijn verleend om een dringende,

onverwijld medegedeelde reden.232

Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), die per 1 ja-

nuari 2020 van kracht is geworden, heeft de club een

extra mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst met de

speler te beëindigen. De cumulatiegrond geeft de moge-

lijkheid om bij meerdere ‘niet-voldragen’ ontslaggronden

toch over te gaan tot beëindiging van de arbeidsovereen-

komst. Er moet in dat geval sprake zijn van een combi-

natie van twee of meerdere ontslaggronden.233

Beëindigingsvergoeding bij ontbinding arbeids-

overeenkomst

Wanneer beide partijen wensen dat de arbeidsovereen-

komst wordt ontbonden, zal de Arbitragecommissie tot

ontbinding van de arbeidsovereenkomst overgaan. Het

instrumentarium van de Arbitragecommissie voor het

bepalen van vergoedingen is beperkt. Een vaste bereke-

ningsformule ontbreekt. Clubs proberen in een vrije

onderhandelingssituatie van loven en bieden tot overeen-

stemming over de afkoopvergoeding te komen, waarbij

er kennelijk geen algemeen aanvaarde kwantitatieve pa-

rameters zijn. Uiteindelijk bepaalt het marktmechanisme

of partijen er al dan niet uitkomen. Daarbij kunnen ook

de specifieke omstandigheden waarin de clubs zich be-

vinden van invloed zijn. Derhalve stelt de Arbitragecom-

missie de vergoeding dan ook ex aequo et bono vast.234

Bij de bepaling van de vergoeding voor een club neemt

de Arbitragecommissie onder meer het huidige en toe-

komstige salaris van de speler in ogenschouw, de reste-

rende contractduur, de tijd dat de speler bij de club heeft

gespeeld, de bijdrage die de club heeft geleverd aan de

ontwikkeling van de speler alsmede de periode die rest

voor de club om een vervanger voor de speler aan te

trekken.235 Ook wordt gekeken naar hoe waardevol de

speler voor de club is en of de club op zoek moet naar

een gelijkwaardige vervanger, waarbij mede gelet wordt

op het tijdstip waarop de club op zoek moet naar een

andere speler. Het kan zijn dat de club een vervanger

een hoger salaris zal (moeten) betalen dan thans aan de

speler, terwijl bovendien aannemelijk is dat de club voor

het aantrekken van een gelijkwaardige speler een afkoop-

som zal dienen te betalen teneinde voor de vervanger

een tussentijdse beëindiging van diens arbeidsovereen-

komst te bewerkstelligen.236

De vergoeding voor de speler wordt in beginsel bepaald

op basis van het aantal maandsalarissen dat de speler

nog zou hebben ontvangen indien de arbeidsovereen-

komst van rechtswege zou zijn geëindigd door het ver-

strijken van de duur waarvoor zij is aangegaan.237 Om-

standigheden kunnen echter billijken dat geen of een

(veel) lagere vergoeding wordt toegekend, zoals verwijt-

baar gedrag aan de zijde van de werknemer.238

Wanneer de arbeidsovereenkomst van een trainer wordt

ontbonden is voor de bepaling van de omvang van de

vergoeding onder meer van belang:239

1. of aan de trainer een verwijt kan worden gemaakt;

2. of de trainer een andere passende functie heeft ge-

weigerd;

3. de resterende duur van de arbeidsovereenkomst

tussen partijen;

4. de leeftijd van de trainer;

Arbitragecommissie KNVB 28 februari 2001, nr. 845 (MVV/De Jong).229.

Arbitragecommissie KNVB 11 februari 1998, nr. 653, r.o. 7 (Willem II/Ameziane).230.

Arbitragecommissie KNVB 6 juli 2001, nr. 854 (Van Galen/RBC Roosendaal).231.

Arbitragecommissie KNVB 12 maart 2020, nr. 1520, r.o. 18 (Hutten/The White Boys), onder verwijzing naar: HR 16 juni 2006, NJ 2006/340 (X/Willemsen

Jansplaats Assurantiën).

232.

Let wel: de a-, b- en f-grond kunnen niet cumuleren. Als de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden op basis van de cumulatiegrond, kan de werknemer naast

de transitievergoeding een extra vergoeding van ten hoogste de helft van de transitievergoeding en een billijke vergoeding ontvangen. De extra vergoeding

233.

is bedoeld als compensatie voor het feit dat de arbeidsovereenkomst op basis van een cumulatie van omstandigheden die ieder voor zich geen zelfstandige

grond voor ontbinding opleveren.

De Arbitragecommissie acht zichzelf niet bevoegd en in staat om op voorhand, zonder dat er sprake is van ontbinding van een arbeidsovereenkomst of

daadwerkelijke overstap naar een andere club, reeds een schadevergoedingssom die betaald moet worden bij (tussentijdse) overstap naar een andere club,

234.

een soort ‘transfersom’, vast te stellen, zie: Arbitragecommissie KNVB 12 oktober 2000, nr. 788, r.o. 14 (Kokmeijer/Volendam). Met de invoering van de Wet

werk en zekerheid (Wwz) op 1 juli 2015 dient op basis van artikel 7:671c BW een vergoeding toegekend te worden wanneer op verzoek van de speler de ar-

beidsovereenkomst wordt beëindigd wegens ‘omstandigheden die van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd

behoort te eindigen’. Ondanks de wetswijziging lijkt het er niet op en is het niet de verwachting dat de Arbitragecommissie anders zal oordelen omtrent de

hoogte van de vergoeding wanneer spelers op basis van artikel 7:671c BW ontbinding van hun arbeidsovereenkomst met de club zullen verzoeken aan de

Arbitragecommissie. Zie: F.M. de Weger, ‘Voetbaltransfers’, in: S.F.H. Jellinghaus & G.A. Hahn (red.), Capita sportrecht, Oud-Turnhout/’s-Hertogenbosch:

Gompel & Svacina 2018, p. 2014.

Arbitragecommissie KNVB 8 augustus 2007, nr. 1165 (Bakens/RKC Waalwijk).235.

Arbitragecommissie KNVB 15 juli 2005, nr. 1075, r.o. 19 (Hofstede/VVV).236.

Arbitragecommissie KNVB 4 juli 2012, nr. 1339, r.o. 8 (Olympia ’18/Cornelissen).237.

Arbitragecommissie KNVB 28 mei 2004, nr. 1017, r.o. 12 en 17 (FC Groningen/Vrede).238.

Arbitragecommissie KNVB 5 april 2018, nr. 1473, r.o. 48 (Oliseh/Fortuna Sittard). De Arbitragecommissie houdt bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding

geen rekening met eventuele bonussen waar de werknemer recht op zou krijgen bij promotie en/of kampioenschap; dat zijn te onzekere factoren om rekening

mee te houden. Zie ook: Arbitragecommissie KNVB 15 april 2009, nr. 1249 en 1250 (Everse/FC Zwolle).

239.
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5. de hoogte van het inkomen, waaronder de variabele

inkomensbestanddelen;

6. de kans dat de trainer gedurende de periode waar-

voor het contract is aangegaan een andere baan

aanvaardt;

7. de door de trainer eventueel te ontvangen sociale

uitkeringen;

8. het feit dat de vergoeding op korte termijn ineens

wordt uitgekeerd.240

Bij tussentijdse ontbinding van een arbeidsovereenkomst

voor bepaalde tijd, waarbij de mogelijkheid van opzeg-

ging tijdens de overeengekomen duur van de arbeids-

overeenkomst niet tussen partijen is overeengekomen,

dient in beginsel een vergoeding te worden toegekend

ten bedrage van het aantal maandsalarissen dat de trainer

nog zou hebben ontvangen indien de arbeidsovereen-

komst van rechtswege zou zijn geëindigd door het ver-

strijken van de duur waarvoor zij is aangegaan. Het is

denkbaar dat omstandigheden aanwezig zijn zoals ern-

stig verwijtbaar gedrag aan de zijde van de werknemer

of een verslechterde bedrijfseconomische situatie aan

de zijde van de werkgever die kunnen leiden tot een la-

gere vergoeding.241 Wanneer de trainer geen enkel verwijt

valt te maken ten aanzien van de tussentijdse beëindi-

ging van diens dienstbetrekking, neemt de Arbitragecom-

missie tot uitgangspunt dat de club de consequenties

daarvan dient te dragen.242 Alsdan wordt bij de bereke-

ning van de vergoeding rekening gehouden met voorna-

melijk de resterende duur van de arbeidsovereenkomst,

de honorering, de leeftijd van de trainer, de door de

trainer eventueel te ontvangen uitkeringen volgens de

sociale verzekeringswetten, de kans dat hij op enig mo-

ment een andere baan vindt en het feit dat het bedrag

ineens wordt uitgekeerd.243 De Arbitragecommissie is

voorts bekend met het fenomeen dat bij tegenvallende

resultaten de trainer gemakkelijk (en soms veel te gemak-

kelijk) – uitsluitend – verantwoordelijk wordt geacht.

Ook is helder dat naarmate het uitgedragen ambitieni-

veau van de trainer hoger is, teleurstellingen in het be-

reikte resultaat eerder in negatieve zin op de trainer af-

stralen, ook al is het door hem gevoerde technisch beleid

op zich niet onjuist geweest.244 Naast een mogelijke bil-

lijke vergoeding heeft een trainer, mits voldaan aan de

voorwaarden, recht op een transitievergoeding.245

Transitievergoeding

Met de invoering van de WAB zijn er veranderingen

doorgevoerd met betrekking tot wanneer de werkgever

aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd

is.246 Onder de Wet werk en zekerheid (Wwz) was het

wettelijk uitgangspunt dat een werknemer recht had op

een transitievergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst

ten minste 24 maanden heeft geduurd en de arbeidsover-

eenkomst na een einde van rechtswege op initiatief van

de werkgever niet aansluitend werd voortgezet.247 De

Arbitragecommissie heeft zich in een aantal vonnissen

uitgesproken over de vraag of een werknemer recht had

op een transitievergoeding. In de memorie van toelich-

ting bij de Wwz werd daarover opgemerkt dat als een

werkgever bij het eindigen van een arbeidsovereenkomst

voor bepaalde tijd de werknemer een gelijkwaardige of

verbeterde arbeidsovereenkomst aanbiedt, maar de

werknemer van dat aanbod geen gebruik maakt, er geen

recht op transitievergoeding bestaat. Voor wat betreft

de hoogte van de transitievergoeding ging de Arbitrage-

commissie ervan uit dat het laatstgenoten salaris bepa-

lend was. Beslissend was of de arbeidsovereenkomst al

dan niet op initiatief van de werkgever niet aansluitend

was voortgezet.248 Wanneer een speler al vóór het einde

van de arbeidsovereenkomst bij een andere club in dienst

is getreden, leidde dit niet tot een ander oordeel.249 De

bewijslast met betrekking tot wie het initiatief heeft ge-

nomen om de arbeidsovereenkomst niet aansluitend

voort te zetten lag bij de club.

Met de invoering van de WAB heeft een speler bij een

onvrijwillig vertrek voortaan recht op een transitiever-

goeding vanaf de eerste werkdag van de arbeidsovereen-

komst. De regeling onder de Wwz, waarbij de transitie-

vergoeding pas verschuldigd is na twee jaar, is daarmee

komen te vervallen. Het recht op transitievergoeding

Arbitragecommissie KNVB 27 februari 2008, nr. 1185, r.o. 20 (Aandewiel/Sparta).240.

Arbitragecommissie KNVB 15 april 2009, nr. 1249 en 1250, r.o. 16 (Everse/FC Zwolle); Arbitragecommissie KNVB 10 maart 2010, nr. 1274, r.o. 27 (Wetzel/

ADO Den Haag); Arbitragecommissie KNVB 13 september 2010, nr. 1290, r.o. 19 (Tobiasen/MVV); Arbitragecommissie KNVB 22 augustus 2011, nr. 1315,

241.

r.o. 8 (CSW/Van den IJsel); Arbitragecommissie KNVB 15 september 2011, nr. 1316 (Kickers/Planken); Arbitragecommissie KNVB 12 maart 2012, nr. 1329,

r.o. 8 (Real de Kroon/Paton) en Arbitragecommissie KNVB 4 juli 2012, nr. 1339, r.o. 8 (Olympia ’18/Cornelissen).

Uit de memorie van toelichting bij artikel 7:669 BW is de mogelijkheid een onvoldoende presterende trainer te kunnen ontslaan neergelegd in lid 3 sub h van

voornoemd artikel. Hiervan wordt in de praktijk blijkens de jurisprudentie van de Arbitragecommissie, weinig tot geen gebruik gemaakt. In de meeste gevallen

242.

wordt artikel 7:669 lid 3 sub g BW (verstoorde arbeidsverhouding) als ontslaggrond gebruikt. Voor clubs bestaat met invoering van de WAB een ruimere mo-

gelijkheid om tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de trainer over te gaan door gebruik te maken van de cumulatiegrond. De cumulatiegrond

geeft de clubs de mogelijkheid bij meerdere ‘niet-voldragen’ ontslaggronden toch over te gaan tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Er moet in dat

geval sprake zijn van een combinatie van twee of meerdere ontslaggronden.

Zie onder meer: Arbitragecommissie KNVB 7 februari 2002, nr. 884 (Ajax/Boeve).243.

Arbitragecommissie KNVB 17 december 2007, nr. 1173, r.o. 11 (Katwijk/Lee).244.

Arbitragecommissie KNVB 19 december 2017, nr. 1463, r.o. 28 (Vonk/Telstar) en Arbitragecommissie KNVB 1 oktober 2019, nr. 1510 (IFC/Breetveld). Dat de

trainer negatieve financiële gevolgen ondervindt van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst brengt – naar vaste jurisprudentie – op zichzelf niet met

245.

zich mee dat op die grond reeds een billijke vergoeding zal worden toegekend. Deze wordt in geval van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd immers

slechts toegekend indien werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten, zie: Arbitragecommissie KNVB 1 oktober 2019, nr. 1510, r.o. 19

(IFC/Breetveld).

Zie huidig artikel 7:673 BW.246.

Zie: artikel 7:673 BW (Oud).247.

Zie: artikel 7:673 BW; Arbitragecommissie KNVB 19 december 2017, nr. 1463 (Vonk/Telstar) en Arbitragecommissie KNVB 30 oktober 2018, nr. 1485

(Te Braak/STAA) waarin de Arbitragecommissie de lijn van de civiele rechter volgt, zie: Hof ’s-Hertogenbosch 27 oktober 2016, JAR 2016/284.

248.

Arbitragecommissie KNVB 19 december 2017, nr. 1463 (Vonk/Telstar).249.
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ontstaat daarmee ook tijdens een proeftijd. De hoogte

van de transitievergoeding zal per dienstjaar een derde

van het maandsalaris bedragen.250 De verwachting is dat

de Arbitragecommissie met betrekking tot de andere

uitgangspunten bij de beoordeling of een transitievergoe-

ding verschuldigd is, de oude lijn zal blijven volgen.

Geschillen tussen clubs onderling

Zoals in de inleiding reeds aangegeven betreft het meren-

deel van de geanalyseerde vonnissen geschillen tussen

een club en een speler. Van de 309 geanalyseerde von-

nissen hebben slechts dertien betrekking op geschillen

tussen clubs onderling. Het merendeel van deze geschil-

len heeft betrekking op de verplichtingen met betrek-

king tot de overschrijving van een speler.251 Daarnaast

betroffen de geschillen tussen clubs onderling geschillen

omtrent een uitleenovereenkomst van een speler,252 op-

leidingsvergoeding van een jeugdspeler,253 het onrecht-

matig aangaan van een arbeidsovereenkomst,254 wanor-

delijkheden rond voetbalwedstrijden en de daaruit

voortvloeiende schade,255 en het medegebruik van de

voetbalkantine en de daaraan verbonden kosten.256

Het geringe aantal geschillen tussen clubs onderling dat

voorgelegd wordt aan de Arbitragecommissie heeft naar

verwachting mede te maken met de adviserende en be-

middelende rol die de Federatie van Betaald voetbal Or-

ganisaties (FBO) op de achtergrond speelt en het feit dat

clubs geschillen liever uit de publiciteit houden en het

aldus liever onderling willen ‘regelen’. Het aantal geschil-

len tussen clubs onderling is te gering en onderling te

variërend om daar een algemene lijn uit te kunnen des-

tilleren.

Intermediairs

Het feit dat spelers zich in steeds grotere mate laten

vertegenwoordigen door intermediairs, heeft ook tot

(meer) geschillen met betrekking tot de vertegenwoordi-

ging van speler geleid. Sinds de wijziging van de regle-

menten van FIFA met betrekking tot geschilbeslechting

en de inwerkingtreding van het Reglement Intermediairs

is de Arbitragecommissie bevoegd om te oordelen over

geschillen tussen intermediairs en leden van de KNVB

alsmede geschillen tussen intermediairs onderling.257

De vertegenwoordigingsovereenkomst die tussen een

intermediair en een speler wordt gesloten dient op basis

van het Reglement Intermediairs schriftelijk overeenge-

komen te worden. Het doel en de strekking van het

schriftelijkheidsvereiste uit het Reglement Intermediairs

is dat afspraken duidelijk worden vastgelegd; ook dienen

die afspraken geregistreerd te worden bij de KNVB. Dit

dient gelijktijdig te geschieden met de registratie van

het spelerscontract waarbij de betreffende intermediair

betrokken is geweest. Aldus wordt transparantie betracht

met betrekking tot de inhoud van de afspraken, teneinde

te waarborgen dat de vertegenwoordigingsovereenkom-

sten tussen spelers en intermediairs geen bepalingen

kennen die in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving,

de statuten en/of reglementen van de KNVB, UEFA en/of

FIFA en/of besluiten van een of meer van hun organen.258

Uit de jurisprudentie van de Arbitragecommissie volgt

echter dat een dergelijke overeenkomst ook mondeling

tot stand kan komen.259

Vaste jurisprudentie van de Arbitragecommissie is dat

het voor een intermediair mogelijk is om zijn beroep uit

te oefenen middels een vennootschap.260 Daarnaast heeft

de Arbitragecommissie bepaald dat het sluiten van de

vertegenwoordigingsovereenkomst tussen de interme-

diair en de speler door beide partijen gedaan wordt in

de uitoefening van beroep of bedrijf.261 Dit uitgangspunt

van de Arbitragecommissie heeft mede invloed op de

mogelijkheid van tussentijdse opzegging van de verte-

genwoordigingsovereenkomst. De vertegenwoordigings-

overeenkomst betreft een overeenkomst van opdracht

welke op basis van de wet te allen tijde door de opdracht-

FBO Voetbalzaken 2019, afl. 5.250.

Arbitragecommissie KNVB 10 augustus 1992, nr. 452 (PSV/FC Twente ’65); Arbitragecommissie KNVB 8 mei 2000, nr. 786 (Go Ahead Eagles/Zonneveld &

N.E.C.); Arbitragecommissie KNVB 23 januari 2008, nr. 1188 (AZ/SC Heerenveen); Arbitragecommissie KNVB 21 september 2009, nr. 1264 (Sparta Rotterdam/RKC

251.

Waalwijk); Arbitragecommissie KNVB 30 december 2013, nr. 1388 (FC Emmen/ADO Den Haag) en Arbitragecommissie KNVB 19 december 2014, nr. 1409

(Sparta Rotterdam/AZ).

Arbitragecommissie KNVB 26 november 2001, nr. 876 (Roda JC/FC Groningen) en Arbitragecommissie KNVB 15 februari 2005, nr. 1048 (Cambuur Leeuwar-

den/VVOG).

252.

Arbitragecommissie KNVB 22 mei 2012, nr. 1336 (Feyenoord Rotterdam & Sportclub Feyenoord/Sparta Rotterdam).253.

Arbitragecommissie KNVB 17 mei 2013, nr. 1363 (Almere City/Quick Boys).254.

Arbitragecommissie KNVB 20 oktober 1998, nr. 664 (Cambuur Leeuwarden/N.E.C.) en Arbitragecommissie KNVB 31 mei 2005, nr. 1059 (Vitesse/Helmond

Sport).

255.

Arbitragecommissie KNVB 26 oktober 2006, nr. 1131 (HVV Te Werve/HSV Celeritas).256.

Artikel 9 Reglement Intermediairs KNVB. Let wel, het betreft hier een intermediair die als zodanig staat geregistreerd bij de KNVB. Intermediairs die (nog) niet

geregistreerd staan bij de KNVB, vallen derhalve niet binnen het toepassingsgebied van de Arbitragecommissie. Zie tevens: artikel 1 lid 1 sub e Arbitragere-

257.

glement KNVB. Het is niet ongebruikelijk dat een intermediair zich pas registreert bij de KNVB indien de overschrijving van de registratie van de speler daad-

werkelijk geëffectueerd en afgerond dient te worden.

Arbitragecommissie KNVB 7 maart 2018, nr. 1455, r.o. 57 en 59 (Alkan/Kongolo, Jansen, Feyenoord), herhaald in: Arbitragecommissie KNVB 12 juli 2019, nr.

1500, r.o. 20 (Versteegh/Carolina).

258.

Arbitragecommissie KNVB 2 november 2018, nr. 1480, r.o. 10 (JA Sportmanagement/Key Sports). Niet voldoen aan het schriftelijkheidsvereiste van artikel 6

lid 1 Reglement Intermediairs KNVB kan mogelijk wel tuchtrechtelijke consequenties hebben.

259.

Arbitragecommissie KNVB 2 februari 2009, nr. 1218, r.o. 8 (Lagendijk/Aarab); Arbitragecommissie KNVB 27 maart 2009, nr. 1233 (NR. 10/VVV); Arbitrage-

commissie KNVB 24 juli 2013, nr. 1366, r.o. 17 (EL H&B Sportmanagement/Arica) en Arbitragecommissie KNVB 29 november 2018, nr. 1491, r.o. 18, 21 en

22 (PSSM/Malone).

260.

Arbitragecommissie KNVB 1 december 2008, nr. 1216, r.o. 24 (Blakborn/Assaïdi) en Arbitragecommissie KNVB 2 februari 2009, nr. 1218, r.o. 11 (Lagendijk/

Aarab).

261.
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gever kan worden opgezegd.262 De mogelijkheid om een

vertegenwoordigingsovereenkomst tussentijds op te

zeggen dient, indien partijen dit wensen, zodoende

contractueel te worden uitgesloten.263

Verder is het de Arbitragecommissie uit eigen weten-

schap bekend dat in vrijwel alle overeenkomsten tussen

een speler en een intermediair is bedongen dat laatstge-

noemde met uitsluiting van anderen bevoegd is de speler

te vertegenwoordigen. Naar het oordeel van de Arbitra-

gecommissie behoort een club als betaaldvoetbalorgani-

satie die wetenschap ook te hebben. Indien een club re-

den heeft om te twijfelen of tussen een speler en een

intermediair exclusiviteit is overeengekomen, dan moet

de club – met name wanneer al contact is geweest tussen

de intermediair en de club over een mogelijke transfer

van de speler naar de club – daaromtrent bij de speler

en de intermediair informeren, zodra de speler die con-

tacten buiten de intermediair om voortzet. Bij gebreke

daarvan kan de club zich niet op onwetendheid beroepen

en leidt dit tot onrechtmatig handelen van de club jegens

de intermediair.264

Erkend uitgangspunt is verder dat het een speler niet

verboden kan worden om zichzelf te vertegenwoordi-

gen.265 Het is, in navolging van het CAS, vaste jurispru-

dentie van de Arbitragecommissie dat spelers altijd het

recht behouden om zelf te onderhandelen ook al sluiten

zij een intermediairsovereenkomst.266 Dit zelfbeschik-

kingsrecht van de speler kan contractueel niet worden

uitgesloten, zelfs niet als zulks op basis van exclusiviteit

is geschied.267 Als aan de overtreding van de exclusivi-

teitsbepaling de sanctie wordt verbonden dat de speler

zelf een vergoeding aan de intermediair dient te betalen,

wordt daarmee volgens de Arbitragecommissie het zelf-

beschikkingsrecht van de speler te zeer uitgehold.268 Een

dergelijke vergoeding zou ertoe leiden dat de speler door

zijn zelfbeschikkingsrecht uit te oefenen geconfronteerd

wordt met een aanzienlijke kostenpost, die hij uit zijn

nettosalaris moet betalen. Deze vergoeding zou indien

de speler zijn zelfbeschikkingsrecht niet zou uitoefenen,

voor rekening van de club zijn gekomen.269 Tevens is de

bepaling dat de speler zelf aan de intermediair een

(courtage)vergoeding verschuldigd is in strijd met de

Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi)

en daarmee nietig.270 De lijn van de Arbitragecommissie

met betrekking tot deze vergoedingen lijkt een voort-

vloeisel te zijn uit de beschermingsgedachte die uit het

oude Reglement Spelersmakelaars volgde. Opgemerkt

zij dat de lijn met betrekking tot het uitoefenen van het

zelfbeschikkingsrecht en de daaraan gekoppelde vergoe-

ding tegenstrijdig is met de lijn die het CAS hieromtrent

aanhoudt.271

Met betrekking tot de beoordeling of er sprake is van

een beroepsfout van de intermediair, dient nagegaan te

worden of de intermediair zich ten aanzien van zijn

werkzaamheden niet heeft opgesteld zoals het een rede-

lijk handelend intermediair betaamt.272

Royement

Ook geschillen met betrekking tot royement van leden

zijn voorgelegd aan de Arbitragecommissie. Uit de wet

volgt dat ontzetting (royement) alleen kan worden uitge-

sproken wanneer een lid in strijd met de statuten,

reglementen of besluiten der vereniging handelt of de

vereniging op onredelijke wijze benadeelt.273 Voorts is

in bedoelde wettelijke bepaling geregeld dat het roye-

ment door het bestuur geschiedt, tenzij de statuten dit

aan een ander orgaan opdragen. De Arbitragecommissie

is van oordeel dat een ledenvergadering het hoogste or-

gaan van een vereniging is, en dat leden die het niet eens

zijn met een besluit van het bestuur eerst door middel

van het benutten van de beroepsmogelijkheden, zoals

nader in de statuten beschreven, moeten trachten zo’n

besluit te corrigeren. Een geroyeerd lid moet, tenzij de

Artikel 7:408 lid 1 BW.262.

Waarbij derhalve wordt afgeweken van hetgeen bepaald is in artikel 7:408 lid 1 BW, zie: Arbitragecommissie KNVB 1 december 2008, nr. 1216, r.o. 24 (Blak-

born/Assaïdi), herhaald in: Arbitragecommissie KNVB 17 juli 2017, nr. 1449, r.o. 26 (Wins, Blakborn/Veerman). Zie tevens: Arbitragecommissie KNVB 7 maart

2018, nr. 1455, r.o. 54 (Alkan/Kongolo, Jansen, Feyenoord).

263.

Arbitragecommissie KNVB 7 juli 2009, nr. 1255, r.o. 8 (Essel Sports/NEC). De intermediair kan er ook voor kiezen om (ook) de speler aan te spreken, dit doet

geen afbreuk aan de aansprakelijkheid van de club.

264.

Dit uitgangspunt is neergelegd in artikel 1.3 Reglement Intermediairs KNVB.265.

CAS 2006/A/1019, vonnis van 5 december 2006 (G./O.) waarnaar tevens wordt verwezen in Arbitragecommissie KNVB 21 november 2013, nr. 1366, r.o. 14

(El H&B Sportsmanagement/Arica).

266.

Exclusiviteit ziet derhalve enkel op het inschakelen van de intermediair waarmee gecontracteerd wordt, en zodoende mag dus geen andere intermediair

worden ingeschakeld.

267.

Op basis van Arbitragecommissie KNVB 29 november 2018, nr. 1491 (PSSM/Malone) lijkt niet geheel uitgesloten te kunnen worden dat de speler wel een

vorm van schadevergoeding aan de intermediair verschuldigd is indien hij gebruikmaakt van zijn zelfbeschikkingsrecht. Internationaal gezien is een vergoeding

koppelen aan het uitoefenen van het zelfbeschikkingsrecht wel degelijk mogelijk.

268.

Arbitragecommissie KNVB 7 maart 2018, nr. 1455, r.o. 57 en 59 (Alkan/Kongolo, Jansen, Feyenoord) en Arbitragecommissie KNVB 29 november 2018, nr.

1491, r.o. 18, 21 en 22 (PSSM/Malone), herhaald in: Arbitragecommissie KNVB 12 juli 2019, nr. 1500, r.o. 28-30 (Versteegh/Carolina).

269.

Artikel 3 lid 1 Waadi. Arbitragecommissie KNVB 19 december 2011, nr. 1299 (Ger Lagendijk Player’s Agent BV/Saïdi Ntibazonkiza) en Arbitragecommissie

KNVB 21 november 2013, nr. 1366, r.o. 14-19 (El H&B Sportmanagement/Arica).

270.

Het CAS achtte zelfs een clausule rechtsgeldig waarin de speler een hogere vergoeding (15% ten opzichte van de oorspronkelijke 10%) verschuldigd was als

hij zijn zelfbeschikkingsrecht zou uitoefenen, dan wanneer hij gebruik zou maken van de diensten van de intermediair, zie: CAS 2017/A/5374, vonnis van

10 april 2018 (Jaroslaw Kolakowski/Daniel Quintana Sosa).

271.

Arbitragecommissie KNVB 11 oktober 2011, nr. 1314, r.o. 8 (Van Diermen/Bursac).272.

Artikel 2:35 BW.273.
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statuten anders bepalen,274 eerst de interne beroepsmo-

gelijkheid benutten alvorens naar de rechter of Arbitra-

gecommissie te gaan.275 Een royementbesluit van het

bestuur valt binnen het (ruime) bevoegdheidskader van

het bestuur. Waar de Arbitragecommissie in 2017 nog

oordeelde dat zij bestuursbesluiten uitsluitend marginaal

kon toetsen en de toetsing of het bestuursbesluit op

grond van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is

te achten mogelijk nog beperkter was,276 oordeelde de

Arbitragecommissie in 2018 dat uitsluitend de burgerlij-

ke rechter bevoegd is om te oordelen over de nietigheid

of vernietigbaarheid van bestuursbesluiten, ook voor

zover die strekken tot royement van leden.277 Deze ver-

andering in de zienswijze van de Arbitragecommissie

lijkt een gevolg te zijn van een uitspraak van de recht-

bank Amsterdam. De verzoekers bij de Arbitragecommis-

sie hadden hun geschil tevens voorgelegd aan de recht-

bank Amsterdam. De rechtbank oordeelde dat het niet

aan de Arbitragecommissie is om te oordelen over roye-

menten van individuele leden.278 Derhalve dienen geschil-

len met betrekking tot royement niet meer voorgelegd

te worden aan de Arbitragecommissie maar aan de civiele

rechter.

Onrechtmatige daad in de voetbalsport

Tot slot heeft de Arbitragecommissie ook enkele geschil-

len beslecht welke zijn ontstaan als gevolg van een ver-

meende onrechtmatige handeling op het voetbalveld.

Uitgangspunt bij de beoordeling van de vraag of een

deelnemer aan een sport als voetballen onrechtmatig

heeft gehandeld, is het zogenaamde Natrap-arrest van

de Hoge Raad van 21 juni 1991.279 Deelnemers aan een

sport als voetballen hebben tot op zekere hoogte gevaar-

lijke gedragingen van elkaar te verwachten, waartoe het

spel uitlokt. Niet reeds het enkele overtreden van spelre-

gels, waaronder ook begrepen regels ter bescherming

van de veiligheid van andere spelers, is onrechtmatig.

Wel is de overtreding van een spelregel een factor die

meeweegt bij de beoordeling van de vraag of onrechtma-

tig is gehandeld.280 De actie zelve en niet de daaruit

voortvloeiende gevolgen dient de Arbitragecommissie

op (on)rechtmatigheid te toetsen. Niet iedere overtreding

– ook niet een overtreding die tuchtrechtelijke consequen-

ties heeft – levert een onrechtmatige daad op ten opzich-

te van de speler jegens wie de overtreding is begaan. Bij

de beoordeling of er sprake is van onrechtmatig handelen

neemt de Arbitragecommissie in aanmerking of de

overtreding is bestraft met een rode kaart, of de overtre-

ding op het wedstrijdformulier is aangeduid als een ge-

welddadige handeling, of de scheidsrechter een officiële

KNVB-scheidsrechter is en hetgeen in het rapport van de

scheidsrechter staat vermeld.281 Daarnaast wordt indien

mogelijk ook gekeken naar getuigenverklaringen en het

eventuele getuigenbewijs van een deskundige.282

Ook de club, zijnde de werkgever van de speler, kan

aansprakelijk worden geacht voor de door de geblesseer-

de speler geleden schade. Immers kan de werkgever

aansprakelijk zijn voor fouten van zijn werknemers.

Voor aansprakelijkheid van de club is vereist dat er

sprake is van een ondergeschikte, die door zijn fout

schade heeft toegebracht aan een derde, en dat er vol-

doende verband bestaat tussen deze fout en de aan de

werknemer opgedragen taak. De Arbitragecommissie

acht het voldoende aannemelijk dat een kans op een

onrechtmatige handeling van de speler door de opdracht

(het spelen van een voetbalwedstrijd) tot het verrichten

van de taak wordt vergroot. De club, in dienst waarvan

de speler staat, heeft zeggenschap over de gedraging

waarin een onrechtmatige handeling op het veld is gele-

gen. De verstrekte opdracht van de club heeft de kans

op de fout in objectieve zin verhoogd, waarbij de club

voorts in juridische zin zeggenschap heeft over de ge-

draging waarvan de onrechtmatige handeling deel uit-

maakt.283

Afsluitend

De Arbitragecommissie valt te kenschetsen als een zeer

goed werkend orgaan, waar op een laagdrempelige ma-

nier geschillen tussen leden van de KNVB onderling aan

voorgelegd kunnen worden. De bevoegdheid van de KNVB

om geschillen tussen leden van de KNVB te beslechten

en de procedurele en materiële waarborgen die aan een

dergelijke procedure worden gesteld, vloeien in de eerste

plaats voort uit de wet en de statuten van de KNVB.

De Arbitragecommissie is conform de minimale FIFA-

vereisten opgericht en komt in grote lijnen overeen met

de standaardreglementen van FIFA voor nationale geschil-

beslechtinginstanties. De Arbitragecommissie beslist

onafhankelijk, snel en kundig. Vonnissen worden, indien

nodig, zelfs nog op dezelfde dag gewezen.

Het Arbitragereglement voorziet in de wijze van behan-

deling van geschillen die door partijen worden voorge-

legd aan de Arbitragecommissie. Het Arbitragereglement

dient daarbij als leidraad voor elke procedure die voor-

gelegd wordt aan de Arbitragecommissie. In de procedure

hebben partijen verschillende mogelijkheden overeen-

komstig de civiele procedure, zo zijn de mondelinge

Arbitragecommissie KNVB 12 april 2017, nr. 1444, r.o. 11 (Kiziltas/KHC).274.

Arbitragecommissie KNVB 5 december 2018, nr. 1484, r.o. 9 (Aithassou c.s./DWS) en Arbitragecommissie KNVB 21 april 2009, nr. 1247, r.o. 6 (Van Arnhem

en Leapperre/BZS).

275.

Artikel 2:8 lid 2 BW, zie: Arbitragecommissie KNVB 1 november 2006, nr. 1136, r.o. 6 (Pouw/Eemnes).276.

Arbitragecommissie KNVB 5 december 2018, nr. 1484, r.o. 8 (Aithassou c.s./DWS).277.

Rb. Amsterdam 25 juli 2018, JONDR 2018/931, r.o. 4.1.278.

HR 21 juni 1991, NJ 1992/622 (Natrap-arrest).279.

Zie voor strafrechtelijke aansprakelijkheid in de sport: I.T.H.L. van de Bergh, ‘Voetbal is oorlog, of toch niet?’, TvS&R 2018, afl. 4, p. 88-92.280.
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behandelingen openbaar en zijn de vonnissen bindend

voor partijen. Het scheidsgerecht beslist bij meerderheid

van stemmen en houdt bij het beslechten van geschillen

rekening met de geldende gebruiken en gewoontes bin-

nen de voetbalsport. Laatstgenoemd element is van een

niet te onderschatten waarde waardoor partijen er ook

de voorkeur aan geven om hun geschil aan de Arbitrage-

commissie voor te leggen.

De meeste geschillen die ter beslechting aan de Arbitra-

gecommissie worden voorgelegd betreffen arbeidsrech-

telijke geschillen. Dit betreffen voornamelijk geschillen

tussen spelers en clubs. Opvallend weinig geschillen

tussen clubs onderling worden voorgelegd aan de Arbi-

tragecommissie. Ook zijn slechts enkele geschillen met

betrekking tot royement, onrechtmatige daad op het

voetbalveld en geschillen met betrekking tot interme-

diairs door de Arbitragecommissie beslecht. Daarbij zij

opgemerkt dat geschillen met betrekking tot royement

voortaan voorgelegd dienen te worden aan de overheids-

rechter. Hoewel de Arbitragecommissie als goede perso-

nen naar billijkheid beslist en derhalve niet strikt gehou-

den is aan eerdere uitspraken, valt uit de jurisprudentie

een redelijke vaste lijn te destilleren.

De Arbitragecommissie wijkt in verschillende gevallen

af van zowel de lijn van de overheidsrechter als die van

de internationale geschil beslechtende instanties van

FIFA en het CAS. De Arbitragecommissie heeft in grote

mate bijgedragen aan het vormen van het hedendaagse

nationale juridische speelveld binnen de voetbalsport.

De duidelijke lijn die de Arbitragecommissie hanteert in

haar vonnissen heeft er mede voor gezorgd dat door de

jaren heen minder geschillen ter beslechting worden

voorgelegd aan de Arbitragecommissie. Deze afname

staat haaks op het groeiende aantal geschillen dat wordt

voorgelegd aan zowel FIFA als het CAS.
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